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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2002 

ATA 

ATA DA 2158 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/12/2001 
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Luiz Fernando 

Faria 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2 8 Parte 

(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Acordo de Lideranças; 
decisão da Presidência - Discussão e Votação de Proposições: 
Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 646/99; votação do projeto, 
salvo emendas e subemendas; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno; votação das subemendas que receberam o n° 1 às Emendas 
n°s 1 e 2; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 1 e 2 -
Prosseguimento da discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1.291 /2000; discursos dos Deputados João Leite, Antônio Carlos 
Andrada, Sebastião Costa, Amilcar Martins, Edson Rezende, Miguel 
Martini e Marcelo Gonçalves; encerramento da discussão; questão de 
ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de quórum 
para a continuação dos trabalhos; requerimento do Deputado Miguel 
Martini ; discurso do Deputado Miguel Martini ; rejeição do 
requerimento; verificação de votação; ratificação da rejeição do 
requerimento; requerimento do Deputado Miguel Martini ; discurso do 
Deputado Miguel Martini ; rejeição do requerimento ; verificação de 
votação; ratificação da rejeição do requerimento; requerimento dos 
Deputados Antônio Carlos Andrada, Sebastião Costa, Miguel Martini e 
Adelmo Carneiro Leão; deferimento; votação do Substitutivo no 1, 
salvo destaque; aprovação; verificação de votação; ratificação da 
aprovação; votação do art. 5°; discurso do Deputado Miguel Martini ; 
questão de ordem; leitura e votação do art. 5°; aprovação; verificação 
de votação; ratificação da aprovação; declarações de voto; questões 
de ordem - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.344/2001 ; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei no 1. 760/20001; apresentação da Subemenda no 1 à 

'-------0--------J 



Emenda no 1; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo 
emenda e subemenda; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; 
votação da Subemenda no 1 à Emenda n° 1; questão de ordem; leitura 
da subemenda; aprovação; prejudicialidade da Emenda no 1 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.761 /2001; 
apresentação da Emenda no 2; encerramento da discussão; votação 
do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno; votação da Emenda no 1; aprovação; votação da Emenda no 2 ; 
questão de ordem; leitura da Emenda no 2 ; questões de ordem; 
suspensão e reabertura da reunião; questões de ordem; decisão da 
Presidência; questão de ordem; declarações de voto - Discussão e 
Votação de Pareceres de Redação Final : Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n°s 162/99 e 1 .422 e 1.512/2001 ; aprovação -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

Abertura 
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O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h03min, 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 
Ata 

- O Deputado Wnaderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

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

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

presente reunião os Projetos de Lei n°s 162/99 e 1.512/2001 e o 
Projeto de Resolução n° 1 .804/2001 , apreciados na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos de Lei 
n°s 642, 694 e 718/99, 1.159/2000, 1.351 , 1.422, 1.628, 1.767, 1.784, 
1.858, 1 .87 4 e 1 .880/2001 e o Projeto de Resolução n° 1 .803/2001 I 

apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. Fez 
retirar, ainda, o Projeto de Lei no 1 .710/2001 , que foi retirado de 
tramitação na referida reunião; o Projeto de Resolução no 1 .804/2001 , 
por não estarem preenchidos os pressupostos regimentais para sua 
apreciação, e o Projeto de Lei no 1.756/2001 , apreciado na reunião 
ordinária, realizada hoje, à tarde. 

Acordo de Lideranças 
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos 

membros do Colégio de Líderes, deliberam sejam retirados da pauta 
da presente reunião os Projetos de Lei n°S 43/99 e 1.439/2001. 

Decisão da Presidência 
A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2001. 
Alberto Pinto Coelho, 1 o Vice-Presidente no exercício da 

Presidência. 
Discussão e Votação de Proposições 
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O Sr. Presidente- Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 646/99, 
do Deputado Eduardo Brandão, que torna obrigatória a afixação, em 
hospitais e clínicas, de cartaz com informações sobre os 
procedimentos a serem adotados em caso de óbito de paciente. A 
Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Saúde, que opina pela aprovação das Emendas n°s 1 e 
2, na forma das subemendas que receberam o n° 1. as quais 
apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. ( -
Pausa.) Aprovado. Em votação, as subemendas que receberam o no 1 
às Emendas n°s 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. ( - Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das 
subemendas, ficam prejudicadas as Emendas n°S 1 e 2. Está. 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 646/99 na forma 
do vencido em 2° turno com as subemendas que receberam o no 1 às 
Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Redação. 

Prosseguimento da discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1.291/2000, do Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a isenção de 
pagamento de taxas para expedição da segunda via de Cédula de 
Identidade e de Carteira de Habilitação das pessoas que 
comprovarem que foram vítimas de furto ou roubo. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 , que apresenta. Com a palavra, o Deputado João 
Leite, para continuar a discussão do projeto. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não usarei o tempo 
regimental. Creio que os argumentos que já utilizamos desta tribuna 
são suficientes para demonstrar a injustiça que o Plenário cometeria 
se aprovasse essa proposta. Gostaria apenas de solicitar à assessoria 
o projeto, pois vou usar um argumento final nesta discussão que 
fazemos, mostrando aos Deputados a injustiça e a 
inconstitucionalidade dele. Tinha dito que, quando o projeto foi 
apresentado pelo Deputado Gil Pereira, tinha apenas quatro artigos. 
Com a apresentação desse substitutivo, substituíram-se os 4 artigos 
por 1 O. Já não é aquele projeto apreciado pelas comissões, que 
recebeu parecer dos relatores , que era conhecido dos Deputados. 
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Hoje, os Deputados não o conhecem, não sabem o que há nesse 
substitutivo. 

Outra coisa que gostaria de comparar nesse substitutivo, que traz 
muitas páginas e anexos, é que ele traz uma injustiça muito grande. 
Ele foi publicado no "Diário do Legislativo" no dia 18 de dezembro. Ele 
foi publicado em 25/11 /2000, mas agora recebe um substitutivo com 
todas essas modificações. Quero chamar a atenção para algumas 
injustiças. Tive oportunidade de mostrar o levantamento que fizemos, 
no qual se pode ver o acréscimo que os proprietários de veículos de 
Minas Gerais, indiscriminadamente, terão de pagar. Aqueles que são 
proprietários de veículos antigos, que não têm condições de ter um 
veículo mais novo ou importado, teriam aumento de 75%, de 70%, 
enquanto os proprietários de veículos importados, caso do Porsche 
911 , teriam de pagar muito menos. O proprietário de um Porsche teria 
de pagar somente 0,180%. Nesse substitutivo, temos, no art. 4°, o 
seguinte: "Art. 4°- Fica extinta a taxa de expediente devida pela 
promoção de sorteio, na modalidade denominada bingo, bingo 
permanente, sorteio numérico ou similar, a que se refere o § 2° do art . 
92 da Lei no 6.763, de 26/ 12/1975". 

Ao mesmo tempo que é imposta ao proprietário do veículo antigo 
essa taxa que eleva o seu gasto, extingue-se a taxa de expediente 
dos bingos permanentes - já não se cobra dos bingos; já não é 
necessário que paguem. Por isso, e pela inconstitucionalidade, somos 
contra esse substitutivo. 

Éramos favoráveis ao projeto inicial do Deputado Gil Pereira, mas 
esse projeto lamentavelmente se tornou uma mula que carrega 
mercadoria indesejável para o povo de Minas Gerais, especialmente 
para aqueles que, por sua condição socioeconômica, necessitavam, 
neste momento, que o Estado lhes deixasse em paz, para que 
pudessem continuar sua vida, em vez de se lhes imporem impostos 
mais tributos e taxas. Então, somos contra essa mula que carrega 
essa mercadoria indesejável. Éramos favoráveis ao projeto, mas não 
concordamos com a forma como foi emendado e substituído. 

Queríamos fazer essa argumentação, mas é pena que a maioria dos 
Deputados da base do Governo não estejam acompanhando a 
discussão. Isso seria muito importante, para que modificassem o voto 
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- para que não votassem de acordo com a ordem do Palácio da 
Liberdade; ao contrário, que votassem segundo o apelo da população, 
especialmente daqueles mais necessitados, que terão de arcar, nesta 
passagem de ano, com a cobrança do IPVA, do IPTU e da 
"narcotaxa", enquanto os bingos permanentes têm isenção da taxa de 
expediente. Isso é justo? É pena que os Deputados da base de 
Governo não estejam aqui , para que argumentarem em contrário ; 
gostaríamos que houvesse discussão, que esses Deputados 
pudessem dizer que conhecem o que foi colocado no dia 18 de 
dezembro nesse projeto de novembro de 2000 - esse projeto que 
recebe, agora, essa mercadoria indesejável. Espero que haja bom-
senso por parte do Plenário da Assembléia Legislativa e que se rejeite 
essa proposta. 

Obrigado, Presidente. Como prometi , não usei todo o tempo, pois 
outros companheiros querem discutir e expor seus argumentos. Só 
espero que os Deputados venham ouvir esses argumentos, que 
debatam e que mostrem a justiça dessa proposta de última hora; que 
mostrem a justiça dessa mercadoria colocada em cima dessa mula, 
que , na verdade, espero ver rejeitada pelo Plenário desta Assembléia , 
nesta noite. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada* - Sr. Presidente, Deputados, 
prezada assistência, telespectadores da TV Assembléia, ocupamos a 
tribuna neste momento para discutir o Projeto n° 1.291 /2000, do 
Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a isenção do pagamento de 
taxas, mas que, na verdade, acabou se transformando no que a 
imprensa denominou de projeto "hospedeiro", para receber um 
substitutivo, elaborado pelo Palácio da Liberdade, trazendo um 
"pacotaço" de taxas que, se aprovado - e esperamos que isso não 
ocorra -, vai onerar o contribuinte mineiro. 

É bastante curioso este Governo: pune os corretos, os que pagam 
em dia suas obrigações, e premia os que não cumprem com suas 
obrigações. Quem paga em dia, paga taxa; quem não paga, tem 
anistia. Ora, para que criar taxa? É só não pagar que o Governo vai 
anistiar. Este Governo, de tanto dar anistia, chegou ao ponto de criar 
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um círculo vicioso em que o raciocínio pode ser este: não adianta criar 
taxa, porque o povo não paga, já que, não pagando, ganha a anistia 
como prêmio do Governo. 

Por que isso? Porque este Governo, em seus três anos, se tem 
mostrado incompetente no gerenciamento das coisas públicas, 
sobretudo na parte financeira . Conseguiu criar um déficit sem 
tamanho para o Estado, esculhambando e arrebentando com suas 
finanças ao decidir irresponsavelmente pela moratória. É verdade que, 
por um lado, a moratória teve, talvez, mérito político, por criticar uma 
situação nacional que não era favorável ao Estado, mas, por outro, 
provocou insegurança, incredibilidade e desconfiança para com o 
mercado mineiro. Quem vai querer investir num Estado cujo 
Governador prega a moratória, prega o calote? Ninguém. Quem é 
louco de investir recursos num Estado cujo Governador diz: "Devo, e 
não pago, não pago mesmo."? Ninguém. Essa atitude afugentou 
investimentos. 

O Governador criou atrito pessoal com o Presidente da República. 
Ora, quantos Governadores pelo Brasil afora fazem oposiçao ao 
Governo Federal , e nem por isso isolaram seus Estados. O Governo 
mineiro conseguiu realizar a façanha de ser oposição e criar atrito 
pessoal com o Presidente da República, jogando irresponsavelmente 
o Estado ladeira abaixo, dificultando entendimentos, convênios e 
parcerias, sob a alegação simplista de que o Governo Federal está 
isolando Minas. É mentira. É o Governo de Minas que se isola. E o 
Governo que não conversa. É o Governo de Minas que não procura. 
Dinheiro não cai do céu. Quem precisa tem de correr atrás, elaborar 
projetos, procurar os Ministérios, andar pelos corredores do 
Congresso Nacional, propondo encaminhamento das demandas de 
Minas. 

O Governador do Estado faz questão de não ir a Brasília e, quando 
vai , só cuida da sua pré-candidatura - se é que ainda existe - no 
PMDB. Só faz isso. Não trata, em nenhum momento, das questões de 
Minas; não conversa com ninguém, não se entende com ninguém. 

Minas Gerais vem, durante três anos, sofrendo uma decadência 
econômico-financeira visível. Estamos ao final do terceiro ano de 
Governo. e qual é o saldo? Segundo as próprias autoridades do 
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Governo Estadual, o ano está sendo fechado com o déficit de 
R$1 .000.000.000,00. O Governo não tem dinheiro para pagar a folha 
de pagamento, que já está atrasada. Não soltou a escala do décimo-
terceiro ainda. porque não tem dinheiro para pagá-lo. 

Este Governo lança mão de expedientes que poderiam até ser 
aceitáveis, mas que deveriam ser eventuais. Tudo bem que se anistie, 
uma vez ou outra, para zerar entulhos, coisas passadas, que não 
serão recuperadas. Mas não. Este Governo partiu para uma política 
financeira de anistia: "vamos anistiar tudo; dar vantagens para quem 
deve, para ver se arrecadamos alguma coisa". E, assim, concedeu 
quatro anistias seguidas, tentando fazer caixa a qualquer custo, pouco 
se importando com as conseqüências. Essa é a realidade. 

Mas, o empresariado mineiro, o contribuinte mineiro, já 
sobrecarregado, está ficando anestesiado com essas anistias, Já não 
tem recursos para responder às anistias, e o caixa continua zerado. 
Essa é a verdade. A anistia não está rendendo aos cofres do Estado 
os recursos que o Estado estava prevendo. 

Agora, para tentar completar a mágica de políticas efêmeras. 
momentâneas, sem nenhuma base, querem criar taxas, aumentar 
taxas para arrecadar. Qual a forma de fazer isso? Criar taxas sobre 
coisas e bens que são fundamentais para o cidadão, e ele ser 
obrigado a pagar. É como a conta de luz. Se o Governo aumenta a 
conta de luz, obviamente é receita garantida, porque ninguém quer 
viver no escuro. Ele deixa de fazer alguma coisa para pagar a conta 
de luz. 

Assim acontece com o carro. Quem tem um carro precisa dele, e ele 
tem de estar em dia, porque as multas são caras. O carro pode ser 
apreendido. Ninguém quer viver sob a insegurança de não poder 
transitar com tranqüilidade. O Governo, covardemente, no bolso do 
contribuinte, diz o seguinte: cada carro neste Estado tem de pagar 
R$30,00 por ano. É isso que o Governo está criando e obrigando, 
porque quem tem carro ou vende o carro ou paga a taxa. Não tem 
saída. É uma taxa covarde que invade o bolso do contribuinte e não 
dá escolha ao cidadão. 

Quem não quer pagar um imposto ou outro, está com dificuldade 
financeira , não paga. E não há conseqüência prática imediata. Mas 
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em relação ao veículo há, ele não consegue regularizar a situação do 
veículo e não pode usar o carro. Cada vez que usa o carro, corre o 
risco de ser abordado pela polícia, corre o risco de ser multado, 
onerando ainda mais a sua situação, de modo que é, a nosso ver, 
uma taxa indevida e covarde, que reflete a desorganização do 
Governo, que não sabe administrar as finanças do Estado e onera o 
cidadão mineiro com esses expedientes de última hora. Somos pela 
rejeição desse projeto. 

Mas se temos esse argumento de mérito, temos algumas outras 
posições importantes. A Mesa ainda não se manifestou sobre a 
questão de ordem levantada pela Bancada do PSDB. que, baseada 
na Emenda n° 41 , no art. 152 da Constituição do Estado, argüiu a 
inconstitucionalidade dessa taxa, justamente para evitar esse 
expediente de final do ano, quando a Assembléia Legislativa está 
encerrando seus trabalhos. 

Vejam os senhores, amanhã esta Casa deverá encerrar seus 
trabalhos e, no apagar das luzes, nas últimas horas. o Governo se 
movimenta para, no susto, às vésperas do Natal e do ano novo -
quando as pessoas começam a se desligar das questões rotineiras do 
dia-a-dia, vislumbrando um momento de alegria, no lar, nas festas de 
final de ano, na esperança do ano que se inicia -, sorrateiramente 
injeta em projetos "hospedeiros" propostas de última hora para serem 
aprovadas com efeito drástico no ano seguinte. 

Para evitar esse tipo de expediente, sobretudo na área tributária , 
esta Casa votou uma emenda à Constituição do Estado, dizendo que 
nos 90 dias finais do ano, nos meses de outubro, novembro e 
dezembro. fica terminantemente proibido o Governo propor a criação 
de tributos para evitar esse tipo de episódio que estamos vivendo. 
Isso está na Constituição do Estado. Tenta-se burlar o espírito da 
Constituição dizendo que já existe um projeto que está tramitando na 
Casa, foi apresentado há seis ou oito meses, está fora do prazo dos 
90 dias e agora recebe uma emenda. O Governo está sofismando ao 
dizer que não está propondo criação de impostos agora, contrariando 
a Constituição, pois o projeto original propunha alguma questão 
tributária antes dos 90 dias. 

Isso está parecendo conversa da carochinha, achando que nós, 
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parlamentares, e as pessoas do meio jurídico somos bobos. O espírito 
da Constituição é muito claro: não se pode iniciar matéria tributária 
nesses 90 dias. A vontade da lei é impedir essa artimanha montada 
pelo Governo de criar um imposto novo nos 90 dias, aproveitando a 
tramitação de um projeto anterior. Isso não cola, não resiste a um 
questionamento nos tribunais e vamos questionar. 

Se esse projeto for aprovado aqui , vamos incentivar a sociedade 
mineira a recorrer à Justiça. Basta que apenas um vença, a notícia 
vai-se espalhar e é suficiente apenas a desobediência civil , ninguém 
paga, porque a decisão da Justiça para um, se for de 
inconstitucionalidade, será para os outros também. Temos certeza de 
que vamos vencer no Poder Judiciário, porque é inconstitucional. 

Além de ser inconstitucional, há mais uma agravante: é substitutivo 
apresentado no prazo de 90 dias proibidos pela Constituição. Ainda há 
a questão da proposta ser ''frankenstein", ou seja, tomou-se um 
projeto que trata de saúde para, no meio do caminho. transformá-lo 
em obra de estrada. É muito comum o Deputado apresentar uma 
proposta que começa a tramitar, vai para as Comissões de 
Constituição e Justiça, de Fiscalização Orçamentária e, por exemplo, 
para a Comissão de Saúde, vota-se aqui no 1 o turno. Quando chega 
no 2° turno, todo mundo que ajudou: parlamentares, setores da 
sociedade interessados naquele projeto, que apoiaram a tramitação, 
que incentivaram, colaboraram, levam um susto, porque surge uma 
emenda ou um substitutivo do Governo dizendo que "a" não é mais 
"a", agora é "b", invertendo tudo. Isso é o projeto ''frankenstein", um 
monstrengo, uma mistura de assuntos. Isso também não é admissível, 
é inconstitucional. 

Não é possível esta Casa admitir esse tipo de procedimento. 
Vivemos em um Estado democrático em que o que organiza o País e 
nossa sociedade são as leis. Têm de tratar, de maneira clara, de 
assuntos definidos. Não podemos, em um código de saúde, encontrar 
assunto relativo à situação civil de um cidadão. Não podemos, em um 
código de obras, encontrar assunto sobre turismo, é uma bagunça. Os 
tribunais não vão saber onde estão as leis, os dispositivos. É pior do 
que uma escola de samba, que é algo agradável , uma bagunça 
organizada, o que não acontece neste caso, que é uma tragédia. Esta 
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Casa não pode colaborar com o agravamento dessa tragédia. 
Há a questão da inconstitucionalidade, pois a Constituição do 

Estado proíbe que isso aconteça. Também existe a questão da 
ilegalidade, porque é um projeto "frankenstein". O projeto original dava 
isenção de taxa para o cidadão requerer 2a via da Carteira de 
Identidade roubada. 

Votamos esse projeto na comissão, no 1 o turno, no Plenário, e todo 
o mundo ajudou esse projeto a andar. No entanto, no final, esse 
projeto vira criação de taxa para veículo. Não é possível. Isso está 
virando brincadeira. Estamos reagindo contra isso. O produto original 
do projeto que reflete a desorganização financeira e administrativa do 
Estado, que está buscando o caminho mais fácil agredindo o cidadão 
mineiro, desrespeitando a Constituição, bagunçando a ordem jurídica, 
criando "frankenstein". 

Aqui estamos, de maneira clara, representando a Bancada do 
PSDB, para dizer que estamos contra essa proposição. Apresentamos 
um destaque no projeto para destacar a taxa de licenciamento de 
veículo, essa taxa que incide sobre cada veículo do Estado. Dessa 
forma, esperamos que pelo menos essa taxa seja rejeitada. Sua 
votação será em separado. 

Vejam o desespero e a desorganização que é tamanha que, no ano 
que vem , o Estado viverá a situação financeira e orçamentária mais 
desorganizada da história de Minas Gerais. Essa é a verdade - a 
desmoralização do orçamento. A falta de credibilidade do orçamento é 
tamanha que estamos a menos de um dia para encerrar os trabalhos 
da Casa, e ninguém falou do orçamento. Ninguém acredita no 
orçamento, que é ridículo, mentiroso e está superestimando receitas . 
As receitas são virtuais, não existem, mas estão servindo de base 
para investimentos que não vão ocorrer, porque não existem. 

O Governo diz no orçamento que, no ano que vem, vai investir 
R$3.000.000.000,00 em realizações de obras. Um governo que está 
terminando o ano rapando o tacho para ver se arranja alguma coisa 
para pagar o 13° salário enfiando goela abaixo da Assembléia 
Legislativa e da sociedade mineira a criação de taxas. Esses 
investimentos não vão ocorrer porque esses recursos são virtuais. 

Esse orçamento é tão fajuto e desmoralizado que nenhum Deputado 
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o está discutindo na Casa. A verdade é que não vale a pena discuti-lo. 
Ninguém comenta o orçamento. Aliás, nem espaço na imprensa esse 
assunto consegue. No entanto, deveria ser a principal discussão, 
porque é quando se trata das receitas, da organização das despesas 
e investimento. O orçamento é a estrutura organizacional, o rumo, a 
direção que o Estado vai tomar, escrita em leis e estabelecimento em 
levantamentos. É a radiografia do Estado para mostrar, em Minas, 
fora de Minas, e também em nível internacional, para mostrar o que é 
Minas e como vai se comportar no próximo ano. 

Esse orçamento é tão vergonhosamente malfeito que não consegue 
chamar atenção nem dos Deputados que vão votá-lo. Imaginem 
quando esse orçamento estiver em vigor que tragédia será, em nível 
de credibilidade do Estado, dentro do concerto da Federação 
brasileira e do concerto internacional. Ele está levando Minas para o 
buraco de maneira acelerada. 

O Governo, que não fez nada, ciente disso tudo, quer criar agora 
essas taxas de última hora. E ainda está arrumando dinheiro para 
inundar as televisões e órgãos de comunicação, dizendo que está 
fazendo obras em todos os lados. Engraçado que só vemos as obras 
na televisão; quando se sai na rua, não se vê nada. Mas o Governo 
está dizendo que está realizando, realizando. realizando. 

Dentro dessa questão estamos encaminhando um requerimento 
com pedido de informação para que o Governo do Estado, o 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e o Diretor-Geral do DER 
prestem informações a esta Casa sobre as obras divulgadas da atual 
administração estadual em sua campanha publicitária que está 
inundando as televisões e jornais do nosso Estado e do nosso País. 
Os veículos de comunicação vêm sendo, nos últimos tempos, 
instrumento de farto material publicitário, apregoando formidáveis 
realizações do Governo Itamar Franco. Segundo a proposta inicial , 
são nada menos que 14 aeroportos em construção ou em reforma. 
São 1. 700km de novas estradas e 2.300 obras diversas, todas 
creditadas ao dinâmico Palácio da Liberdade. São 14 aeroportos. Se o 
Bin Laden soubesse disso?! Se tais feitos correspondessem à 
realidade, seríamos os primeiros a nos congratular com o Governo do 
Estado, entretanto, todos sabemos que a apatia administrativa tem 
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sido a tônica da atual administração. Isso se reflete , inclusive, na taxa 
anual de desenvolvimento do Estado, inferior mesmo à média 
nacional. Mas para tudo há um limite, inclusive para a propaganda, 
que não pode incluir aquela modalidade que os técnicos denominam 
publicidade enganosa. Onde estão as realizações anunciadas já que o 
total é de 2.300 obras diversas? Isso quer dizer que o atual Governo, 
desde que assumiu, vem concretizando a inaudita façanha de 
completar 2 obras por dia. Recorrendo ao fabulário clássico, isso nos 
faz lembrar a roupa nova do rei. Ninguém viu a vestimenta real , mas 
ninguém tampouco se atreveu a dizê-lo. Foi preciso que uma criança 
inocente bradasse que o rei estava nu. Faz lembrar essa estorinha. 
Faz-se mister, portanto, que o Executivo faça uma exposição 
detalhada ao povo mineiro sobre quais são essas obras e a quem 
beneficiam. Se não fizer, estará incorrendo em mais uma falácia que o 
torna sempre desacreditado junto à opinião pública. Para que tais 
esclarecimentos sejam prestados, formulamos um requerimento para 
o qual contamos com a aprovação da Casa. 

Mas a ineficiência do Governo ou a eficiência para desviar dinheiro é 
tão grande que temos aqui uma informação chocante. O Governo do 
Estado, que diz que não recebe recursos federais, recebeu, há cerca 
de um ano, R$7.000.000,00 do Governo Federal , já depositados na 
conta do Governo do Estado para construir três penitenciárias, 
reformar um manicômio judiciário e reformar também a penitenciária 
de Contagem. Foram R$7.000.000,00 depositados de maneira 
adiantada ao Governo do Estado. Assinou o convênio, recebeu o 
dinheiro, e até agora nenhuma dessas obras teve início. São 
R$7.000.000,00 já depositados. Ou o Governo é incompetente para 
gastar esse dinheiro, fazer licitação, realizar as obras - e olha que 
nossos presídios são verdadeiros barris de pólvora, superlotados, 
abarrotados, em crise, um sistema falido, o que é reconhecido pelo 
próprio Governo e pela própria Secretaria da Justiça- ou o Governo é 
ineficiente e incompetente no gasto, não sabe fazer o gasto ou foi 
muito eficiente para colocar esse dinheiro no caixa único e gastá-lo 
com outras coisas, sem fazer o que tinha que fazer. 

Estamos, também, encaminhando pedido de informações para saber 
do Governo do Estado qual o destino desse dinheiro e por que as 
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obras não saíram do papel. Estamos, aqui , lamentando essa situação. 
Por fim, quero encerrar minhas palavras, dizendo que estaremos 

contra essa taxa, porque, no mérito, entendemos que é péssima, é um 
ato covarde do Governo, que reflete , sobretudo, essas incoerências, 
atitudes ineficientes, essa incompetência do Governo, que não pode 
fazer recair sua solução no bolso do contribuinte mineiro. Estaremos 
aqui, duros, numa posição até que hora for, 1, 2, 3 horas da manhã, 
não interessa, estaremos aqui para votar contra essa maldita taxa e 
mostrar que a Assembléia sabe visualizar os bons e os maus atos em 
favor do povo mineiro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados que 
integram a Mesa, Deputados que estão em Plenário e os que se 
encontram na sala ao lado. estou aqui. neste momento, em nome do 
PFL para manifestar não só a nossa posição em relação à taxa. como 
também a preocupação com algumas coisas que vêm ocorrendo ao 
longo do tempo. Percebo que, durante o mandato do atual 
Governador, todas as questões polêmicas foram resolvidas por meio 
da Assembléia Legislativa, de alguma maneira. Lembro-me de que, 
quando o Governo do Estado se preocupava com a questão da anistia 
dos policiais, compromisso assumido pelo Governador em campanha, 
foi utilizada, naquela época, uma emenda à Constituição que 
propunha a criação do Batalhão do Corpo de Bombeiros, e, 
conseqüentemente, utilizando aquela medida, fez-se a anistia, por 
meio de uma medida promulgada aqui, no Plenário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Naquela época, já falávamos, 
não contrário à anistia, mas contrário ao fato de o Poder Legislativo 
ficar fazendo aquilo que compete ao Poder Executivo. Depois disso, 
outros acontecimentos, como a criação de taxas, a deformação de 
alguns projetos de Deputados, até mesmo anteriormente àquele do 
Deputado Chico Rafael , que sofreu uma modificação substancial, que 
resultou na necessidade de votar novamente a matéria, neste 
Plenário. O Governo do Estado, aproveitando o projeto de minha 
autoria, que regulamentava o funcionamento do Conselho de 
Contribuintes do Estado, inseriu um substitutivo que causava uma 
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verdadeira deformação da proposta e, eu diria, transformava um 
projeto que tinha objetivo num verdadeiro "samba do crioulo doido". 
Naquela oportunidade, consegui valer-me do artifício regimental e 
retirei o projeto de minha autoria de tramitação. O Governo, não 
satisfeito, aproveitou o substitutivo que havia sido colocado no projeto 
de minha autoria e o inseriu naquele de autoria do Deputado Chico 
Rafael, que trouxe tantos transtornos aos pequenos empresários e 
aos microempresários de Minas Gerais, até que, agora, em data 
recente , esta Assembléia corrigiu aquela injustiça. 

Outra questão de que me lembro aqui são as distorções salariais 
dos servidores públicos. O Governo do Estado, por meio de sua base 
de apoio, sempre utilizou de projetos de Deputados da Assembléia 
para fazer essas correções. Foi assim quando quis equiparar os 
vencimentos da Polícia Civil com os da Polícia Militar: utilizou-se de 
uma proposta de emenda à Constituição que tramitava nesta Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou fazendo essa retrospectiva 
para lembrar que no projeto do Deputado Gil Pereira - em que pese a 
sua louvável iniciativa e ao respeito que temos por ele - aproveitaram 
para colocar novamente aquela taxa que há dois anos causou 
verdadeiro repúdio neste Plenário, resultando, aliás, na sua retirada. 

Agora, fizeram diferente, inseriram-na no Projeto de Lei n° 1.201 , do 
Deputado Gil Pereira, transformando-o num camelo para carregar 
taxa. No tempo em que o povo caminhava pelo deserto do Saara, o 
camelo era o animal utilizado, pela sua resistência, principalmente 
pelo tempo que suporta sem o uso da água. O projeto deveria ter 
vindo para esta Assembléia, não estou dizendo que o Governo não 
precisa de recursos. Estou afirmando que o Governador Itamar Franco 
não assinou uma mensagem sequer para encaminhar projeto 
polêmico a esta Casa. Em todas as matérias polêmicas que trouxeram 
desgaste perante a opinião pública, foi utilizado algum de seus aliados 
para fazer a apresentação da proposição e para transformá-la, quando 
possível , em lei. 

É preciso que o Poder Legislativo também não se transforme no 
camelo para carregar carga de Governo que não toma iniciativa. 

Quando chegou aqui um projeto de lei no período do Governo 
Eduardo Azeredo, que elevava a alíquota do IPVA, veio por iniciativa 
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do Poder Executivo, e não do Poder Legislativo. No caso de matérias 
tributárias ou polêmicas, esta-se tornando prática permanente de 
recomendar que a Assembléia Legislativa faça essa tarefa. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Poder Legislativo 
acaba ficando com a sua imagem desgastada por ações que deveriam 
ser tomadas pelo Poder Executivo. Utilizaram o Projeto de Lei n° 
1 .291 para criar a taxa, argumentando, depois, que ela existe em 
outros Estados da Federação. 

Quero ponderar que ontem a própria base de Governo divulgou o 
nome de alguns Estados onde se cobra a taxa, quais sejam: Paraná, 
cujo Governador Jaime Lerner é nosso companheiro de partido; São 
Paulo, cujo Governador é do PSDB; Rio de Janeiro, cujo Governador 
é do PSB; Maranhão, cuja Governadora é Roseana Sarney, que é 
reconhecida nacionalmente pelo seu carisma e liderança, e Rio 
Grande do Sul, governado pelo PT. Achei interessante que nesse 
panfleto só constassem esses Estados, porque são governados por 
partidos que têm Deputados atuando neste parlamento como 
Deputados de oposição. 

Para exemplificar, em Minas Gerais, a alíquota do IPVA é 4.0; no 
Maranhão é 2.0. 

Lá é de 2,0. No Estado do Paraná, onde a alíquota é 2,5, existe a 
taxa, sim, mas, em Minas Gerais, a alíquota é 4 ,0. 
Conseqüentemente, não há que se comparar. Apenas para 
exemplificar, sem que a própria base do Governo tivesse trazido isso, 
fiz questão de trazer também a informação do Estado da Bahia, 
governado por César Borges, do meu partido. Lá, a alíquota é também 
2%. Então, existe a taxa? Existe, sim. O que aconteceu em Minas 
Gerais? O IPVA é um dos mais caros do País. Criar mais uma taxa, 
nessa circunstância e por iniciativa da Assembléia Legislativa, é 
complicado. 

Na outra vez que essa taxa apareceu aqui , ao apagar das luzes de 
um exercício financeiro e de um exercício do Poder Legislativo, a 
repercussão na opinião pública foi enorme. Parecia que ela causava 
um certo arrepio na sociedade. O próprio Governo anunciava a 
disposição de vetá-la. Aí, sim , a Assembléia teve que fazer um esforço 
além do limite regimental para retirar aquela maldita taxa da 
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proposição. Ou seja, quando a questão é popular, o Governo 
encaminha; quando a questão é polêmica, o Governo deixa que a 
Assembléia o faça. Com o passar dos tempos, a Assembléia 
Legislativa, em processo de amadurecimento, chegou à conclusão de 
que deveria aprovar uma proposta de emenda que estabelecia que, 
três meses antes do final do exercício, não poderia fazer nenhuma 
apresentação de proposição que versasse sobre matéria financeira . 
Agora, a própria Assembléia está conduzindo a questão 
contrariamente àquilo que nós mesmos aprovamos neste Plenário. É 
sobre isso o que estamos ponderando aqui. Acho que deve haver 
entre os Poderes um relacionamento harmônico, respeitoso, cordial , 
mas não pode haver submissão a tal ponto de a Assembléia se 
transformar em camelo que carrega a carga pelo deserto. A 
Assembléia continua se transformando não mais em braço do 
Executivo, mas em verdadeiro instrumento a serviço do Poder 
Executivo. É isso que o Presidente da Assembléia, que todos nós, 
Deputados, temos que procurar rever. Quando a sociedade repudia , 
como o faz hoje, mais uma cobrança de taxa, o Governo apenas diz 
que a iniciativa é do Poder Legislativo. 

Quero lembrar à sociedade e ao telespectador que, se o Governo, 
de fato, não quiser cobrar a taxa, ainda que ela venha a ser aprovada 
com o nosso voto contrário - porque não concordamos com ela -, o 
Governo poderia perfeitamente vetá-la. O que acontece é que o 
Governo fica, como disse e estou repetindo agora, em uma posição 
cômoda, ou seja, tenho os meus aliados, os meus companheiros, a 
minha base de apoio para fazer tudo aquilo que é impopular, que a 
sociedade repudia, permitindo que o Governo apenas possa dizer, 
como fez na época da "narcotaxa", que era capaz de vetar a matéria. 
Quando ele disse isso, a própria Mesa da Assembléia, à época, e a 
maioria dos Líderes chegaram à conclusão de que, se era para o 
Governo recuar, a Assembléia deveria praticar o ato. Volto a repetir: 
isso está acontecendo nos quatro anos. Nos últimos três anos, no final 
de cada exercício, o próprio Governo, por meio de sua base, nunca 
por iniciativa do Poder Executivo, tem tomado a iniciativa e aprovado 
mensagens concedendo anistia. É anistia no início de dezembro; 
criam-se taxas no final do mês de dezembro. Isso vem se tornando 
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uma prática. 
Tenho a certeza absoluta, pelo que pude ouvir de cada um dos 

Deputados, de que há, até mesmo por parte daqueles que são mais 
leais ao Governo, uma verdadeira excitação. Será que vão, uma vez 
mais, servir ao Governo, violentando seus próprios princípios? Por 
isso, estamos aqui insistindo, não para mudar a opinião de ninguém, 
mas dando um tempo a mais para que os Deputados que apóiam o 
Governo, os Deputados de Oposição, que já têm posição firmada, 
possam refletir e chegar à conclusão de que não é dever da 
Assembléia criar receitas, mas fiscalizar bem as aplicações da receita 
que o Poder Executivo é capaz de gerar. O que está acontecendo em 
Minas Gerais, ao longo do Governo Itamar Franco, é que se concede 
anistia no mês de dezembro e se criam taxas no mês de janeiro. 

Fica nosso apelo para que, quando a matéria for à votação, fique o 
destaque em relação à taxa que, há 2, 3 anos, trouxe tanto 
aborrecimento. É bom e prudente nem lembrar esse fato . Que seja 
agora a oportunidade de rejeitar essa taxa. Acho até mesmo que a 
base de apoio ao Governo não terá nenhum constrangimento, nem 
ficará em má situação, porque a iniciativa não veio dele. É uma 
iniciativa de alguém, que poderia, a serviço do Governo, estar 
incluindo essa taxa. Fica, portanto, feito o nosso apelo para que a 
Assembléia Legislativa não continue a ser o camelo para carregar o 
fardo pesado das matérias tributárias, que deveriam ser de iniciativa 
do Poder Executivo. A ele cabe dizer quanto precisa arrecadar, com o 
que pretende gastar, e não utilizar da boa-fé, da lealdade dos seus 
aliados e, sobretudo, aproveitar-se de um projeto simpático como 
este, transformando-o num verdadeiro "frankenstein". Que a 
Assembléia mostre, uma vez mais, sua independência e que, neste 
caso, derrube a taxa, uma vez que o Governo está usando da boa-fé 
de seus aliados nesta Casa. 

Portanto, fica aqui a ponderação do PFL em relação a essa questão. 
Volto a repetir: a Assembléia Legislativa está diante de um grande 
momento para mostrar a sua independência, rejeitando essa taxa, que 
está sendo repudiada pela sociedade mineira, até mesmo por aqueles 
que não possuem veículos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
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Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais 

uma vez, volto a esta tribuna num momento grave para o Estado. 
É preciso uma grande reflexão de todos nós. O que está em jogo 

não envolve partidos políticos nem discussões ideológicas; é muito 
mais grave e está acima de todas essas questões. O que está em 
jogo aqui, hoje, é uma agressão ao povo de Minas Gerais. É mais um 
gesto de desrespeito de um homem, de um Governo, que 
reiteradamente, descaradamente, sistematicamente, tem demonstrado 
seu desprezo e sua falta de consideração para com o povo de Minas 
Gerais. 

A começar de sua ausência, do seu descompromisso em assumir o 
próprio Governo. Vou iniciar minha argumentação a partir desse gesto 
- de sua recusa em, ainda que eventualmente, exercer o cargo para o 
qual foi eleito - desse Governador desastrado, que representa um 
atraso tão grande para todos nós, para a economia de Minas, para a 
geração de renda e de empregos, para a atração de novas empresas 
para o nosso Estado; desse Governador, que é um desastre para a 
imagem de Minas, hoje motivo de chacota e de deboche nos outros 
Estados e fora do Brasil ; desse Governador, que, afinal de contas, se 
recusa a governar o Estado. Por causa disso - e começo a entrar no 
mérito da questão que motiva a nossa presença nesta tribuna-, com o 
Estado abandonado, sem a cabeça, sem a chefia , sem o comando, 
nossa economia, evidentemente, está quebrada. O Governador Itamar 
Franco quebrou Minas Gerais; o Tesouro do Estado está quebrado. 

Essa é a origem desse e de outros projetos indecentes que foram 
aprovados aqui. Mais uma vez, este Governador indecente e 
preguiçoso pede, despudoradamente, a cada Deputado de sua base 
que passe pelo constrangimento e pela vergonha de votar contra sua 
própria consciência, agredindo-se e agredindo o povo mineiro e 
desrespeitando até mesmo o mais modesto dos cidadãos de Minas 
Gerais. Esse Governador não tem limite e tem mostrado isso ao longo 
dos anos; passa por cima de tudo e de todos, nessa sua vontade 
tresloucada de voltar a ser Presidente da República - o que já foi uma 
vez, mas por acaso. Agora, nesse seu desespero, compromete nosso 
Estado e nossas finanças . E tenta jogar para a Assembléia Legislativa 
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a responsabilidade, que não é nossa, de gerar receita para seus 
compromissos mínimos: pagar aos funcionários e pagar as despesas 
do dia-a-dia. Essa é a exigência que o Governador está fazendo a sua 
base. 

Venho a esta tribuna com esta palavra de denuncia. mas também 
com alguma esperança de que a consciência de cada Deputado - e 
tenho conversado com Deputados de diversos partidos - fale mais 
alto. 

Tenho a esperança de que todos sejamos capazes de reagir contra 
as exigências absurdas de um Governador caricato e ridículo e dizer: 
"Não. Basta, Governador! V. Exa. já não tem crédito da opinião 
pública nem desta Casa. Chega!". 

Quem compraria um carro usado na mão do Governador Itamar 
Franco? Quem teria confiança de assinar um papel em branco e 
entregá-lo ao Governador? Pergunto à consciência de cada Deputado 
se é razoável o que está ocorrendo em Minas Gerais; se é razoável 
esperar isso da Assembléia Legislativa. 

Em três anos houve três anistias fisca1s. Cada uma delas 
determinada não por uma análise do momento econômico pelo qual 
estamos passando e das dificuldades dos contribuintes em pagar seus 
impostos, mas tendo como única motivação gerar recursos, encher as 
burras do Governo do Estado, para o Governador sair por aí, num 
"road show" de um circo desgraçadamente armado, cuja figura 
principal é o palhaço. que, fazendo diatribes. insulta as pessoas, 
desrespeita o Presidente da República e, daí por diante, compromete 
o Estado, condenando-o ao desrespeito internacional. Seus gestos 
são cuidadosamente pensados, mas apenas para gerar factóides. 
Refiro-me à anistia que custou caro à economia de Minas Gerais e a 
tantas outras loucuras: barraca militar, tanques e carros blindados nos 
jardins do Palácio da Liberdade, aquela maluquice a que todos 
assistimos estupefatos; e o gesto, o mais tresloucado de todos -essa 
imagem está viva na retina dos mineiros - de um governador civil 
batendo continência para o Comandante da Polícia Militar. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)*- Concordo com o Deputado 
Sebastião Costa quanto ao mérito do projeto do Deputado Gil Pereira, 
mas não há como concordar em que se coloque mais uma taxa para o 
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povo mineiro pagar. Temos de parar de extorquir o povo de Minas 
Gerais. Isso já é abuso. Precisamos de tempo para que os 
parlamentares reflitam e concluam que o percentual que pagamos de 
IPVA é mais que suficiente para resolver os problemas. 

Mas grande mesmo é nossa preocupação com os funcionários 
designados da educação, que têm 1 O, 15, 20, 25 anos de serviços 
prestados ao Governo de Minas Gerais e estão hoje vivendo 
momentos de angústia. É também interesse nosso fechar o ano com 
justiça, conseguindo aumento para os servidores da área da saúde. (-
Palmas.) Agradeço de todo o coração a vigília que estão fazendo 
nesta Casa e peço-lhes solidariedade para com os funcionários da 
educação, que, pela publicação do "Minas Gerais" de hoje, estão 
sujeitos a estar, já em 1° de janeiro, no olho da rua. com as portas da 
Secretaria da Educação e do Governo Itamar Franco fechadas para 
mais de 100 mil pessoas: serviçais que, há 20 anos, limpam o chão de 
escolas para as autoridades passarem, professoras que, se não a 
vocês, mas aos filhos ou a alguns amigos, ensinaram a pegar a 
caneta, aprender a ler e escrever. Estudei em escola pública e aprendi 
minhas primeiras lições de cidadania com funcionário público, com a 
professora que o Estado está enxotando, colocando como critério de 
nomeação para o dia 1 o de janeiro a classificação no concurso. 

Fazendo isso, Deputado Amilcar Martins, ele já estava com a caneta 
colocando 127 mil pessoas na rua, sem direito a um centavo. Isso é 
justo? 

É assim que o Estado trata o seu maior patrimônio, que é o 
funcionário público, que é o patrimônio humano que faz este Estado 
caminhar? Nada valem as construções, e nada vale o Grande Hotel 
de Araxá, que está sendo inaugurado hoje, reformado com o dinheiro 
público, se lá o garçom, o cozinheiro, o gerente não tiverem cortesia 
para atenderem bem. O capital humano é e sempre será, em todo e 
qualquer segmento, o agente principal do processo. 

Deputado Amilcar Martins, estamos apresentando uma emenda para 
a qual já consegui assinaturas da maioria dos Líderes desta Casa, 
para que o critério de designação do Estado de Minas Gerais para a 
área da educação respeite e obedeça primeiramente à contagem de 
tempo. 
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Aí, o Secretário fez um concurso antecipadamente. O edital do 
concurso dizia que o funcionário público que fosse aprovado tomaria 
posse sob o novo regime de previdência; no entanto, o projeto só 
chegou à Previdência há 15 dias, só passou na Comissão de Justiça. 
Antes de abril não há como discuti-lo. 

Como um edital de concurso coloca como pré-requisito um modelo 
de previdência que ainda não existe? 

No edital , ele não garante a nomeação; agora, quer contratar. Será 
que ele não quer ludibriar quem passou no concurso? Ele tem de 
fazer o Projeto de Lei Complementar n° 48 tramitar nesta Casa com 
justiça, buscar dar posse aos concursados e cumprir seus 
compromissos. Não deveria agir dessa forma sorrateira, injusta e 
discriminatória com quem não é bandido. São cidadãos mineiros , 
cidadãos que servem ao Estado de Minas Gerais. No momento em 
que os funcionários da saúde contam com este parlamento para que a 
justiça ocorra, é preciso que os sindicatos se unam em favor dos 
funcionários públicos. 

Acredito que o concurso seja o melhor caminho e o defendo. 
Também sou funcionária pública concursada. Mas não é justo deixar 
tantas pessoas que, em média, já servem ao Estado há 18 anos 
serem colocadas na rua sem nenhum direito. 

Sr. Presidente, suicídio já ocorreu, depressão, desespero, milhares 
de cartas chegando aos nossos gabinetes. Culparei esse parlamento 
se ele não pegar essa bandeira e se, ainda este ano, antes do 
recesso. não aprovarmos essa reivindicação. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva é grande parceiro compromissado. 
A luta pelos designados começou com V. Exa., que ousou , apesar de 
ser da base do Governo, lutar pela justiça, lutar por aqueles que 
merecem. 

É importante que os professores saibam que estamos na luta final. 
O "Minas Gerais" nos pegou de surpresa. Mas ainda bem que este 
parlamento não deixa as coisas passarem sem ser percebidas. 
Estaremos lutando. Tivemos uma conversa com o Presidente da Casa 
e apresentamos um requerimento solicitando a prorrogação dos 
contratos até 30 de junho do próximo ano, para discutirmos, 
negociarmos e garantir aposentadoria para aqueles que já têm direito, 
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conforme o Projeto de Lei Complementar n° 48. 
Garantir aposentadoria proporcional àqueles que já têm direito, 

contagem de tempo para aqueles que continuarão sendo contratados, 
estabelecendo garantias do que hoje buscamos tanto, que é a rede de 
proteção social. Está na hora de termos rede de proteção para o maior 
patrimônio do nosso Estado, o patrimônio humano. 

Obrigada pelo aparte. V. Exa. ainda tem 43 minutos para continuar 
falando e mostrando ao povo de Minas Gerais o que pensa. Agradeço 
aos funcionários , que aqui estão hoje, que voltem amanhã, tenham a 
tranqüilidade de que votaremos com toda integridade possível , porque 
votaremos no que é certo e justo. Mas sejam solidários conosco e 
com seus colegas, funcionários públicos. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte da Deputada Elbe 
Brandão. Tenho certeza de que as galerias estão abarrotadas de 
cidadãos e cidadãs de Minas que têm absoluta compreensão da 
gravidade do que está acontecendo aqui. Por isso mesmo, tenho 
certeza de que poderei contar, a cada palavra do meu 
pronunciamento, com a compreensão de cada um de vocês e, ao 
mesmo tempo, posso e quero antecipar que, ao contrário do que foi 
dito aqui , não usarei os 43 minutos a que tenho direito por uma razão 
muito simples: porque é tão forte, tão óbvio o que está sendo dito aqui 
que com muito menos do que isso é possível convencer a todos. Se 
Deus quiser, sobretudo aqueles Deputados que eventualmente ainda 
estejam relutantes em relação à justeza e à correção do que estamos 
aqui defendendo, para que esta Casa possa hoje, de forma 
consagradora, derrotar esse projeto que agride o povo de Minas e, ao 
mesmo tempo, consagrar um projeto que faz justiça aos funcionários 
da saúde e do IPSEMG. 

Quando fui interrompido, dizia que estamos diante de uma grave 
ameaça, para colocar de forma simplificada, a criação de novos 
impostos, novos encargos em cima do povo de Minas. São muitos, 
comandados por um que já foi chamado de "narcotaxa", e que agora 
tem outro nome: taxa de licenciamento de veículos. Mas isso tem um 
sentido básico e fundamental : gerar recursos para o caixa do Estado. 
Agora, com a obrigatoriedade do pagamento de uma taxa de mais de 
R$30,00 para cada veículo licenciado em nosso Estado. Para se fazer 
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isso, foi necessário um subterfúgio covarde, indecente. Em outros 
tempos, chamava-se isso de projeto ''frankenstein". Agora, tem levado 
outros nomes. Alguns oradores que me antecederam chamaram-no 
de mula; outros, de camelo; outros, de aviãozinho. 

São todas expressões daqueles inocentes que carregam drogas 
para traficantes. Esse está recebendo um novo nome, uma nova 
denominação: hospedeiro. Um projeto do Deputado Gil Pereira 
completamente inocente, que propunha, pura e simplesmente, a 
isenção de pagamento de segunda via de carteira de identidade. No 
entanto, esse projeto foi transformado num monstro que agride a cada 
um de nós e a nossa consciência. Não é justo fazer isso com o 
Deputado Gil Pereira, porque ele vai carregar essa pecha. Ele não 
tem essa responsabilidade, porque não foi o criador dessa 
monstruosidade. Esse projeto é chamado de hospedeiro. 

Volto a usar a imagem que usei na defesa que fiz da nossa posição, 
há alguns dias, combatendo esse projeto. Há 13 Deputados médicos 
na Assembléia Legislativa. Hoje também temos médicos nas galerias 
e profissionais da área da saúde, que lidam com a saúde públ ica. Vejo 
no Plenário os Deputados que são médicos, Edson Rezende, Marco 
Régis , Marcelo Gonçalves, Rêmolo Aloise, Cristiano Canêdo, todos 
sabem o que significa hospedeiro em parasitologia, ou seja, qual o 
papel que o hospedeiro tem. 

O vetor pica, e o hospedeiro é picado por um outro inseto que, 
depois, vai espalhar aquela doença para o conjunto da população. 
Esse é o hospedeiro de uma doença parasitária grave que atinge a 
todos os mineiros. Já falei na figura do hospedeiro da doença de 
Chagas, malária, esquistossomose e leishmaniose e lembrava que 
pior que o hospedeiro é o vetor. O vetor é aquele que inocula o 
parasita no hospedeiro. Lembrava ainda que o vetor da doença de 
Chagas é o barbeiro e que, na linguagem popular, o povo chama o 
barbeiro de percevejo, de chupão. O vetor dessa doença é o 
Governador Itamar Franco, é o Governador chupão, que chupa o 
sangue do povo mineiro e transmite essa doença do desrespeito e da 
agressão. É ele o vetor desse projeto. O hospedeiro não tem culpa 
nem responsabilidade. O Deputado Gil Pereira não tem nada com 
isso. 
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Em respeito a todos e aos meus colegas Deputados, assumimos o 
compromisso de vir a esta tribuna por duas razões. Em primeiro lugar, 
para definir com clareza, para que não reste dúvida, para que fique 
registrado nos anais da Casa, para que cada um dos que nos escuta 
neste momento seja testemunha de que nós, Deputados da Oposição, 
do PSDB, não temos responsabilidade por esse crime. Não 
assumimos nenhuma parcela de responsabilidade desse crime, com o 
qual não concordamos. Diremos não a um projeto que agride o povo 
de Minas Gerais. 

Termino minha fala com uma conclamação a cada Deputado que me 
ouve aqui, na sala ao lado, em todos os lugares desta Casa. Este é 
um momento de afirmação e reafirmação da nossa autonomia, da 
nossa independência, da nossa soberania, da dignidade da 
Assembléia Legislativa. Não estamos a serviço do Governador e não 
podemos ser responsabilizados por algo que não é de nossa 
responsabilidade. Um governo que teve a incompetência de, mesmo 
recebendo R$2.400.000.000,00 a mais no seu orçamento anual por 
causa da desvalorização cambial que aumentou a tarifa da energia 
elétrica, o preço dos combustíveis e o preço das tarifas de 
telecomunicações, aumentando em R$200.000.000,00 por mês a 
receita deste Governo, sem nenhum mérito dele, de graça, ainda 
assim não consegue nem pagar o funcionalismo em dia. Não temos 
essa responsabilidade. 

Participo, neste momento, com uma palavra de confraternização e 
fraternidade a todos os Deputados. Este é um momento de grande 
união desta Casa para todos juntos demonstrarmos a independência, 
a autonomia, a dignidade, para que a consciência fale mais alto. Digo 
a cada Deputado desta Casa: nós não temos que obedecer ao 
Governador. Este é um Poder independente, e hoje temos a grande 
chance de reafirmar a nossa independência. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* 
Cumprimentando V. Exa., Deputado Amilcar Martins, pelo seu 
pronunciamento, gostaria só de lembrar e chamar a atenção da Casa: 
não é só a independência, a dignidade desta Casa, a afirmação desta 
Casa que está em jogo na votação de um projeto dessa natureza. 
Está na memória de todos nós e do povo mineiro a luta desta Casa, 
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no final de 1999, para que não impuséssemos ao povo mineiro mais 
uma carga que o Governador Itamar Franco queria despejar sobre a 
população que tem automóvel. Naquela época lembramos o 
trabalhador rural que antigamente tinha seu cavalinho para ir à cidade 
e que hoje tem um Fusquinha. Esse trabalhador ganha R$8,00 por 
dia, e essa taxa representa quase uma semana de trabalho que se 
impõe ao trabalhador rural. Se esta Casa já tomou sua definição em 
1999, esta legislatura é a mesma. Todos nós fizemos retirar essa taxa 
sobre licenciamento de veículo há dois anos. Por que agora esta Casa 
haveria de aprová-la? Só acrescentaria a todas as razões que V. Exa. 
dá a coerência. Temos que ter coerência na votação. O que era 
verdadeiro ontem continua sendo verdadeiro hoje. Muito obrigado, 
Deputado. 

O Deputado Amilcar Martins* - Muito obrigado, Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, V. Exa. tem toda razão. 

Termino, portanto, minha fala pela independência, dignidade, 
autonomia e coerência do Poder Legislativo. Vamos todos juntos dizer 
"não" à criação dessa taxa. Vamos derrotar esse projeto injusto com o 
povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
homens e mulheres das galerias, queria inicialmente me congratular 
com vocês pela paciência e pela compreensão do processo 
legislativo. Tanto o pessoal da FHEMIG, da HEMOMINAS, como o 
pessoal do IPSEMG. (- Palmas.) Quero congratular-me pela paciência 
e pelo exercício de cidadania que vocês estão demonstrando para 
todos nós. Estou vendo as faixas. Código de ética. Vamos votar esse 
código de ética para a Polícia Militar, a fim de torná-la mais moderna, 
mais humana e para que ela transite pela questão de direitos 
humanos na observação da sua postura junto à sociedade. 

Vamos votar a favor, sim, do reajuste salarial que está ali : "Já! , "pelo 
SISIPSEMG- Sindicato dos Servidores do IPSEMG". Vamos, sim. 
Vamos trabalhar a favor desses projetos que beneficiam o servidor do 
Estado, há tantos anos abandonado. Vamos votar, sim, pela Emenda 
no 3, que o SINDISAÚDE, que está ali representado pede a esta Casa 
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que vote. Vamos votar, sim, a favor dos servidores, a favor dos 
recursos humanos, a favor da valorização dos servidores na sua 
capacitação, na sua qualificação, mas, primordialmente, no seu 
sustento e na sua dignidade. Vamos votar, sim. 

Mas, não vamos votar essa taxa. Quero, com a paciência que estão 
tendo, que sejam testemunhos do que vou falar aqui. Há 15 dias, 
quando transitava pela estrada com buracos que liga São João del-
Rei a Barbacena, com buracos pela estrada, encontramos seis carros, 
em duas partes da estrada, com os pneus furados e outros com as 
rodas amassadas. E, naquela discussão, não me identifiquei, era de 
noite, e um motorista disse: "ainda tem uma tal de "narcotaxa" naquela 
Assembléia. Será que esses Deputados vão votar essa taxa?" Quero 
o testemunho de todos os senhores e senhoras de que o Deputado 
Edson Rezende votará contrário. E, se esse motorista estiver nos 
assistindo, que fique sabendo que votamos contra e temos razões 
para isso. Venho me perguntando se é verdade quando dizem que os 
brasileiros não gostam de pagar impostos. Vejam bem, é uma reflexão 
profunda, que precisamos fazer. Hoje, a sociedade brasileira paga 
nada mais nada menos que 33% do produto interno bruto em 
impostos, ou seja, mais de um terço de toda a riqueza produzida neste 
País não fica com os brasileiros, mas vai para os cofres públicos da 
União, Estado e municípios. Vejamos uma das maiores taxas do 
mundo, como diferença. Se olharmos a França, que tem uma das 
maiores, ou a Espanha, Inglaterra, vamos perguntar: Qual é a postura 
desses governos, com relação às políticas públicas? Como está o 
programa da saúde desses países? Qual é o nível de educação 
desses países? Qual é a questão da segurança pública destes 
países? Como estão as estradas desses países? E faço uma outra 
pergunta: e neste País chamado Brasil , que corta uma fatia de um 
terço, ou mais, do que produz, do suor desse povo, para os cofres? 
Que retorno tem o cidadão brasileiro nas políticas públicas? Essa é a 
diferença para dizer que somos contrários a essa taxa. Somos 
contrários a essa taxa, porque o contribuinte, hoje, é o cidadão que 
mantém o servidor e o Estado. Sem ele, não existiria o Estado, que 
hoje depende exclusivamente da contribuição do seu cidadão. E esse 
Estado, meus senhores e minhas senhoras, não pode oprimir seu 
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cidadão, enchê-lo de taxas e impostos, como se não fosse um 
cidadão, que, contribuindo, tivesse de ter o retorno. O Estado parece 
que não tem essa compreensão, essa preocupação nem esse 
compromisso com o cidadão. 

Enquanto representantes do povo mineiro, o que muito nos orgulha, 
queremos dizer a esse motorista e a tantos outros que passam pelas 
estradas de Minas Gerais qual será a nossa justificativa quando for 
aprovada essa narcotaxa, essa taxa. Como se não bastasse o IPVA, 
que, mesmo pago, não traz nenhum benefício para as estradas 
esburacadas de Minas Gerais, de Leste a Oeste, de Norte a Sul. E 
quem é que paga os prejuízos desses motoristas com os seus carros, 
com os pneus arrebentados e rodas amassadas? Por acaso o Estado 
tem ressarcido os prejuízos produzidos por ele próprio? É claro que 
não, ele não tem nenhum compromisso. Pode-se até tentar na justiça, 
mas quanto tempo uma causa dessas vai levar tramitando na justiça? 
Pior, ainda, como podemos impor a mesma taxa a pobres e ricos? 
Como impor essa taxa a um motorista que luta para sobreviver 
vendendo pastéis ou o que quer que seja em sua Brasília amarela, 
como disse o Deputado João Leite? Não é justo que pague a mesma 
taxa que aquele motorista que tem um BMW. Há alguma justiça na 
questão do poder aquisitivo? Aí, entra o novo ano com todas as taxas 
de janeiro que perduram até fevereiro, o IPVA, o IPTU e tantas outras. 
E agora, mais uma? Por acaso essas taxas irão cobrir os buracos das 
estradas de Minas Gerais, onde é mais fácil passar a cavalo do que a 
pé? Pergunto aos Deputados do Norte de Minas, da Zona da Mata e 
das Vertentes como estão as estradas de lá, quais os investimentos 
que têm sido feitos pelo Governo. E ainda vamos colocar mais 
dinheiro numa taxa que vai para o caixa unico, que não tem direção 
garantida na aplicação das rodovias , do acesso necessário? Vamos 
votar uma coisa dessa? 

Em respeito aos presentes nas galerias, em respeito a tantos anos 
de espera para que este dia acontecesse, em respeito a todos os 
servidores que estão aqui acompanhando os nossos discursos, que 
são testemunhas da nossa posição contrária a essa taxa, a essa 
narcotaxa, encerro as minhas palavras dizendo que, se até o presente 
momento, não conseguimos convencer os Deputados da base 
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governista, não será com mais palavras que o faremos. Mas, diante 
da posição tomada em 1999, numa situação semelhante a esta, diante 
da coerência que deve seguir as posições de homens públicos e 
responsáveis, tenho certeza de que vamos seguir a coerência daquele 
ano no momento em que nos colocamos contrários à narcotaxa. Foi 
uma taxa igual a essa, ou seja, ao apagar das luzes, ao se 
aproximarem as festas natalinas, como se todos tivessem de sair 
alvoroçadamente para encontrar seus familiares e amigos. E essa 
taxa aparece nessa mesma condição, nesse mesmo momento, nesse 
mesmo clima, mas, naquele momento, rejeitamos. E agora também 
podemos rejeitar. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Em respeito a todos que estão 
aguardando, deveremos não usar os 60 minutos. Talvez 50 minutos, 
por aí, menos que 50 minutos. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
senhores e senhoras das galerias, é lamentável que tenhamos que 
ocupar esta tribuna às quase 1 O horas, vendo uma galeria esperando, 
ansiosamente, que se faça justiça a eles, que foram esquecidos por 
esse Governo. De resto, o povo mineiro também foi esquecido por 
esse Governo. Estamos aqui tentando despertar a opinião pública de 
Minas Gerais, despertar os órgãos da imprensa do Estado de Minas 
Gerais, para que alertem toda a sociedade mineira sobre o desastre 
que será se esse projeto batizado de "hospedeiro" for aprovado. É 
lamentável um governo incompetente, um governo inepto, um governo 
que passou praticamente os três anos sem mostrar ao povo mineiro a 
que veio ... 

Recentemente, li no jornal uma piada que daria para rir, se não 
fosse tão trágica. A piada de mau gosto dizia que esse senhor 
chamado Dr. Itamar Franco está pensando em se reeleger 
Governador do Estado. Ele demonstrou que não tem nenhuma 
aptidão para o cargo, nenhuma vontade de governar Minas Gerais, 
nenhuma disposição, interesse nem sensibilidade. Ele está pensando 
em se candidatar. Essa talvez venha a ser a pior derrota que sofrerá 
na sua vida pública, porque o povo mineiro está se perguntando, três 
meses depois, por que o Dr. Itamar Franco quis se candidatar a 
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Governador de Minas Gerais. Por quê? Cinqüenta e três Deputados 
Federais, três Senadores nunca foram procurados para carrear os 
recursos da União que poderiam perfeitamente estar vindo para 
Minas, independentemente de ele amar ou não o Presidente da 
República, independemente do ódio ou não-ódio que ele tem do 
Presidente da República. Ele representa os 17 milhões de mineiros. 
Antes dos seus sentimentos, antes da sua sensibilidade pessoal está 
o interesse maior de Minas Gerais, mas ele não fez isso. Alguns 
ganhos que o povo mineiro conseguiu foi por meio da Assembléia 
Legislativa, que teve que ir ao Congresso Nacional brigar pelos 
interesse de Minas, porque S. Exa. o Governador de Minas estava 
ocupado com a sua campanha à Presidência da República. 

Ele estava preocupado com sua campanha à Presidência da 
República, preocupado com sua campanha a Presidente do PMDB, 
esquecendo-se de Minas Gerais. E vejam os senhores, agora, no 
apagar das luzes, vem esse Governo tentar impingir ao povo mineiro 
mais um fardo. O povo mineiro não suporta mais, ele quer saber o que 
esse Governo fez para melhorar sua qualidade de vida. O que vimos 
nesse Governo? Quatro projetos de anistia. A economia de Minas não 
cresce porque não há governo. Os empresários que investiam em 
Minas estão indo embora. Minas Gerais gastou mais de meio milhão 
de reais para dizer ao povo brasileiro uma mentira. Diga-se de 
passagem, sem licitação. Ele disse ao povo brasileiro que tinha 
resolvido os problemas das finanças do Estado de Minas. Ele gastou 
dinheiro do Tesouro para dizer ao povo brasileiro que tinha resolvido o 
problema das nossas finanças . Pouco tempo depois, teve de admitir 
que o rombo havia aumentado. Como não governa, faz uma operação 
"cata-níquel", ou seja, primeira anistia, segunda anistia, terceira 
anistia, quarta anistia. E isso não foi suficiente, ainda vai faltar 
dinheiro. Ontem, o Governo aprovou, por meio de sua base, o perdão 
para os que não pagaram o IPV A. Hoje ele vai taxar os bons 
pagadores. É o único caso que vemos neste País. Os bons pagadores 
são penalizados. Os senhores que me vêem pela TV Assembléia , os 
senhores que me ouvem das galerias, em janeiro, se essa taxa for 
aprovada, os que pagam o IPVA, e quem não paga fique tranqüilo , até 
o final do Governo Itamar Franco vão ter outra anistia. É o que todos 
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vão estar esperando. Quem não pagou o ICMS fique tranqüilo , basta 
esperar a próxima anistia. Os cidadãos que cumprem seus deveres, 
que são bons pagadores, que se sacrificam para pagar terão um 
grande presente de Natal do Governador, ou seja, provavelmente 
mais R$35,00 no seu IPVA. 

E esses R$35,00 valem para quem tem um Mercedes-Benz, assim 
como vale para quem tem um Fusquinha. Ou seja, além de tudo é 
absurdamente injusto. Os R$35,00 são lineares: não importa se você 
tem um Alfa Romeo ou uma carrocinha. Ontem, parece que só faltou 
que fosse perdoado o IPVA de carro de boi ; charretes, motos, tudo 
isso foi perdoado. Mas, para taxar: 28,5 UFIRs. 

E não é só isso: há 14 novas taxas sendo criadas. Não bastaram as 
148 que criou em 1999; agora, quer criar mais 14 e aumentar outras 7. 
Será que o cidadão de Minas Gerais pensou nisso quando, em um 
momento de fraqueza, votou em Itamar Franco para governar o 
Estado? Será que era isso que o povo esperava? Uma administração 
desastrada? E mais: está gastando o dinheiro do contribuinte para 
falar mentira pela televisão: contratou uma empresa, que faz mágica, 
para mostrar dois ou três tratores trabalhando e um texto que não 
resiste a uma avaliação mais rigorosa da verdade. É isso o que 
estamos vendo. 

Talvez tenha sido por isso que os Deputados da base governista 
preferiram não comparecer ao Plenário hoje. Esperamos que os que 
estão aqui votem, conscientemente, com o povo; que derrotem a 
"narcotaxa", as 14 novas taxas e a proposta de aumento em mais 7 , 
porque é isso o que o povo mineiro espera. E certamente pediremos a 
verificação e a impressão dos votos de todos, para saber como 
votaram, porque achamos que é direito da sociedade conhecer o voto 
de cada um de seus representantes. 

E digo mais aos Deputados da base governista: cuidado, porque em 
1999, quando o Governador, que tinha pedido a "narcotaxa", percebeu 
que era impopular, resolveu vetá-la. Cuidado, pois poderão estar 
dando novamente aquilo que o Governador não quer. É fácil para ele, 
depois, sentado em sua cadeira e vendo a repercussão nas rádios , 
nos jornais, nas revistas e na televisão, dizer que vai vetar; aí, ele fica 
maravilhosamente bem perante a opinião pública, e os pobres 
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coitados dos Deputados da base governista que votaram com ele, 
acreditando que estavam agradando ao Governador, terão de dizer a 
seus eleitores por que votaram contra o povo de Minas Gerais. 

Iria falar por 30 minutos, pelo menos, mas, em respeito aos 
senhores e às senhoras que aqui estão, não vou fazê-lo ; porém, antes 
de encerrar, concedo aparte ao Deputado Marco Régis, com muito 
prazer. 

O Deputado Marco Régis (em aparte)*- Antes que V. Exa. termine o 
seu pronunciamento, posso lhe dar uma prévia: são 25 pela 
aprovação da taxa e 21 contra. 

O Deputado Miguel Martini - Se esse número fosse verdadeiro, já 
teríamos permitido que se realizasse a votação. Mas acreditamos que 
muitos dos parlamentares da base governista que aqui estão já 
tenham refletido melhor. Tenho para mim que a consciência vai definir 
o voto. E a consciência deve dizer assim: "Vote, em nome do povo 
mineiro, e não a favor de um Governador que, não respeitando sua 
base, poderá, ele próprio, vetar". 

Em respeito a todos os que estão aqui até esta hora. vou encerrar a 
discussão, mesmo sabendo que ainda tenho o direito de ocupar a 
tribuna por 44 minutos. Na qualidade de Líder do PSB, comunico que 
vamos votar com os senhores e as senhoras. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Marcelo Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Cada um dos Deputados da 
Oposição que ocupou a tribuna poderia ter ficado 1 hora obstruindo. 
Como são, ao todo, 20 parlamentares, teriam um total de 20 horas. O 
trabalho do Líder do Governo foi fazer com que todos assumissem o 
compromisso de votar ainda hoje o projeto do IPSEMG. A Oposição 
cooperou com o Líder do Governo e com os senhores. 

Em nome do meu partido, o PDT, garanto-lhes que vamos votar a 
favor do projeto. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, solicito que seja feita a 

chamada para a recomposição de quórum . 
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda á chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Há 
quórum para a continuação dos trabalhos. 

Vem à à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini solicitando 
que o Projeto de lei no 1.291 /2000 seja submetido a votação pelo 
processo nominal. Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, vejo o Deputado 
Cristiano Canêdo insuflando a massa para impedir que façamos o 
encaminhamento, mas vamos fazê-lo com tranqüilidade. 

Esse requerimento tem como objetivo fazer com que cada 
parlamentar que queira votar contra essas taxas o faça de maneira 
nominal. Cada Deputado dirá "sim" ou "não". Assim, toda a sociedade 
mineira poderá conhecer o voto de cada parlamentar. Conhecerá de 
qualquer maneira, porque pediremos a lista de votação. Mas essa é a 
única chance que vemos, por sermos a Minoria, e a base do Governo 
é a Maioria, de conseguir fazer reverter a situação. Pelos cálculos que 
fizemos, há dois votos de diferença. 

Se aprovarmos a votação nominal, achamos que o povo mineiro 
ganhará com isso, porque vamos assim, definitivamente, destruir a 
famigerada narcotaxa. 

Não vou gastar mais tempo, só peço que os Srs. Deputados votem 
favoravelmente a esse requerimento, pelo grande benefício que trará 
a Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Miguel Martini- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Srs. 

Deputados que ocupem os seus lugares. 
-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 27 

Deputados, totalizando 41 Deputados. Está, portanto, ratificada a 
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rejeição do requerimento .. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini em que 

solicita a votação por partes, artigo por artigo, do Projeto de Lei no 
1 .. 291 .. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado Miguel Martini.. 

O Deputado Miguel Martini - Sr .. Presidente, Srs.. Deputados, o 
objetivo desse requerimento é identificar, para cada parlamentar, 
aquilo que estamos votando, porque o projeto "hospedeiro" diz uma 
coisa, mas o substitutivo altera completamente a proposta inicial.. 

Vejam V .. Exas .. , são 14 novas taxas, aumento de 7 novas taxas e, 
ainda, a criação da famigerada "narcotaxa", que, se não me engano, é 
o art. 5°, que está destacado. 

É claro que é mais seguro para todos nós votarmos artigo por artigo .. 
Vamos perder talvez de 3 a 5 minutos. mas isso dará uma segurança 
maior ao povo mineiro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Miguel Martini- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental.. A Presidência solicita aos 

Deputados que ocupem os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr .. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados; votaram "não" 27 

Deputados, totalizando 44 Deputados. Está, portanto, ratificada a 
rejeição do requerimento. 

Vem à Mesa requerimento dos Deputados Antônio Carlos Andrada, 
Sebastião Costa, Miguel Martini e Adelmo Carneiro Leão em que 
solicitam a votação destacada do art.. 5° do Substitutivo no 1 . A 
Presidência defere o requerimento , de conformidade com o inciso XVII 
do art. 232 do Regimento Interno. 

Em votação, o Substitutivo no 1, salvo destaque. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa .. ) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, peço verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental.. A Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico . 

._____ ___ o ----------l 
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados; votaram "não" 16 
Deputados, totalizando 45 votos. Está, portanto, ratificada a 
aprovação do Substitutivo no 1, salvo destaque. Votação do art . 5°, 
destacado. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini- O Regimento Interno me dá esse direito 
porque pode fazer o encaminhamento um Deputado a favor e outro 
contra em cada destaque. Como não é matéria em regime de 
urgência, tenho 5 minutos para encaminhar, e outro Deputado 
também terá o mesmo tempo. 

Queremos dizer, primeiro, que já pedi à assessoria da Casa que nos 
reserve a lista de votação, porque vamos querer saber como votaram . 

Segundo, agora é a hora da verdade. Neste momento, a "narcotaxa" 
vai ser votada, é o art. 5° que diz: "Fica criada a taxa de renovação 
anual de licenciamento de veículo", e, entre parênteses, coloca a 
narcotaxa. "Acrescente-se na Tabela a que se refere o art. 115 da Lei 
no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com as modificações 
introduzidas nas Leis n°s 12.032, de 21 de dezembro de 1995, e 
12.425, de 27/12/96, o seguinte item: a renovação de veículo anual 
será acrescentada de 28,5 UFIRs". 

É isso que vamos votar agora, Srs. Deputados. É hora de o Poder 
Legislativo mostrar sua independência. Hoje mesmo, num debate na 
televisão, o Líder da Maioria disse que o Governador não interfere na 
votação na Assembléia Legislativa e que cada Deputado tem absoluta 
liberdade de votar conforme achar melhor. É hora de os Deputados da 
base governista mostrarem que somos independentes e não 
queremos agradar ao Governador. Queremos agradar ao povo de 
Minas Gerais. 

O povo não agüenta mais impostos, o povo não agüenta mais taxas, 
o povo não agüenta mais o peso de taxas, impostos, tributos. Talvez 
eu deva falar mais baixo para tentar chegar ao coração de cada 
Deputado. Mas percebo que o coração está fechado à vontade 
popular, por isso talvez deva elevar a voz em nome daquele povo 
pobre, humilde, sofrido que agora terá que pagar, da mesma forma 
que aquele que tem muito dinheiro guardado até no exterior. Todos 
vão pagar o mesmo valor. 
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Clamo agora à sensibilidade dos nobres pares desta Casa. Tenho 
certeza de que, da mesma forma como evoluímos de 14 para 17, sem 
dúvida alguma chegaremos agora à maioria. É a hora da virada, Sr. 
Deputado. Preste atenção. Se V. Exa. votar a "narcotaxa", o 
Governador poderá sair-se muito bem, porque, provavelmente, vai 
vetá-la . 

Digo ao povo de Minas Gerais: ainda que percamos aqui , no 
Plenário, não será derrota, porque o PSB, provavelmente o PT, o 
PSDB e outros partidos da Oposição entrarão com uma ação direta de 
inconstitucionalidade, porque é absurdamente inconstitucional. A 
Constituição de Minas Gerais foi emendada e proíbe a criação e o 
aumento de impostos e taxas nos últimos três meses do exercício de 
cada sessão legislativa. De forma, Sr. Presidente, que não quero me 
alongar mais. Apenas dizer que espero que neste momento a 
consciência fale mais alto e que os Deputados derrotem. Agora é a 
hora da "narcotaxa". 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pediria que a Mesa 

fizesse a leitura do artigo, porque o Deputado Miguel Martini a fez em 
voz muito baixa e não foi possível escutar. Peço a V. Exa. que faça a 
leitura. 

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura do artigo. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) "Art. 5° - Fica criada a taxa de renovação de 
licenciamento anual de veículo , acrescentando-se à Tabela D, a que 
se refere o art. 115 da Lei n° 6 .763, de 26 de dezembro de 1975, com 
as modificações introduzidas pelas Leis n°s 12.032, de 21 de 
dezembro de 1995, e 12.425, de 27 de dezembro de 1996, o seguinte 
item 5.18: 5.18 - Renovação do licenciamento anual de veículo , 28,5". 
Era esse, Sr. Presidente, o art . 5°. 

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 5°, destacado. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini - Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos 

Deputados que ocupem os seus lugares. 
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados, votaram "não" 18 

Deputados, totalizando-se 46 votos. Fica, portanto, aprovado o art. 5°, 
destacado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
1.291 /2000 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, só nos 

resta, agora, a via judicial. Já deixo aqui a sugestão às entidades, aos 
sindicatos, à sociedade organizada, para que se mobilize e não aceite 
pagar essa "narcotaxa", que é inconstitucional. Vamos entrar com uma 
ação direta de inconstitucionalidade, porque a Constituição do Estado 
é muito clara: matéria dessa natureza não pode entrar em pauta nos 
últimos três meses de cada sessão legislativa. 

Vejam os senhores qual é a estratégia utilizada: os Deputados 
cansados, pressionados pelas suas bases, pelas famílias e , mais do 
que isso, por essa chantagem que fizeram aqui, nesta noite, 
colocando os senhores e as senhoras aqui para pressionar. E ficamos 
aqui, tentando, achamos até que o número poderia ser vantajoso para 
nós, pelo que percebemos nos corredores, mas a mão do Palácio da 
Liberdade é mais forte. Poderíamos ficar 1 O ou 20 anos tentando 
convencer, mas o caixa do Tesouro é forte , o Governo é forte , o Poder 
Executivo é muito forte , o Palácio da Liberdade é muito forte. Então, 
só temos a lamentar e buscar, agora, as vias judiciais. Volto a dizer: 
qualquer cidadão que quiser pode entrar com uma ação, porque essa 
famigerada "narcotaxa" é inconstitucional, bem como as outras 14 
taxas e as 7 que foram aumentadas. Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, quero declarar meu 
voto com toda a clareza que possa dar ao público presente. Tenho 
certeza de que muitos têm seus carros e vão precisar deles para 
trabalhar e viabilizar uma cidade como Belo Horizonte, que necessita 
de que haja traslado. Para isso terão de pagar a taxa de 28,5 UFIRs, 
em torno de R$30,00 ou R$31 ,00. 

Sr. Presidente, votei contra, porque tenho certeza de que o povo 
mineiro me instiga a isso, porque já está cansado de tantas taxas, de 
tantos impostos, mas não as vê serem revertidas para a melhoria de 
suas condições de vida, no que tange às políticas públicas. Votamos 
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contra e falo aqui, em meu nome e também em nome do PT, que 
votou contra a "narcotaxa" e torna público que vai fazer um estudo 
desse projeto e , dentro da possibilidade, entrar com uma ação direta 
de inconstitucionalidade. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com 
orgulho que deixo registrado que os Deputados do PSDB na 
Assembléia Legislativa votaram contra a "narcotaxa'', disseram "não" a 
ela. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente. quero lamentar a 
aprovação dessa taxa que vai onerar ainda mais o povo do Estado de 
Minas Gerais. Esperamos que o Governador Itamar Franco seja 
coerente com a sua postura de 1999, quando disse que vetaria a 
"narcotaxa", e realmente vete esse aumento de taxa, de custo, para a 
sociedade mineira. Muito obrigado. 

O Deputado Marco Régis - Quero deixar claro que votei 
contrariamente a essa "narcotaxa", a mais essa taxa de licenciamento 
de veículo, defendendo os interesses dos cidadãos tão 
sobrecarregados com impostos e taxas neste Estado e no País. 

Recentemente, o Governador do Estado baixou um decreto 
cobrando taxas de insumos agrícolas, o que tem gerado uma grande 
revolta na nossa região Sul de Minas. Nesse sentido, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, por meio de um projeto de resolução que 
deve chegar ao Plenário amanhã. em 2° turno, pede a revogação 
desse decreto que sobrecarrega o setor cafeeiro , já tão debilitado pela 
queda dos consumos interno e externo. 

O Deputado Antônio Andrade - Primeiramente, quero pedir à base 
do Governo que permaneça em Plenário para votarmos os dois 
próximos projetos, o da saúde e o do IPSEMG. (- Palmas.) Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, a base do Governo está orientada para 
votar esses dois projetos favoravelmente. 

Hoje, vejo neste Plenário algumas contradições. Vamos votar dois 
projetos que aumentam os salários dos funcionários do IPSEMG e da 
saúde. Isso é mais do que justo. É preciso que os salários sejam 
aumentados, como já foram aumentados na folha de pagamento do 
Estado em torno de R$200.000.000,00 mensais. 

Alguns Deputados que sobem a esta tribuna para combater uma 

L....------0-------1 



.w 

taxa de prestação de serviço que o Estado já presta, que já é cobrada 
em todos os Estados brasileiros - em São Paulo, no Rio de Janeiro, 
R$47,71 ; no Rio Grande do Sul, R$45,00; no Paraná, que é uma das 
menores, R$16,85; no Maranhão, R$26,00; em Goiás, R$55,00. ; ao 
mesmo tempo sobem para dizer que tem de aumentar salário. 
Concordo que o salário do funcionalismo público tem de ser 
aumentado, que é preciso valorizá-lo, já que o funcionalismo, seja 
municipal , seja estadual, seja federal , é o espelho de qualquer 
governo. 

Acho que há uma certa demagogia por parte de determinados 
Deputados e um desconhecimento daqueles que usaram essa tribuna 
dizendo que estão sendo criadas aqui 14 taxas. Pelo contrário, a única 
taxa que está sendo criada nesse projeto é a taxa de licenciamento de 
veículo, cobrada em todos os Estados brasileiros. Todas as outras 14 
taxas estão sendo isentadas. 

Quero pedir, mais uma vez, que todos os Deputados votem o projeto 
do IPSEMG e da saúde, mas deixar claro que é com o dinheiro que o 
Estado arrecada em impostos que ele paga a seu funcionalismo e faz 
frente às outras despesas. Muito obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
o que está ocorrendo aqui hoje é uma posição diferenciada entre 
aqueles governistas que votaram pela taxa e nós, que a contestamos, 
que a consideramos indevida. O Deputado Antônio Andrade, pessoa 
por quem tenho grande respeito , sei da sua preocupação com o 
Estado, ao fazer a justificativa, nesta tribuna, na realidade, incorre em 
alguns equívocos. O primeiro é estabelecer essa relação de votação 
de taxas com o salário dos servidores. Uma coisa não tem nada que 
ver com a outra. Aliás , votamos nesta Assembléia Legislativa - e 
resistimos aos votos favoráveis - sucessivas anistias de pessoas que 
deixaram de pagar os seus tributos. Elas tiveram multas e foram 
anistiadas, deixaram de pagar o IPVA e foram anistiadas. São anistias 
para grandes empresas neste Estado. Se tomarmos o conjunto das 
anistias praticadas aqui , verificaremos que essas práticas estão 
direcionadas muito mais para promover privilégios, benefícios, 
estímulos à sonegação do que o devido ordenamento do Estado. 
Estamos votando agora a criação de um tributo. Para fazer o discurso 
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de que deveríamos arrecadar para pagar aos servidores públicos, 
deveríamos ter um ordenamento melhor da estrutura tributária do 
Estado, e não estabelecer essa correlação. 

Há uma outra coisa que considero relevante neste momento. Em 
outros Estados, há diversas taxas, cobranças diferenciadas em 
relação ao Estado de Minas Gerais, mas temos que nos lembrar da 
estrutura burocrática dos outros Estados. Como eles atendem à 
comunidade, à população? Atendem da mesma forma que o Estado 
de Minas Gerais? Como são as estradas em nosso Estado, em 
relação, por exemplo, às estradas de São Paulo? Escutamos aqui 
diversos depoimentos de como se encontram as estradas mineiras. 
Todos nós que viajamos sabemos que, em todos os lugares, em todas 
as estradas de Minas, por falta de sinalização adequada, de melhor 
infra-estrutura, de orientação, temos verdadeiras armadilhas que 
servem para provocar prejuízos ao bolso dos que viajam, transitam 
por essas estradas, prejuízos à saúde. Muitas vezes há mutilação e 
morte. 

Não podemos admitir a análise apenas sob uma lógica restrita , em 
uma variável, dizendo-se que São Paulo cobra, que o Paraná cobra e 
que Minas também deve cobrar. Poderíamos estar dizendo hoje como 
são os salários dos servidores públicos em São Paulo; como são 
tratados os servidores públicos no Paraná; como são as estradas; 
como é a infra-estrutura de nosso Estado em relação aos demais. Aí , 
sim, no conjunto das variáveis, se Minas merecesse e tivesse que 
cobrar a taxa, estaríamos aprovando-a. Sabemos que Minas tem uma 
deficiência grave na sua infra-estrutura, não trata bem os servidores 
públicos, não tem os concursos públicos necessários. Por isso 
mesmo, não podemos aceitar a análise que foi feita. 

Quero dizer, para encerrar, que a determinação do PT foi matar o 
"hospedeiro" também, porque entendemos que ele, à semelhança do 
cachorrinho que carrega a esquistossomose, que carrega a 
leishmaniose, às vezes tem de ser sacrificado. Lamentavelmente. o 
Deputado Gil Pereira trouxe um componente, um projeto com uma 
aparência muito positiva, com uma sinalização positiva, mas V. Exa. , 
Deputado Gil Pereira, ofereceu a Minas, à semelhança daquele que 
tem o cachorrinho contaminado, um "hospedeiro" que trouxe uma 
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contaminação grave que prejudica os interesses de Minas Gerais. Por 
isso mesmo, o voto "não" do PT foi tanto ao "hospedeiro" quanto à sua 
contaminação, a "narcotaxa", que causará prejuízos e mais sacrifícios 
ao povo de Minas Gerais. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, o Líder do Governo, quando faz sua declaração de voto, 
fala que esta Casa precisa ter coerência. Quero declarar, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, que é justamente por coerência que 
tentei , junto aos nossos pares, derrotar a "narcotaxa". Expressando a 
vontade do povo mineiro e do próprio Governador Itamar Franco, no 
final de 1999, até violentando o Regimento Interno da Casa, a 
"narcotaxa" foi retirada e derrotada, em votação de 3° turno, em 
redação final, nesta Casa. 

Precisamos ter coerência. E é por coerência que votei contra essas 
taxas novas, principalmente contra a "narcotaxa", criada pelo 
Governo. Muitos Estados cobram essa taxa de licenciamento, mas há 
que comparar o que neles se cobra de IPV A. Estou com a relação em 
mãos. No Maranhão, no Governo da Roseana Sarney, o IPVA é de 
1°o a 2 ,5°o. Minas cobra 4°o. Será que o Maranhão está sem estradas 
como Minas? Fica aqui meu apelo. O Governador declarou que era 
contra essa taxa. Que ele a vete. Se não o fizer, que pelo menos use 
parte desses vultosos recursos que vai retirar da população para 
oferecer estradas ao povo mineiro, porque essas estão intransitáveis. 
E cria-se mais um imposto sobre os veículos em Minas Gerais. Não 
justifica criar um imposto adicional , dizendo que é para dar aumento 
aos servidores. Se fosse isso, o Governo seria mais comedido nos 
aumentos setoriais, criando grandes distorções no funcionalismo e 
dando tantas isenções, como essa do IPV A. Ele acaba de promover 
essa isenção e vem com uma taxa adicional sobre aqueles que 
pagam seus tributos em dia. Lastimo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
que a Casa tenha sido incoerente com sua atitude de 1999. De minha 
parte, procurei ser coerente. Fui contra essa taxa e serei sempre 
contra taxas dessa natureza. Sou contra a violência à Constituição 
mineira, que determina que aumentos de impostos não podem ser 
introduzidos nesta Casa três meses antes do fim da sessão legislativa. 
Muito obrigado. 
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de declarar meu 
voto contrário e ter a expectativa da coerência do Governador do 
Estado. Em 1999, ele disse que vetaria essa "narcotaxa". Esperamos 
que ele continue com a mesma disposição. A Oposição permanece 
em Plenário para votar o projeto ligado à área da saúde do Estado. 
Votaremos com os servidores. A Oposição está presente para votar. 

Outra questão que gostaria de colocar é que os Deputados de 
Oposição que usaram a tribuna estão do lado do povo. O equívoco, 
infelizmente, é do Estado de Minas. Quanto aos outros Estados aqui 
referidos , não tenho conhecimento de que o Estado do Rio de Janeiro 
tenha promovido quatro anistiais fiscais , beneficiando grandes 
empresas. Não aconteceu isso no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro 
tem um fundo previdenciário para todos os servidores, que já 
receberam seus salários e o décimo-terceiro. Não dá para fazer essa 
comparação. Só Minas Gerais promove quatro anistias. Deveremos 
ainda ir para mais anistias, por causa da falta de planejamento. Isso 
não é culpa da Oposição, que permanece aqui para votar a favor dos 
servidores, que aguardam seus pagamentos e o pagamento do 
décimo-terceiro, enquanto Estados citados aqui já honraram sua 
palavra, já pagaram seus servidores. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Como o Deputado João Leite 
falou , a Oposição está aí para votar o projeto da saúde. Quero 
aproveitar e pedir a essa mesma Oposição que respeitemos essas 
pessoas que estão aqui desde as 9 horas da manhã. Amanhã, eles 
trabalham. Vamos votar. Vamos parar de obstruir e votar. Minha 
declaração de voto é esta. 

Que compreendam que amanhã todo o Estado saberá quem votou a 
favor e quem votou contra a "narcotaxa". Já há ali um requerimento 
nesse sentido, e não precisamos de mais discursos sobre isso. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Gostaria apenas de esclarecer ao 

Deputado Marcelo Gonçalves e aos ilustres visitantes que hoje, à 
tarde, tentamos colocar à frente desse projeto que acabamos de votar 
aquele de interesse deles. Não é a Oposição que faz a pauta para 
votação. A Oposição apenas cumpre o seu dever nesta Casa. Somos 
favoráveis ao IPSEMG e aos servidores da saúde. Se isso não foi 

L-------0--------J 



-B 

aprovado à tarde, a culpa não foi nossa. Tentamos inverter a pauta, 
mas isso não nos foi permitido. Então, que fique esclarecido que não é 
a Oposição que está segurando as pessoas nas galerias. A Oposição 
está aqui para cumprir o seu dever e votará favoravelmente. Aguardo 
que V. Exa. coloque o projeto em votação, para que possa dar o meu 
voto favorável. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Já que o Deputado Sebastião 
Costa falou que está disposto a votar, vamos votar. 

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 1.344/2001 , do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Barbacena o imóvel que especifica. A Comissão de Administração 
Pública opina por sua aprovação na forma do vencido em 1° turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.344/2001 na 
forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Discussão. em 
2° turno, do Projeto de Lei no 1.760/2001 , do Governador do Estado, 
que dispõe sobre a recomposição das tabelas de valores mensais dos 
cargos e das funções de chefia do Quadro Especial de Pessoal da 
FHEMIG e dá outras providências. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° 
turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 

1.760/2001 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- Ficam reajustadas em 27% (vinte e sete por cento). a parti r 

de 1 o de outubro de 2001 , as tabelas dos vencimentos dos cargos de 
provimento efetivo e comissionados, inclusive dos inativos, do Quadro 
de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais- IPSEMG -.constante nos Anexos XXXVII e XLI, da Lei 
Delegada no 39, de 3 de abril de 1998. 
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Parágrafo único - A diferença relativa aos meses de outubro, 
novembro e dezembro será paga em parcela única, juntamente com a 
quitação da folha de janeiro de 2002.". 

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2001 . 
Cristiano Canêdo 
Justificação: Com a aprovação da Emenda n° 1, alterou-se a relação 

hierárquica existente entre os cargos efetivos e os cargos 
comissionados de chefia, assessoramento e coordenação, no tocante 
aos vencimentos dos respectivos cargos. 

Por exigência constitucional , os cargos comissionados anteriormente 
referidos também devem ser providos por servidores efetivos, de 
acordo com percentual estabelecido em lei. A prevalecer a proposta 
contida na Emenda no 1 , ficará inviabilizado o provimento dos cargos 
de direção, chefia e assessoramento, pois a Emenda n° 1 propõe 
reajuste somente para a tabela dos servidores efet ivos, sem respeitar 
a hierarquia existente, elemento típico da organização dos serviços 
públicos, da qual as atividades do Poder Executivo não podem 
prescindir. 

Por essas razões , a Subemenda no 1 à Emenda no 1 que ora 
apresentamos reajusta as tabelas de valores mensais dos 
vencimentos, tanto dos cargos de provimento efetivo, quanto dos 
cargos comissionados, inclusive dos inativos, do Quadro de Pessoal 
do IPSEMG, nos Anexos XXXVII e XLI , da Lei Delegada n° 39, de 
3/4/98, no mesmo percentual. 

Contamos, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a 
aprovação da subemenda. 

"Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 ao Projeto de Lei no 1.760/2001 -
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 

Art. 2° - Ficam reajustadas em 27%, a partir do dia 1° de outubro de 
2001, as tabelas dos vencimentos dos cargos de provimento efetivo e 
comissionados, inclusive dos inativos, do Quadro de Pessoal do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -, constantes nos Anexos XXXVII e XLI da Lei Delegada no 
39, de 3 de abril de 1998. 

Parágrafo único - A diferença relativa aos meses de outubro, 
novembro e dezembro será paga em parcela única, juntamente com a 
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quitação da folha de janeiro de 2002". 
O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma subemenda à Emenda n° 1, do Deputado Cristiano Canêdo, a 
qual recebeu o n° 1, e que, nos termos do § 4° do art. 189 do 
Regimento Interno, a subemenda será votada independentemente de 
parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda e subemenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Gostaria que V. Exa. determinasse a 

leitura da subemenda. 
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da subemenda. 
O Sr. Secretário- (- Lê:) 
- A Subemenda no 1 à Emenda no 1, lida pelo Sr. Secretário, é a 

publicada acima. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. 

Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da subemenda, fica prejudicada 
a Emenda n° 1. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
no 1 . 760/2001 na forma do vencido em 1 o turno com a Subemenda n° 
1 à Emenda no 1 . À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.761 /2001 , do 
Governador do Estado, que institui a gratificação-saúde para os 
servidores das classes de cargos que menciona do Quadro Especial 
de Pessoal da Secretaria da Saúde e dá outras providências. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1 o turno com a Emenda no 1, que apresenta. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 1.761 /2001 

Altere-se a redação do Projeto de Lei n° 1.761 /2001 como abaixo: 
"Art . 11 - Para fins de designação de servidor na área da educação, 

será observado o tempo de serviço como primeiro critério de 
avaliação. 
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Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário.". 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2001 . 
Elbe Brandão - Antônio Carlos Andrada 

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 Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2° turno, 
uma emenda, de autoria da Deputada Elbe Brandão, ao Projeto de Lei 
n° 1.761 /2001 , contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2001. 
lvair Nogueira, Líder do BPDP - Antônio Carlos Andrada, Líder do 

PSDB - Cristiano Canêdo, Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder do 
PFL - Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT - Miguel Martini , Líder 
do PSB - Ermano Batista, Líder da Minoria. 

"Emenda no 2 ao Projeto de Lei no 1.761 /2001 . Altere-se a redação 
do Projeto de Lei no 1.761 /2001, como abaixo: "art. 11 - Para fins de 
designação de servidores na área da educação, será observado o 
tempo do serviço como primeiro critério de avaliação. Art. 12 - Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação. Art. 13 - Revogam-se as 
disposições em contrário". 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma emenda, da Deputada Elbe Brandão, que, por conter matéria 
nova, vem acompanhada de Acordo de Líderanças, e que, nos termos 
do § 4° do art. 189, a emenda será votada independentemente de 
parecer. Em votação, o projeto, salvo emendas. 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 . Em votação, a Emenda no 
2 , sem parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito que se faça a 

leitura da emenda. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 

'-------0-------' 
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Secretário que faça a leitura da emenda. 
O Sr. Secretário-(- Lê:) 
- A Emenda no 2, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada nesta 

edição. 
Questões de Ordem 

O Deputado Rogério Correia - Trata-se de uma emenda que não foi 
discutida em instância nenhuma e está sendo apresentada agora. 
Tomei conhecimento dela neste momento. 

A emenda trata de designações na área de educação, não tendo, 
portanto, nada a ver com o projeto da Secretaria da Saúde, que está 
em pauta. Não sei por que foi acatada pela Mesa. 

Não sou contra a idéia, mas não considero o lugar adequado para 
tal emenda ser apresentada. Sugiro aos Deputados da Oposição e da 
base do Governo que a reprovemos, porque não foi discutida, não 
sabemos se há consenso, e não foi feito nenhum acordo a esse 
respeito, ao contrário do que aconteceu com o projeto, sobre o qual foi 
feito um acordo global entre os Deputados. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Rogério 
Correia que a emenda foi incluída por Acordo de Líderes, nos termos 
do § 4° do art. 189. Portanto, a emenda tem amparo em termos 
regimentais. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria que a Presidência 
desta Casa explicasse aos Deputados em que condições o Acordo de 
Líderes prevalece, quando é maioria absoluta e em que condições é 
necessária a totalidade dos Líderes para acolher emenda ao projeto 
de lei. 

Acho meritosa a proposta da Deputada Elbe Brandão, mas a matéria 
é estranha ao projeto; por isso, para ser acolhida, deveria ter o apoio 
integral dos Líderes, e não teve, pelo menos deste que lhes fala neste 
momento. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, se dirigi a palavra 
à Oposição e falei em obstrução, quero pedir desculpas a todos os 
presentes, principalmente ao Deputado Amilcar Martins. Se a 
Oposição quisesse obstruir, não votaríamos nada hoje. Se usei essas 
palavras, peço desculpas, porque estava equivocado. 

A Deputada Elbe Brandão - Alguns colegas estão tomando 
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conhecimento disso agora, porque não estavam presentes, quando 
usei a tribuna. Solicitei apoio aos servidores do IPSEMG, porque essa 
matéria trata de servidor público - servidor público é servidor público -
e não há diferença entre os servidores da saúde, da educação ou 
administração. 

Devemos entender como servidores o grupo de pessoas que presta 
serviços à população do Estado. Para que o aumento aconteça, para 
que possamos receber, são necessárias mudanças na Secretaria da 
Administração. O funcionário que está na segurança ou nas portas de 
hospitais ou no IPSEMG é funcionário público e prestam assistência 
ao povo do Estado de Minas Gerais. 

Estou tentando corrigir um abuso sorrateiro feito hoje pela Secretaria 
da Educação do Estado. Encaminhamentos estavam sendo feitos pelo 
Presidente Antônio Júlio e pelo Líder do Governo Antônio Andrade, 
para prorrogar os contratos dos designados até junho do próximo ano. 
Mas fomos surpreendidos com a publicação no "Minas Gerais" de que, 
a partir de dezembro, todos os servidores da Educação estarão na 
rua, sem direito a um tostão. 

Tenho absoluta certeza de que a situação é difícil , e posso falar 
pelos Deputados do Norte de Minas, que convivem com os servidores 
contratados, Dr. Arlen, de Coração de Jesus, Dr. Carlos Pimenta, de 
Montes Claros, o Deputado Dimas Rodrigues, de Janaúba, o 
Deputado Wanderley Ávila , em Pirapora, que todos os dias recebem 
apelos das serviçais que não passaram no concurso, porque estamos 
acompanhando o sofrimento do nosso povo de perto. 

Pedimos que o prazo fosse prorrogado até o mês de junho, para 
discutirmos com classe, com paciência e respeito. 

O Sr. Presidente - Solicito à Deputada Elbe Brandão que esclareça a 
questão de ordem suscitada, porque estamos em processo de 
votação, no qual não cabe o encaminhamento. 

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, estou esclarecendo a 
justificativa dessa emenda. O Deputado Luiz Tadeu Leite esteve 
diante das contratadas, dando seu apoio. É importante discutir essa 
situação. O empregado celetista tem FGTS, tem seguro-desemprego; 
sai do emprego, mas tem tempo de adequar a sua vida. O Estado de 
Minas está negando essa oportunidade a 127 mil servidores que já 
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prestam serviço ao Estado há 18 anos. 
Solicito o respeito dos Deputados que atuam no interior e conhecem 

os professores e serviçais; sabem que não são bandidos, que são 
cidadãos que lutam pela justiça social , que lutam por sua 
sobrevivência. O alimento, o respeito e a dignidade estarão sendo 
tirados de 127 mil servidores, se essa situação persistir. É importante, 
Deputada Maria José Haueisen, como funcionária, como defensora 
das professoras, que possamos dar esse tempo, para não sermos 
insensatos e fazermos jus aos votos do povo de Minas. O 
merecimento do voto é uma avaliação do nosso desempenho. Não 
queremos que o povo tenha vergonha de ter votado em cada um de 
nós e ter apostado que estaríamos aqui , representando o povo de 
Minas no resgate da justiça social. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, pelo impasse 
criado pela emenda apresentada, solicito à Mesa a suspensão dos 
trabalhos por alguns minutos para que as Lideranças encontrem uma 
saída para a situação e concluam a votação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai suspender a 

reunião por 15 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. 

Questões de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, assistimos 

agora, numa reun1ao rápida com os Líderes partidários, a 
desentendimentos e a algumas colocações a desencontradas com 
relação à emenda apresentada pela Deputada Elbe Brandão. Era 
preciso, neste momento, esclarecer alguns pontos, 
independentemente da posição tomada pela Mesa e pela Presidência. 
Como não há acordo, a decisão será do Presidente. 

Nós, em primeiro lugar, queremos dizer que a emenda não visa, em 
matéria alguma ou em momento algum atropelar nada. Todos os 
Líderes da Casa foram procurados, a propósito do teor da emenda. A 
Maioria assinou um documento encaminhando à Mesa o pedido para 
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acatamento dessa emenda. Não foi uma emenda secreta que surgiu 
de última hora. Todos os Líderes foram consultados, inclusive o Líder 
do Governo, que, diante do Presidente, deu sua palavra de que, por 
parte dele, a emenda poderia ser encaminhada. Sr. Presidente, esse é 
o primeiro ponto. 

O segundo ponto é que, em relação à emenda, entendemos que, 
quando o objetivo é um bem maior, algumas questões regimentais 
podem ser deixadas de lado, como muitas vezes acordos de 
Lideranças partidárias fizeram o Regimento ficar de lado, para o bem 
comum. Entendemos que essa emenda objetiva atender a situação de 
100 mil professores designados que, a partir de 1 o de janeiro, estarão 
demitidos, sem direito a aposentadoria e indenização, sendo que 
esses professores trabalharam 1 O, 15, 20 anos para o Estado. Então, 
a emenda pretende, apenas, dar uma sobrevida, e, até que o Estado 
nomeie os concursados aprovados, eles continuariam trabalhando. É 
apenas isso que a emenda pretende, nada mais. Não prejudica o 
projeto de aumento, não interfere nele, apenas dá uma sobrevida, 
porque esta Casa instalou uma Comissão Especial que está 
estudando a questão dos designados, sobretudo a questão 
previdenciária. Não é possível que uma pessoa que trabalhou durante 
20 anos para o Estado receba agora um pontapé do Governo e 
simplesmente vá para casa. E esses 20 anos, que ele não tem mais 
como recuperar na sua vida, jogados ao léu, sem condições de se 
aposentar. Uma comissão especial está tratando desse assunto na 
Casa e, obviamente, demorará de 60 a 90 dias. É o tempo de 
sobrevida contratual que estamos pretendendo para encontrar uma 
solução previdenciária para esses servidores, antes de serem 
demitidos. Apenas isso. 

Fazemos um apelo à Mesa para que coloque a matéria em votação. 
O processo já se iniciou. Se alguns Líderes, no momento, estão 
resolvendo recuar, estão colocando a Mesa em dificuldade, porque a 
Mesa tomou base na sua decisão, naquilo que estava escrito no 
documento, e esses Líderes assinaram os documentos. Então, o 
processo se iniciou, quem não quiser que vote contra, que explique 
aos designados porque votou contra, e quem quiser que vote a favor. 
Mas vamos decidir no voto, e não fazer um arranjo político de última 
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hora, num processo cuja votação já está iniciada. Essa é nossa 
posição, Sr. Presidente. 

O Deputado Rogério Correia - Inicialmente, levantei a questão de 
ordem e gostaria de explicar os motivos, até para que V. Exa. possa 
tomar uma decisão soberana. Na verdade, o assunto é extremamente 
polêmico. O Deputado Antônio Carlos Andrada, que acabou de se 
pronunciar, sabe dessa polêmica, participou comigo de diversas 
audiências públicas, realizadas a seu pedido e a meu pedido, pelo 
interior do Estado, para discutir, entre outros assuntos, este. É uma 
matéria extremamente polêmica. É verdade que os professores que 
estão nessa situação têm sua razão. O Governo do Sr. Eduardo 
Azeredo, do PSDB, foi um que não fez concurso hora nenhuma e é, 
portanto, também responsável por isso, e não os professores, que não 
são responsáveis. A garantia do concurso público é uma bandeira 
muito antiga do movimento sindical. Sou fundador do Sind-UTE, e a 
realização do concurso público sempre foi uma bandeira nossa. 
Agora, o sindicato está exigindo do Governo que chame, 
imediatamente os professores concursados, e isso tem que ser feito . 
Tem que ser paga uma indenização aos professores que não 
passaram no concurso público, sim, mas não podemos permitir que a 
situação do magistério continue como é hoje, em que a grande 
maioria é de professores não concursados, que sofrem tudo isso que 
o Deputado Antônio Carlos Andrada acabou de expor. Mas, se não 
forem chamados os concursados, a situação de insegurança 
permanecerá, garantindo que não haja concurso público. 

A matéria é polêmica e, sendo assim, o Regimento Interno é claro: 
matéria estranha a um projeto só pode ser anexada a ele se houver 
unanimidade dos Líderes. É evidente que essa matéria é estranha: 
estamos votando um aumento para o funcionalismo da área de saúde, 
em especial da Secretaria da Saúde. Somos favoráveis, todos, a ela, 
e fizemos esse acordo de unanimidade. Não se pode agora tratar a 
questão do designado da educação, aliás existe uma comissão para 
tratar disso; no último minuto, ou melhor dizendo, depois do jogo 
jogado, depois da prorrogação, tentar enfiar uma emenda que é 
extremamente polêmica e não tem a unanimidade dos Líderes. 
Apenas estou querendo que V. Exa. decida sobre essa questão: é 
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uma matéria estranha ou não é? 
Ora, dizem: tudo é servidor público. É, tudo na natureza se 

relaciona, tudo que é sólido desmancha no ar, mas não é essa a 
questão. Tem de se saber se existe, de fato, alguma congruência com 
a questão do concursado da área da educação com o aumento do 
servidor da área da saúde. Evidentemente, a matéria é estranha, e 
não há unanimidade dos Líderes, embora compreenda a intenção da 
Deputada Elbe Brandão, que tem sido uma guerreira nesse assunto e 
que merece o nosso apoio e o nosso aplauso. Ela foi a principal 
pessoa que fez essa obstrução e solicitou a formação dessa 
Comissão Especial para analisar a questão do professor designado. 
Haveremos de encontrar uma solução, Elbe, que seja pelo menos 
paliativa para esses professores. Agora, o momento não é este. 
Entendo a angústia da Deputada, mas acho que isso tem de ser 
decidido, Sr. Presidente, pela unanimidade dos Líderes, ou então 
deve-se deixar para que a Comissão averigúe melhor a situação. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, estou 
acompanhando atentamente o desenrolar desses últimos fatos . 
Entendo perfeitamente a colocação da ilustre Deputada Elbe Brandão. 

Desde que iniciamos o processo sobre a situação dos designados, 
no mês de julho, estamos realizando vários desdobramentos na 
Comissão de Educação, o que culminou com a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 58, de minha autoria, que dá direito a indenização e, 
posteriormente, na Proposta de Emenda à Constituição no 63, da 
ilustre Deputada Elbe Brandão. A par disso, dada à complexidade, à 
seriedade do caso a ser tratado, foi instituída uma comissão, na qual 
tive a honra de ser designado relator pela ilustre Deputada. 

Entendo que o momento é agora, "data máxima venia", em que 
pese, regimentalmente, à situação, porque estamos diante de um 
quadro que já foi até publicado no "Minas Gerais". Em contrapartida, 
quanto ao posicionamento do PT de que é matéria nova, até 
concordo, mas vejo que, absolutamente, não existe nenhum fato novo, 
porque estamos tratando do caso dos servidores, tanto da saúde 
quanto da educação. 

Quero que V. Exa., juntamente com toda a Mesa, reflita a respeito 
do assunto para que essa matéria possa ser incluída. Teremos 60 
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dias para discutir. A nossa discussão será ampla. Visitaremos todas 
as superintendências de todo o Estado. Mas, neste final de discussão 
do projeto do IPSEMG, vejo que não haverá prejuízo a quem quer que 
seja. Suplico a V. Exa. que a lei seja cumprida. A nossa intenção é de 
muita lucidez, de muita vontade, para resgatar os direitos das 
designadas. 

Particularmente como relator dessa matéria, estou acompanhando-a 
atentamente, na defesa dos interesses de todas essas professoras. 
Não podemos ficar si lentes sabendo da preocupação da Deputada 
Elbe Brandão, que é também a nossa e a de todos os Deputados 
desta Casa. Tenho certeza de que V. Exa., com base no Regimento 
Interno, saberá decidir essa questão. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que, levantada a questão 

de ordem, acolhendo a suspensão dos trabalhos, buscou o 
entendimento pleno entre todas as Lideranças, uma vez que todas as 
matérias que constaram na pauta de hoje foram objetos de exaustivos 
entendimentos entre as bancadas governista e de Oposição. O 
acolhimento da emenda deu-se no pressuposto de que seguia a 
mesma linha dos entendimentos ocorridos com as demais matérias 
constantes na pauta. Constatando que o Acordo de Líderes não foi 
pleno, foi parcial , uma vez que a Liderança do PL não assinou, que a 
Liderança do PT não assinou, amparado no § 4° do art. 73 do 
Regimento Interno, que diz: "O Acordo de Líderes que vise alterar 
procedimento específico na tramitação de matéria somente será 
recebido subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de 
Líderes", e como se trata de matéria nova que se enquadra nesse 
dispositivo, a Presidência, diante dessa situação, considera que seria 
matéria não pertinente e quer louvar aqui a iniciativa da Deputada 
Elbe Brandão. Mas, acima da sua iniciativa, estão os preceitos 
constantes do Regimento. Na posição de Presidente e de magistrado, 
reveremos a posição e não faremos o acolhimento da emenda 
proposta pela Deputada Elbe Brandão. 

Questão de Ordem 
A Deputada Elbe Brandão - Amanhã os órgãos da imprensa estarão 

convocando todos os professores da Grande Belo Horizonte e de 
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Minas Gerais para estarem nesta Casa. Amanhã pela manhã temos 
um veto, e o meu partido, o PSDB, entrará em um processo de 
obstrução até que possamos ter o encaminhamento para que a vida 
de 127 mil pessoas não seja jogada na lata de lixo, com a 
aquiescência do Legislativo. É importante que o Poder se co-
responsabilize por essa matéria. De nada valerá uma comissão 
especial nesta Casa. De nada valerá todo o esforço que o Presidente 
e que o Líder do Governo têm feito, porque, na verdade, a Secretaria 
da Educação, mais uma vez, desrespeitou este parlamento. Esta 
Deputada e o PSDB, com absoluta certeza ( ... ). Os 127 mil 
designados do Estado podem ter total tranqüilidade, pois estaremos 
obstruindo amanhã. Não votamos o orçamento. Ficaremos nesta 
Casa, se preciso for, no Natal, no ano-novo, quando for preciso. mas, 
sem uma resposta , da forma como está sendo colocada, não. Entendo 
V. Exa. recuando na sua posição; respeito, mas é preciso também que 
o parlamento tenha sensibilidade, respeito e dignidade, pois nós 
também representamos os contratados. 

O Deputado Rogério Correia, mais uma vez, ao falar do PSDB, 
esqueceu-se de que não é só o PSDB. Já assumimos que é o Estado 
- não estou culpando o Governador Itamar Franco pela situação, nem 
Eduardo Azeredo. Isso é coisa que vem também do Sr. Newton 
Cardoso, que faz parte do Governo que V. Exa. apoiou, no princípio 
do mandato de Itamar Franco, defendendo-o na tribuna desta Casa. 

O Sr. Presidente - Está, portanto, aprovado, em 2° turno , o Projeto 
Lei no 1.761 /2001 na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda no 
1 . À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Cristiano Canêdo - Sr. Presidente, caros colegas. 

servidores públicos da área da saúde, do IPSEMG, queremos 
agradecer as Lideranças de todos os partidos, inclusive a Liderança 
do Governo, o Deputado Antônio Andrade, pela condução dos 
trabalhos, que trouxe a aprovação dos dois projetos, fazendo justiça 
aos servidores do IPSEMG, da Secretaria da Saúde, da HEMOMINAS 
e dos servidores do hospital da UNIMONTES. O Líder do Governo, 
Deputado Antônio Andrade, conduziu os trabalhos, que demoraram a 
tarde toda e chegaram a este horário, com um resultado favorável. Da 
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mesma forma que ele conduziu os trabalhos, com certeza o 
Governador, com sensibilidade e com o apoio das Lideranças, irá 
sancionar esses dois projetos na sua totalidade, sem veto, aceitando 
todas as emendas aprovadas. principalmente beneficiando os 
servidores do IPSEMG. 

O Deputado Arlen Santiago - Estamos muito satisfeitos e com a 
consciência do dever cumprido. A votação do Projetos de Lei n°s 
1.760 e 1.761 /2001 vem corrigir algumas injustiças praticadas no 
Estado, principalmente com os funcionários da área da saúde. 
Também foi aprovada a gratificação de incentivo à eficientização dos 
serviços da área de saúde dos funcionários da UNIMONTES. Essa 
gratificação já existia na FHEMIG, na HEMOMINAS e na FUNED. 
Agora, com a aprovação dessa gratificação para a UNIMONTES, eles 
vão poder produzir mais. Além do bom trabalho que fazem, vão poder 
aumentar a quantidade. Muito obrigado. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
-A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
n°s 162/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, que dispõe sobre o 
parcelamento de débitos referentes ao IPVA; 1.422/2001 , do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a criação do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais -
IDENE -; e 1.512/2001 , do Deputado Chico Rafael , que dispõe sobre o 
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro 
Geraes - e estabelece tratamento diferenciado e simplicado nos 
campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento 
empresarial a elas aplicável , e dá outras providências. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência 

encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, e para a 
reunião solene também de amanhã, logo após a aprovação do Projeto 
de Lei no 1.796/2001 , nos termos dos editais de convocação, bem 
como para a reunião ordinária na mesma data, com a ordem do dia já 
anunciada. Levanta-se a reunião . 
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*-Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 694/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 694/99, de autoria do Deputado João Batista de 

Oliveira, que dispõe sobre sanções para as práticas discriminatórias 
contra pessoas em virtude de sua orientação sexual , foi aprovado no 
2° turno, com as Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1 o 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 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 No 694/99 
Determina a imposição de sanções a pessoa jurídica por ato 

discriminatório praticado contra pessoa em virtude de sua orientação 
sexual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo imporá, no limite da sua competência, 

sanção à pessoa jurídica que, por ato de seu proprietário, dirigente, 
preposto ou empregado, no efetivo exercício da atividade profissional , 
discrimine ou coaja pessoa, ou atente contra os seus direitos, em 
razão de sua orientação sexual. 

Art. 2° - Para os efeitos desta lei . consideram-se discriminação, 
coação e atentado contra os direitos da pessoa os seguintes atos, 
desde que comprovadamente praticados em razão da orientação 
sexual da vítima: 

I - constrangimento de ordem física, psicológica ou moral; 
11 - proibição de ingresso ou permanência em logradouro público, 

estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, 
inclusive o de propriedade de ente privado; 

111 - preterição ou tratamento diferenciado em logradouro público, 
estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público , 
inclusive o de propriedade de ente privado; 

IV - coibição da manifestação de afeto em logradouro público, 
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estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, 
inclusive o de propriedade de ente privado; 

V - impedimento, preterição ou tratamento diferenciado em relação 
que envolva a aquisição, a locação, o arrendamento ou o empréstimo 
de bem móvel ou imóvel, para qualquer finalidade; 

VI - demissão, punição, impedimento de acesso, preterição ou 
tratamento diferenciado em relação que envolva o acesso ao emprego 
e o exercício da atividade profissional. 

Art. 3° - A pessoa jurídica de direito privado que, por ação de seu 
proprietário, preposto ou empregado no efetivo exercício de suas 
atividades profissionais, praticar ato previsto no art. 2° fica sujeita a: 

I - advertência; 
11 - multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a R$50.000,00 

(cinqüenta mil reais), atualizados por índice oficial de correção 
monetária, a ser definido na regulamentação desta lei ; 

111- suspensão do funcionamento do estabelecimento; 
IV - interdição do estabelecimento; 
V - inabilitação para acesso a crédito estadual ; 
VI - rescisão de contrato firmado com órgão ou entidade da 

administração pública estadual ; 
VIl - inabilitação para recebimento de isenção, remissão, anistia ou 

qualquer outro benefício de natureza tributária . 
Parágrafo único - Os valores pecuniários recolhidos na forma do 

inciso 11 deste artigo serão integralmente destinados ao centro de 
referência a ser criado nos termos do art. 6° desta lei. 

Art. 4° - A pessoa jurídica de direito público que, por ação de seu 
dirigente, preposto ou empregado no efetivo exercício de suas 
atividades profissionais, praticar ato previsto no art. 2° desta lei fica 
sujeita, no que couber, às sanções previstas no seu art. 3°. 

Parágrafo único - O infrator, quando agente do poder público, terá a 
conduta averiguada por meio de procedimento apuratório, instaurado 
por órgão competente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Art. 5° - Fica assegurada, na composição do Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos Humanos, a participação de um representante 
das entidades civis, legalmente reconhecidas, voltadas para a defesa 
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do direito à liberdade de orientação sexual. 
Art. 6°- Fica o Poder Executivo autorizado a criar, na estrutura da 

administração pública estadual, um centro de referência voltado para 
a defesa do direito à liberdade de orientação sexual , que contará com 
os recursos do Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos. 

Parágrafo único - Até que se crie o centro de referência de que trata 
este artigo, os valores pecuniários recolhidos na forma do inciso 11 do 
art. 3° serão destinados integralmente ao Fundo Estadual de 
Promoção dos Direitos Humanos. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação, por meio de ato 
em que se estabelecerão, entre outros fatores: 

I - o mecanismo de recebimento de denúncia ou representação 
fundada nesta lei ; 

11 - as formas de apuração de denúncia ou representação; 
111 - a graduação das infrações e as respectivas sanções; 
IV -a garantia de ampla defesa dos denunciados. 
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° -- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.159/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .159/2000, de autoria do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, que dispõe sobre a exploração e a fiscalização de 
loterias de bingo pela Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências, foi aprovado nos turnos regimentais , na forma original. 

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. 

Nos incisos dos arts. 4°, 5° e 13 do projeto, bem como no § 2° de 
seu art. 7°, é utilizada a UFIR como referência monetária dos valores a 
serem recolhidos pelos agentes lotéricos. Contudo, a fixação de 
obrigações novas em UFIR está proibida deste 26 de outubro de 
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2000, quando foi editada a Medida Provisória n° 1973-67. A Lei 
Federal n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, por sua vez, ao 
disciplinar em definitivo a situação, determinou. em seu art. 1°, que as 
estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no 
território nacional devem ser feitas em real. 

Deste modo, para adequar os termos do projeto à legislação atual , 
sem afetar o sentido da norma aprovada, esta Comissão promoveu a 
transformação da UFIR em reais , nas condições definidas no art. 6°, 
parágrafo único, da citada lei federal. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .159/2000 
Dispõe sobre a exploração e a fiscalização de loterias de bingo pela 

Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Das Modalidades Lotéricas 

Art. 1 o - A Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG - poderá 
explorar, sem prejuízo de outras modalidades. as seguintes espécies 
de loterias: 

I - loteria de bingo tradicional , que consiste em sorteios, ao acaso, 
de números de 1 a 90 (um a noventa), alinhados em cartela, com 
extrações sucessivas, até que um ou mais concorrentes atinjam o 
objetivo previamente determinado, sendo a premiação feita mediante 
rateio ou bens materiais; 

11 - loteria de bingo eletrônico, que consiste na utilização de terminal 
eletrônico munido de vídeo, cilindro ou qualquer outra forma de 
demonstração da combinação vencedora, contendo gerador de 
números aleatórios, símbolos ou figuras, acionado diretamente pelo 
jogador, mediante aposta em dinheiro ou seu equivalente, 
proporcionando prêmios em dinheiro; 

111 - loteria de bingo similar, que consiste na realização de sorteios 
eventuais, sem funcionamento em sala própria, mediante processo de 
extração aleatória, sem contato humano, podendo oferecer prêmios 
exclusivamente em forma de bens ou serviços. 

Capítulo 11 

L------0---------' 



60 

Do Credenciamento dos Agentes Lotéricos 
Art. 2° - A LEMG explorará as modalidades lotéricas enumeradas no 

art. 1 o por meio de seus agentes lotéricos, mediante a observância 
dos requisitos e das condições constantes na regulamentação por ato 
administrativo a ser editado pela autarquia. 

Art. 3° - Consideram-se agentes lotéricos: 
I - em caráter precário, até a expedição do regulamento a que se 

refere o art. 2°, as entidades desportivas que, na data da publicação 
desta lei , sejam detentoras do credenciamento ou se encontrem em 
processo de renovação com data de protocolo anterior a esta lei, para 
exploração de jogo de bingo tradicional ou eletrônico, desde que 
tenham cumprido as suas obrigações com a LEMG; 

11 - a pessoa jurídica de direito privado que requeira o 
credenciamento para a exploração das modalidades lotéricas de que 
trata esta lei e que preencha os requisitos e as condições a serem 
fixadas pela LEMG por meio de portaria. 

Parágrafo único - A entidade desportiva de que trata o inciso I 
poderá contratar empresa administradora para exploração das 
modalidades lotéricas previstas no art. 1°, observada a 
regulamentação a que se refere o art. 2° desta lei. 

Art. 4° - O agente lotérico, ao requerer o credenciamento, recolherá 
previamente à LEMG a importância equivalente a R$ 2 .128,20 (dois 
mil cento e vinte e oito reais e vinte centavos) , sendo a loteria 
correspondente a bingo tradicional, bingo eletrônico ou bingo similar. 

Capítulo 111 
Da Autorização para Funcionamento 

Art. 5° - Os agentes lotéricos credenciados somente poderão iniciar 
suas atividades após obterem autorização anual de funcionamento 
expedida pela LEMG, cuja concessão se condiciona à prévia 
verificação do atendimento de todas as normas regulamentares , bem 
como ao pagamento das seguintes quantias: 

I - R$1 0.641, 00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), em se 
tratando de loteria de bingo tradicional ; 

11- R$ 21.282,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais) , em 
se tratando de loteria de bingo tradicional ou eletrônico; 

111 - R$1 0.641 ,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais) , em se 
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tratando de loteria de bingo eletrônico explorado em salas especiais; 
IV- R$1 0.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais) , em se 

tratando de loteria de bingo similar. 
Parágrafo único - Os agentes lotéricos recolherão à LEMG os 

valores indicados neste artigo, a título de renovação da autorização de 
funcionamento, até o décimo dia útil do segundo mês de cada ano. 

Capítulo IV 
Da Loteria de Bingo Tradicional 

Art. 6° - Para a realização da loteria de bingo tradicional , sem 
prejuízo de outras normas regulamentares, o agente lotérico 
credenciado obriga-se a: 

I - criar ambiente especial, com capacidade mínima para duzentos 
participantes sentados; 
li- funcionar em dias e horários previamente determinados; 
111 manter circuito de som e imagem que permita a todos os 

participantes perfeita e permanente audiência e visibilidade de cada 
procedimento do sorteio; 

IV - possuir equipamentos apropriados para a extração dos 
números, mediante sistema aleatório, isento de contato humano; 

V - possuir equipe de segurança, conforme a Lei n° 7.1 02, de 20 de 
junho de 1983, normatizada pela Portaria n° 992, de 25 de outubro de 
1995, do Departamento de Polícia Federal. 

Art. 7° - A destinação total dos recursos arrecadados em cada 
sorteio da loteria de bingo tradicional dar-se-á nos seguintes termos: 

I - 65% (sessenta e cinco por cento) para premiação bruta, já 
incluída a parcela correspondente ao Imposto de Renda Retido na 
Fonte - IRRF -, a taxas, tarifas e quaisquer outros eventuais 
incidentes; 

11 - 7% (sete por cento) da receita bruta para a entidade desportiva, 
ou para a LEMG, nesta última hipótese, se auferido pela pessoa 
jurídica de que trata o inciso 11 do art. 3° desta lei; 

111 - 28% (vinte e oito por cento) para custeio das despesas de 
administração, operação e divulgação. 

§ 1 o - Entende-se por receita bruta o valor total proveniente da 
venda de cartelas, deduzidos os valores pagos a título de premiação, 
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impostos, taxas e tarifas incidentes. 
§ 2° - O valor a que se refere o inciso li deste artigo não poderá ser 

inferior a R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinqüenta 
centavos) por mês. 

Art. 8° - O agente lotérico que explorar a loteria de bingo tradicional 
recolherá mensalmente à LEMG o equivalente a 3% (três por cento) 
da receita bruta proveniente da venda das cartelas. 

Capítulo V 
Da Loteria de Bingo Eletrônico 

Art. go - Os jogos processados pelos terminais da loteria de bingo 
eletrônico assegurarão, em ciclo temporal , a ser definido em portaria, 
o pagamento de premiação bruta mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor total das apostas de cada terminal. 

Art. 1 O - As receitas oriundas da loteria de bingo eletrônico serão 
destinadas à LEMG e corresponderão aos valores previstos no art. 13 
desta lei. 

Art. 11 - A autorização para funcionamento de terminal da loteria de 
bingo eletrônico, observados os requisitos para a respectiva 
habilitação. a ser regulamentada nos termos do art. 2° desta lei , será 
concedida apenas ao agente lotérico previamente autorizado pela 
LEMG. 

§ 1 o - O terminal da loteria de bingo eletrônico será instalado e 
operado em sala especial , clube, hotel ou em sala contígua ou não ao 
estabelecimento onde se processe a loteria de bingo tradicional. 

§ 2° - Considera-se sala especial o recinto independente da sala de 
loteria de bingo tradicional situado em qualquer local do território do 
Estado, com capacidade mínima para v inte terminais de loteria de 
bingo eletrônico. 

§ 3° - A sala onde forem instalados os terminais da loteria de bingo 
eletrônico destinar-se-á exclusivamente a esse tipo de modalidade, 
sendo admissível no mesmo ambiente físico somente serviços de bar 
e restaurante . 

§ 4° - Fica vedada a exploração de terminal de loteria de bingo 
eletrônico em bar, lanchonete, padaria e demais locais onde é 
permitido o ingresso de menores. 

§ 5° - Os clubes e hotéis deverão destinar uma sala especialmente 
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para a exploração dos terminais de loteria de bingo eletrônico, dentro 
de suas dependências, sendo vedados o acesso e a permanência de 
menores. 

§ 6° - O agente lotérico a que se refere o "caput" deste artigo fica 
obrigado a possuir equipe de segurança, nos termos do inciso V do 
art. 6° desta lei. 

Art. 12 - Na modalidade de loteria de bingo eletrônico, poderá ser 
autorizado o funcionamento de, no máximo, trezentos terminais por 
estabelecimento. 

Art. 13 - Os agentes lotéricos credenciados para a loteria de bingo 
eletrônico recolherão os seguintes valores para a LEMG: 

I - R$532,50 (quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos) 
anualmente, por terminal da loteria de bingo eletrônico, pelo selo de 
controle expedido pela LEMG; 

11 - R$53,20 (cinqüenta e três reais e vinte centavos) mensalmente, 
por terminal da loteria de bingo eletrônico instalado. 

Parágrafo único - Somente será permitido o funcionamento de 
terminal com o selo de controle expedido pela LEMG. 

Capítulo VI 
Da Loteria de Bingo Similar 

Art. 14 - A LEMG poderá firmar convênio com municípios, cabendo-
lhes autorizar e fiscalizar sorteios de loteria de bingo similar, bem 
como as receitas correspondentes. 

Parágrafo único - Os recursos oriundos dos sorteios de loteria de 
bingo similar serão aplicados no município onde se realizar o evento, 
desde que conveniado. 

Art . 15 - A premiação em cada sorteio da modalidade lotérica bingo 
similar será representada por bens materiais, cujo valor total 
corresponderá, no mínimo, a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de 
face multiplicado pelas cartelas de série. 

Parágrafo único - O sorteio da modalidade similar poderá ser feito 
mediante processo eletrônico de comprovada segurança e 
previamente aprovado pela LEMG. 

Capítulo VIl 
Disposições Gerais 

Art. 16 - Para efeito de recolhimento das taxas anuais instituídas por 
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esta lei , será observado o princípio da proporcionalidade entre a data 
do pagamento para o início da atividade e o ano fiscal. 

Art. 17 - Será permitida a exploração de, no máximo, três salas de 
loteria de bingo tradicional por entidade desportiva, respeitada a 
circunscrição territorial do município onde se localizar a sede principal 
da entidade desportiva. 

Art. 18 - A autorização para confecção e venda de cartela para 
operacionalização da loteria de bingo tradicional condiciona-se à 
comprovação do repasse financeiro de que tratam o art. 5° e o inciso 11 
do art. 7° desta lei. 

Art. 19 - O agente lotérico é responsável pela correta exploração da 
modalidade lotérica em que for credenciado, bem como pelos efeitos 
dela decorrentes, mesmo que contrate empresa administradora. 

§ 1 o- A relação jurídica proveniente da exploração das modalidades 
lotéricas de que trata esta lei se estabelecerá somente entre a LEMG 
e seus agentes lotéricos. 

§ 2° - A empresa administradora terá relação jurídica apenas com 
as entidades desportivas, quando for o caso, observadas todas as 
disposições desta lei , bem como sua regulamentação. 

Art. 20 - É expressamente vedada a presença de menores de 
dezoito anos nos recintos onde se realize qualquer das modalidades 
lotéricas previstas nesta lei. 

Art. 21 - A LEMG poderá utilizar os recursos técnicos operacionais 
de órgão público federal , estadual e municipal e de empresa privada, 
nacional ou estrangeira, de ilibada reputação e notória especialização, 
para proceder a exame técnico de equipamento, com a finalidade de 
assegurar o seu funcionamento regular e adequado. 

Art. 22 - Os resultados líquidos obtidos pela LEMG resultantes da 
exploração das modalidades lotéricas previstas nesta lei serão 
destinados a projetos de interesse social relacionados à segurança 
pública, à educação, ao desporto, à moradia e à seguridade social , 
com ênfase para a saúde, sob a supervisão das entidades 
responsáveis. 

Capítulo VIII 
Disposições Finais 

Art. 23 - A LEMG fiscalizará os agentes lotéricos que explorarem as 
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modalidades previstas nesta lei , ficando aquele que descumprir 
qualquer de suas disposições sujeito às seguintes penalidades 
administrativas: 

I - advertência por escrito; 
11 - multa; 
111 - interdição dos equipamentos; 
IV - suspensão das atividades; 
V - cassação da autorização; 
VI - descredenciamento do agente lotérico. 
Parágrafo único - A penalidade administrativa será precedida de 

notificação ao agente lotérico, para, no prazo de dez dias, apresentar 
sua defesa por escrito. 

Art. 24 - Não é permitida a instalação e exploração de qualquer 
equipamento eletrônico de jogo além dos previstos nesta lei , 
independentemente de sua classificação ou denominação, que utilize 
terminal de vídeo, cilindro ou outra forma de demonstração de 
combinação vencedora e, acionado pelo apostador mediante aposta 
em dinheiro ou equivalente, proporcione ao ganhador prêmio em 
dinheiro ou bens. 

Art . 25 - Não será concedido credenciamento ao agente lotérico 
cujo sócio. acionista, diretor, gerente ou representante tenha 
antecedentes criminais. 

Parágrafo único - A restrição mencionada no "caput" deste artigo 
também se aplica: 

I - à sociedade controladora ou coligada a agente lotérico; 
11 - à empresa administradora, ao fabricante ou fornecedor de 

terminal de loteria de bingo eletrônico, bem como às suas 
controladoras ou coligadas. 

Art . 26- Compete à LEMG expedir os atos normativos destinados à 
regulamentação desta lei. 

Capítulo IX 
Disposições Transitórias 

Art. 27 - As entidades desportivas de que trata o inciso I do art. 3° 
desta lei, bem como suas empresas administradoras, adequar-se-ão, 
sob pena de descredenciamento, às determinações constantes na 
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regulamentação desta lei , no prazo de trinta dias contados da data de 
sua publicação. 

Art. 28 - Os modelos de máquinas eletrônicas programadas e os 
respectivos "softwares" de jogos que se encontravam autorizados 
anteriormente a 21 de outubro de 1999, nos termos das Leis Federais 
n°s 8.672, de 6 de julho de 1993, e 9.615, de 24 de março de 1998, 
regulamentada pelo Decreto no 2.574, de 29 de abril de 1998, nos 
estabelecimentos de bingo, ficam, até a regulamentação de que trata 
o art . 2°, autorizados a funcionar como loteria de bingo eletrônico. 

§ 1 o - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo às demais 
modalidades lotéricas previstas no art. 1 o desta lei. 

§ 2° - É vedada, até a edição da regulamentação a ser expedida 
pela LEMG disciplinando a homologação dos terminais de loteria de 
bingo eletrônico, a instalação e o funcionamento de modelo novo de 
terminal ou "software" de jogo. 

Art . 29 - As entidades desportivas de que trata o inciso I do art. 3° 
interessadas em aderir às normas desta lei deverão, no prazo de trinta 
dias a contar da data da publicação da regulamentação desta lei , 
encaminhar formalmente , por escrito, sua decisão à LEMG. 

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.478/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.478/2001 , de autoria do Deputado Ambrósio 
Pinto, que cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social , foi 
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 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 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° 1.478/2001 
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Cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Índice Mineiro de Responsabilidade Social -

IMRS -, que tem por objetivo a divulgação periódica do perfil de 
desempenho dos municípios do Estado nas áreas sociais. 

Art. 2°- O IMRS será elaborado pela Assembléia Legislativa a partir 
de dados fornecidos pelos municípios, por órgãos e entidades da 
administração direta e indireta do Estado e instituições públicas 
federais . 

§ 1 o - A Assembléia Legislativa poderá requisitar aos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, bem como às 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, os dados 
necessários à elaboração do IMRS. 

§ 2° - A Assembléia Legislativa poderá celebrar convênio com 
órgãos e entidades da administração direta e indireta com o objetivo 
de coletar, organizar ou analisar dados para a elaboração do IMRS. 

§ 3° - As diretrizes metodológicas a serem adotadas na elaboração 
do IMRS serão definidas por comissão especial nomeada pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa, a partir de indicação da 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social , composta 
por representantes de instituições públicas de pesquisa social e 
estatística, da Associação Mineira de Municfpios - AMM - e da 
Assembléia Legislativa. 

§ 4° - Na elaboração do IMRS, serão considerados como variável 
relevante para a indicação dos resultados obtidos pelos municípios os 
esforços dos gestores públicos, especialmente nas áreas de saúde, 
educação, renda, finanças públicas e desenvolvimento rural e urbano. 

Art. 3° - A Assembléia Legislativa publicará, bienalmente, no 
segundo semestre, no órgão oficial dos Poderes do Estado, o relatório 
do IMRS correspondente ao segundo e ao quarto anos de mandato 
dos governos municipais, observados os critérios metodológicos e as 
atualizações que se fizerem necessárias. 

Parágrafo único - A primeira edição do relatório do IMRS será 
publicada no segundo ano subseqüente ao da publicação desta lei , 
observando-se, a partir daí, a periodicidade nela estabelecida. 

Art. 4° - A Assembléia Legislativa, em ato público, concederá 
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certificado de reconhecimento aos cinqüenta municípios que: 
I - alcançarem os melhores resultados totais no relatório do IMRS; 
11 - obtiverem significativa evolução em relação ao posicionamento 

no último relatório publicado. 
§ 1 o - Poderão ser concedidos certificados de reconhecimento por 

área de atuação, em número máximo de dez, aos municípios que 
apresentarem os melhores índices de desempenho em cada uma 
delas. 

§ 2° - O Estado apresentará, bienalmente, programa emergencial 
para o desenvolvimento social dos municípios classificados nas 
últimas vinte posições no relatório do IMRS. 

Art. 5° - Os dados referentes ao IMRS serão utilizados como 
referência para o planejamento das políticas públicas estaduais, 
principalmente nas áreas sociais. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2002 

ATA 

ATA DA 2163 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/12/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho e José 

Braga 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata; discurso do 

Deputado Agostinho Patrús; aprovação - 23 Parte (Ordem do Dia): 
Questão de Ordem - Palavras do Sr. Presidente - Questão de Ordem -
Suspensão e reabertura da reunião - Decisão da Presidência -
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do 
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.916; designação de relator; 
emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão; questão 
de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de 
quórum para a continuação dos trabalhos; chamada de votação 
secreta; rejeição - Questões de ordem - Votação, em 1 o turno. do 
Projeto de Lei no 1.439/2001 ; discursos da Deputada Elbe Brandão e 
dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Marco Régis, Ermano Batista e 
Paulo Piau; requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria: 
deferimento; votação do Substitutivo n° 1 , salvo 
emendas.subemendas e destaques; aprovação; prejudicialidade das 
Emendas n°s 1 a 3, 5, 7 a 13, 18 a 20, 23, 25 a 34, 36 a 38, 40 a 45, 
47 a 49, 51, 56 a 58, 60, 63 e 64, e das subemendas que receberam o 
no 1 às Emendas n°s 5, 26, 27, 28, 33 e 56; votação do inciso VI do 
art. 19; rejeição; votação do parágrafo único do art. 21; rejeição: 
votação do § 3° do art. 47; rejeição; votação do inciso 11 do art. 12: 
aprovação; votação do inciso VIl do art. 23; aprovação; votação do 
"caput" do art. 80; aprovação; votação das Emendas n°s 4 , 6 , 14 a 16, 
24, 35, 39, 46, 50, 52 a 55, 59, 61, 62, 65 e 66, salvo destaques; 
rejeição; votação das Emendas n°s 67 e 68; rejeição; votação da 
Emenda n° 17; rejeição; votação da Emenda no 21; aprovação: 
prejudicialidade da Subemenda n° 1 à Emenda n° 21 ; votação da 
Emenda n° 22; aprovação; prejudicialidade da Subemenda n° 1 à 
Emenda no 22; declarações de voto - Prorrogação da reunião -
Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
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60/2001 ; discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior; 
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Miguel Martini , 
Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva, Ermano Batista e Agostinho 
Silveira; votação da proposta, salvo emenda; chamada de votação 
nominal; aprovação; votação da Emenda no 1; chamada de votação 
nominal; aprovação; declarações de voto - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Gil Pereira- Glycon Terra 
Pinto - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João 
Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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 da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da 
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ata da reunião anterior. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata. o Deputado 

Agostinho Patrús. 
O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

iremos discutir a ata, uma vez que gostaria que fosse feita uma 
retificação. Não entendemos como pode ser convocada uma reunião 
solene de encerramento partindo-se do princípio de que vamos votar 
hoje o projeto do orçamento. A ata já convoca para a reunião solene 
de encerramento, quando ainda temos tantos projetos importantes, 
que irão merecer discussão por parte dos Deputados. 

Dessa forma, Presidente, gostaria que fosse retirada da pauta essa 
convocação para a sessão solene de encerramento, mesmo porque 
não há como adivinhar que o orçamento do Estado, objeto do Projeto 
de Lei no 1.796/2001 , encaminhado pelo Governador do Estado, será 
votado nesta sessão ou na reunião da tarde. 

Por outro lado, gostaríamos também que fossem mais bem 
discutidos alguns projetos da pauta. Já existem nesta Casa 
solicitações para a inclusão de vários projetos na pauta. Sei que o 
assunto já foi muito discutido e que vários Líderes já se reuniram 
ontem para tratar do assunto e estabelecer uma pauta. Mas tivemos 
problemas na sessão de ontem à noite, na votação do último projeto. 
Por isso, acho que precisamos fazer um esforço um pouco maior, 
demonstrando que temos condições de resolver os problemas. Hoje 
ainda é quinta-feira. Quem sabe não conseguiríamos encerrar os 
trabalhos na sexta, na segunda ou na terça-feira? Ou, ainda, na 
quinta-feira da semana que vem? Até o dia 31 , teremos muito tempo. 
Sempre advoguei a tese de que o orçamento deve ser votado no ano 
em que for submetido a esta Casa, apesar de entender que o prazo 
que a Mesa e os Deputados têm para discutir e apresentar emendas a 
um projeto tão complexo como esse é exíguo. Mas entendo que não 
devemos entrar no ano de 2002 sem aprovar o orçamento. 

Todos sabemos que não entraremos no recesso enquanto não 
votarmos o orçamento. Mas pode acontecer, caso ele não seja votado 
ainda neste ano, de termos que votá-lo no mês de janeiro. Isso seria 
danoso para o Estado. No ano passado, advoguei com muita 
veemência, junto a diversas Lideranças, que o orçamento do ano 
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passado fosse votado em 2000. Conseguimos aprová-lo em uma 
última sessão, já ao apagar das luzes daquele ano legislativo. 

Portanto, dentro dessa linha de raciocínio, gostaria que fosse 
submetida ao Plenário minha proposta para retirar da pauta a 
convocação da sessão solene para hoje, uma vez que não temos a 
certeza nem há como saber se hoje encerraremos os trabalhos com 
votação, discussão e redação final de todos esses projetos que estão 
aqui. A redação final do orçamento do Estado deve merecer uma 
análise cuidadosa, e tenho certeza de que a comissão não terá 
condições de votá-la em poucos minutos, ou em poucas horas, 
especialmente com as emendas e destaques apresentados. Também 
consta na pauta o projeto de lei que dispõe sobre o Código de Ética e 
Disciplina dos Militares, que tem 108 artigos e 28 emendas e também 
vai demandar um trabalho muito grande da Comissão de Redação 
Final. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Agostinho 
Patrús, ilustre ex-Presidente desta Casa, que fez constar na ata 
apenas a convocação. Sabemos que, de acordo com o nosso 
Regimento e nossa Constituição, só poderemos realizar essa sessão 
depois de votar o orçamento. Caso isso não seja possível , a 
Presidência desconvocará a reunião solene de encerramento, como é 
de praxe. Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada. 

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

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

Questão de Ordem 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhores visitantes, quero registrar a visita dos 
companheiros chineses da Universidade de Beijing. Vieram a Minas 
Gerais especificamente para conhecer o Instituto Mineiro de 
Acupuntura e Massagens - IMAM -, para proferir palestras. Estamos 
recebendo o Vice-Reitor da Universidade de Beijing, Chang J iang; Dr. 
Li Jun, Chefe do Departamento de Medicina Chinesa; e Xuan Yun 
Liang, tradutor; Dr. Paulo Noleto, Presidente do IMAM; Sra. Gisele 
Marra, Diretora-Geral do IMAM; e Evandro Matos, Diretor 
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Administrativo do IMAM. Solicitei ao Presidente que, em nome de 
todos, agradecêssemos a visita que nos fazem e falássemos de nossa 
alegria em recebê-los. 

Aproveito a oportunidade para dizer que, de nossa iniciativa, há, 
tramitando nesta Casa, três projetos que tratam da milenar medicina 
chinesa, que, sem dúvida alguma, pode resolver inúmeros problemas 
que nossa medicina ocidental tem dificuldades para resolver. Esses 
projetos são importantes. 

Somente queria registrar e agradecer a presença dos nossos 
visitantes e dizer que Minas os recebe de braços abertos. Muito 
obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Márcio 
Cunha. 

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

presente reunião os Projetos de Lei n°s 1 .291 , 1.344, 1 .760 e 
1.761 /2001 , apreciados na reunião extraordinária realizada ontem à 
noite. 

Questão de Ordem 
O Deputado Luiz Menezes - Sr. Presidente, como menos jovem da 

Assembléia, dia a dia sinto-me mais decepcionado com a política. 
Quanta tristeza me dá quando saio de minha casa e, quando estou 
aqui para votar, ouço dizer: "Vamos sair para não dar quórum". Minha 
resposta é sempre a mesma: fui eleito para ficar aqui. O povo de 
minha cidade me elegeu para ficar aqui, e minha obrigação é ficar 
aqui. 

E agora mais, Sr. Presidente, a aprovação daquela lei da anistia 
deixou-me mais decepcionado, todo mundo que paga imposto em dia 
o que recebe? Nada. Melhor é não pagar, porque depois não tem de 
pagar mais. Foi o que me disse hoje um Deputado. Ele disse que 
votou a favor porque tem uma frota de carros, não pagou os impostos, 
estava devendo muito e agora não deve nada. Meus Deus, quem 
paga recebe o castigo de uma taxa, e quem não paga recebe anistia. 
Essas coisas nos deixam cada dia mais decepcionados com a política. 
Na minha idade, com minha experiência, cada vez fico mais 
decepcionado com a política. Muito obrigado. 
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Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reun1ao por 50 

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. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
Considerando: 
que o Projeto de Lei no 1. 796/2001 , que estima as receitas e fixa as 

despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado 
para o exercício de 2002, encontra-se incluído nas pautas das 
reuniões da Comissão de Fiscalização Financeira, previstas para hoje, 
para receber parecer; 

que a sistemática do Regimento Interno prevê a publicidade como 
ato de validação final do processo legislativo, permitindo, em várias 
situações, no decorrer do processo, a apreciação de matérias sem 
prévia publicação de parecer. Vejam-se os dispositivos regimentais 
seguintes: 

"Art. 145- ... 
§ 2° - Incluído o projeto na ordem do dia, sem parecer, o Presidente 

da Assembléia designar-lhe-á relator, que, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, emitirá parecer no Plenário sobre o projeto e emendas, 
se houver, sendo-lhe facultado apresentar emendas". 

"Art. 273 - Na tramitação sob regime de urgência, serão observadas 
as exigências regimentais, com as seguintes ressalvas: 

I - dispensa da exigência de prévia publicação dos pareceres e 
demais proposições acessórias;"; 

que o art. 188, em seu § 3°, prevê, especificamente, que 
"Encaminhado à Mesa da Assembléia, será o parecer publicado ou 
distribuído, e o projeto incluído na ordem do dia para votação."; 

que a própria peça orçamentária objeto do parecer não é publicada 
em sua totalidade, mas em essencialidades, conforme dispõe o art . 
207 do Regimento Interno, ora transcrito: 

"Subseção 11 - Dos Projetos de Lei do Plano Plurianual , do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, de Diretrizes Orçamentária, do 
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Orçamento Anual e de Crédito Adicional. 
Art. 207 - Os projetos de que trata esta subseção serão publicados 

apenas em sua essencialidade."; 
que a Presidência determinará a distribuição de avulsos ao Plenário, 

contendo o inteiro teor do parecer sobre a peça orçamentária, tão logo 
seja este aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira, o que 
possibilitará aos Deputados obter as informações necessárias à 
deliberação; 

a Presidência decide submeter o Projeto de Lei no 1.796/2001 a 
votação, independentemente da prévia publicação de seu parecer. 

Mesa da Assembléia, 20 de dezembro de 2001 . 
Antônio Júlio, Presidente. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à 

Proposição de Lei no 14.916, que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao Município de Bela Vista de Minas. A Comissão Especial 
perdeu o prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do 
Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o 
Deputado lrani Barbosa e indaga se ele está em condições de emitir o 
parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, o meu parecer é o 
seguinte: 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 
14.916 

Relatório 
Por meio da Mensagem n° 236/2001 , publicada no "Diário do 

Legislativo" de 15/11 /2001 , o Governador do Estado opôs Veto Total à 
Proposição de Lei no 14.916, que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao Município de Bela Vista de Minas. 

Cumpridas as formalidades regimentais, foi constituída uma 
Comissão Especial para apreciar a matéria. Esgotado o prazo sem ter 
havido a deliberação desse colegiado, foi o veto incluído na ordem do 
dia, para votação, nos termos do art. 222, § 3°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Governador opôs Veto Total à Proposição de Lei no 14.916, que 

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bela Vista de 
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Minas o imóvel de propriedade do Estado, constituído de um terreno 
com a área de 1 O.OOOm2 , destinado à edificação de unidade de ensino 
da rede municipal. 

O Chefe do Executivo invoca o interesse público para justificar o 
veto, e, consoante as razões alegadas, o Estado tem necessidade de 
um imóvel naquele local, no qual possa construir a sede da Delegacia 
de Polícia, que, atualmente, funciona em prédio alugado. 

É oportuno esclarecer que a tramitação de projeto de lei versando 
sobre a alienação de imóveis se faz acompanhar de informações do 
Poder Executivo, esclarecendo sobre sua posição perante o negócio a 
ser realizado. Essa postura da Assembléia Legislativa visa, 
exatamente, a evitar que o projeto tramite normalmente nesta Casa, e, 
ao final , seja vetado pelo Poder Executivo. 

No caso, encontram-se nos autos, a fls. 4 , o Ofício GS 6709/94, 
encaminhado ao então Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração pela Secretária de Estado de Educação em exercício, 
dizendo que o imóvel vinculado à sua Pasta encontrava-se ocioso e 
sujeito a constantes depredações e invasões. 

Entendemos que, se o próprio está desafetado de destinação 
pública, há ampla possibilidade de ser alienado a bem do interesse 
público e que atender à demanda escolar do município é de suma 
importância, porque vai ao encontro dos anseios da comunidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Veto Total à Proposição 

de Lei no 14.916. 
O Sr. Presidente- Em discussão, o veto. (- Pausa.) Não há oradores 

inscritos. Encerra-se a discussão. 
Questão de Ordem 

O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, solicito que seja feita 
a recomposição de quórum, já que o veto exige número especial de 
Deputados. Estamos verificando que alguns Deputados não desceram 
dos gabinetes, portanto solicito a recomposição do quórum. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação 
do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)- (- Faz a chamada.) 
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O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho)- Responderam à 
chamada 41 Deputados. Há quórum para a continuação dos 
trabalhos. A Presidência vai submeter a matéria a votação, nos termos 
do inciso 11 do art. 263 do Regimento Interno. Antes, lembra ao 
Plenário que os Deputados que desejarem manter o voto deverão 
votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". A 
Presidência convida para atuar como escrutinadores os Deputados 
lrani Barbosa e Aílton Vilela.Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada para a votação secreta. 

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen)- (-Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton 
Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Si lva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente - Votaram 55 parlamentares. Solicito aos 
escrutinadores que procedam à abertura da urna e verifiquem a 
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se à conferência dos número de sobrecartas com o de 
votantes. 

O Sr. Presidente - Votaram 55 Deputados. Foram encontradas 55 
sobrecartas. Os números conferem . Solicito aos escrutinadores que 
procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Votaram "sim" 8 
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Deputados. Votaram "não" 47 Deputados. Está, portanto, rejeitado o 
veto à Proposição de Lei n° 14.916. À promulgação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, gostaria de dar conhecimento ao Plenário desta Casa e à 
Mesa Diretora que, depois do debate e da discussão realizados, foi 
aprovado um relatório pela Comissão de Direitos Humanos. 

Foi formada uma comissão para fazer um diagnóstico do sistema 
prisional em Minas. Todos sabemos que a questão prisional do 
Estado, nos últimos dez anos, que é o tempo de existência da 
Comissão de Direitos Humanos, vem absorvendo mais de 70% da 
energia dessa Comissão. Não tenho dúvida de que isso está 
diretamente ligado não só à questão prisional, como também à 
violência. Não vamos resolver o problema da violência se não 
avançarmos na questão prisional. 

Hoje, os estabelecimentos penais produzem novos e refinados 
marginais. O índice de reincidência ultrapassa 85% no sistema 
normal: um índice altíssimo. Muitas vezes, alguém que cometeu um 
delito pequeno ou de impacto médio sai de lá pós-graduado no crime. 
É só ver o caso de Ribeirão das Neves, lpaba, Nélson Hungria e 
tantos outros que mostram claramente que estamos vivendo uma 
crise séria nesse caótico sistema carcerário . 

Gostaria de trazer as decisões da Comissão, mas vou destacar uma 
só, porque acho que todos os Deputados terão acesso, a partir de 
hoje, ao relatório final. 

A Comissão aprovou a intervenção federal em Minas, por causa da 
crise do sistema carcerário. Nos últimos três anos, mais de 370 
rebeliões aconteceram no sistema carcerário. Cada vez mais, vemos 
um Governo inoperante, incapaz, cada vez mais comprometido com a 
criminalidade, com a marginalidade que perdura no sistema 
carcerano. Nas penitenciárias, não sabemos onde há maior 
criminalidade: se fora, se dentro do estabelecimento. 

A Constituição Estadual, no art. 62, inciso XXVII , estabelece que 
compete privativamente à Assembléia Legislativa solicitar a 
intervenção federal. A Constituição Federal , no art. 37, prevê os dois 
casos em que a Comissão de Direitos Humanos se baseou para 
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solicitar essa intervenção. 
"Art . 34 - Intervenção da União no Estado: 
111- por ter um grave comprometimento da ordem pública." 
Hoje, o caos a que assistimos no sistema carcerário mostra 

claramente esse comprometimento da ordem pública, absurdos como 
o que vimos semana passada. Depois do brilhante trabalho dos 
Promotores, das Polícias Militar e Civil, a prisão de criminosos na José 
Maria Alkmin. O mesmo criminoso, que foi preso às quatro e meia da 
manhã, na semana passada, quando voltava ao presídio, foi preso 
ontem pela PM, no final da tarde. Vemos que esse comprometimento 
da ordem pública está evidente. 

Estamos vendo, também, policiais desviados de sua função: 
deveriam estar dando garantia à sociedade, investigando, sendo 
polícia ostensiva ou judiciária, mas estão cuidando da guarda de 
presos. 

Ontem, o Sindicato dos Delegados da Polfcia Civil , de forma 
corajosa, entrou com uma ação contra o Governo do Estado, 
determinando o cumprimento da lei estadual de transferência dos 
presos da Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria da 
Justiça. 

Hoje, a ordem pública está comprometida em Minas. Temos um 
Governador que não governa, um Vice-Governador que só sabe fazer 
crescer seu patrimônio pessoal e falar bravatas - disse que é o dono 
do queijo. O Governador ontem falou que é o dono da rapadura. 
Enquanto isso, a ordem pública está cada vez mais comprometida no 
Estado. 

Ontem, Sargento Rodrigues disse que o comprometimento dessa 
ordem pública é, também, pelo não-atendimento do acordo, como o 
novo Código de Ética dos militares, por pressões de dois ou três 
coronéis , que estão emperrando essa votação. Esses coronéis 
preferem a imprensa, os holofotes, ou proteger amigos em vez de agir 
na defesa da ordem pública. Estão cuidando mais de sua campanha 
para Deputado do que agindo. A ordem pública está comprometida. 

A Constituição Federal diz: "Nos casos previstos para a intervenção 
da União no Estado, assegurada a observância dos seguintes 
princípios constitucionais ... ". E a seguir: "direitos da pessoa humana" . 
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Minas Gerais absorve mais de 50% das denúncias de torturas feitas 
ao serviço colocado à disposição pelo Ministério da Justiça. Os 
direitos das pessoas não estão sendo respeitados. 

Diante disso, a Comissão vai encaminhar a este Plenário, em 
fevereiro, um pedido de intervenção federal em Minas Gerais. Não 
podemos mais conviver com essa situação. É hora de Minas dar o 
grito; é hora desta Assembléia posicionar-se de forma corajosa e 
aprovar o pedido de intervenção federal da Comissão de Direitos 
Humanos que virá a votação neste Plenário. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, os cinco guerreiros da 
Comissão de Direitos Humanos estão, desde o início deste ano, em 
luta ferrenha contra a violência no Estado. 

Pedir intervenção federal no Estado foi a última decisão da 
Comissão de Direitos Humanos; última, porque não agüenta mais 
tantos pedidos de interdição de cadeias públicas, tantos pedidos de 
organização do sistema prisional e tantas solicitações de transferência 
de presos da Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria da 
Justiça, conforme manda a lei aprovada nesta Casa, sancionada e 
publicada pelo Governador; porque a Comissão de Direitos Humanos 
tem sido tomada pela sociedade e pela comunidade em geral como 
instrumento de defesa dos direitos humanos; porque a Comissão de 
Direitos Humanos não agüenta mais ver policiais civis que deveriam 
estar usando a inteligência para investigar serem desviados de 
função; porque não agüenta mais ver servidores deste Estado 
"presos" com os prisioneiros nas cadeias, vivendo com eles a mesma 
degradação; porque não agüenta mais ver o instrumento da 
impunidade: não há policiais civis para fazer mandados de prisão, e , 
mesmo se houvesse, não haveria vagas para atender aos 45 mil 
mandados de prisão existentes; porque não agüenta mais ver presos 
sendo levados às delegacias e devolvidos à sociedade, por falta de 
vagas nos presídios; porque não agüentamos mais, em nossas visitas 
às cadeias públicas, ver jovens amontoados, numa degradação social 
terrível , numa verdadeira escola do crime (80% dos egressos 
retornam em condições piores, porque cometem crimes mais graves 
quando saem da prisão); porque não agüenta mais ver Defensores 
Públicos em quantidade pequena, lutando diuturnamente para 
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melhorar o quadro, para que haja concurso público, para que o pobre 
seja atendido, já que, de 80% a 90% das ações dos fóruns , são de 
pobres, que não podem pagar advogados; porque o caos se instala 
nas Minas Gerais; porque o aumento da violência tem, no sistema 
prisional , um foco importante; porque não agüenta mais a 
insensibilidade do Governo do Estado, que não toma atitude eficaz em 
relação ao sistema prisional; porque não concorda com a falta do 
fundo penitenciário, que era uma fonte de recursos para a construção 
e a reforma de cadeias para trazer vida digna às pessoas que estão lá 
e precisam ser ressocializadas e reconquistadas pelo poder público e 
pela sociedade. 

Foi essa a última ação da Comissão de Direitos Humanos. E não 
poderia ser outra, porque os ouvidos deste Governo estão moucos 
diante de nossas interpelações e do pedido da sociedade, que vê a 
violência aumentando. A questão prisional tem uma influência muito 
grande na violência das grandes cidades. Por isso, a Comissão de 
Direitos Humanos, além de apresentar um diagnóstico à sociedade, 
além de várias outras propostas, pediu ao Governo Federal que 
fizesse uma intervenção e, de uma vez por todas, resolvesse essa 
grave situação, que nos envergonha. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, inicialmente, cumprimento o Deputado Edson 
Rezende, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, pela 
abordagem da questão carcerária em nosso Estado. Sabemos que 
não dá mais para suportar a carceragem das delegacias. É necessária 
uma intervenção imediata. 

Gostaríamos de contar com a colaboração de todos os pares para 
votar o Código de Ética em 1 o turno, o mais rápido possível , para que 
os policiais militares e os bombeiros militares que se encontram nas 
galerias possam retornar às suas casas com tranqüilidade. No início 
dos trabalhos, em fevereiro, votaremos o projeto em 2° turno, 
conforme foi acordado com as Lideranças do Governo, com a 
Presidência desta Casa e com todos os Deputados envolvidos. 

A Deputada Elbe Brandão - No momento em que os Deputados 
Durval Ângelo e Edson Rezende estão discutindo e usando da 
palavra, pela ordem, para discutir o sistema carcerário , que só tem a 
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ver com esse Código de Ética dos policiais, que fazem parte do 
sistema de segurança, sofrem, vêem, todos dias, a forma como a lei é 
colocada e a forma com que Minas Gerais vem operando o sistema 
carcerário, estamos tratando de uma questão que faz parte da 
discussão do Código de Ética. 

Com certeza, estaremos votando e apoiando o clamor pela 
dignidade que vocês buscam na parceria deste parlamento. Mas 
pedimos que tenham paciência, sejam solidários. Se vocês querem 
levar um presente para casa neste Natal, que é a dignidade de vocês, 
busquem ser solidários também com os funcionários da área da 
educação, que estão recebendo uma bomba. 

Não estamos obstruindo o projeto de vocês. Estamos usando-o 
para, ainda hoje, obter uma resposta do Governo do Estado a um 
requerimento assinado por todas as lideranças desta Casa, exceto 
pelo Líder do PT, Deputado Adelmo Carneiro Leão, e pelo Líder do 
Governo, Deputado Antônio Andrade, designado pelo Governador 
para intermediar a demanda do parlamento, a demanda da sociedade 
com o Governo do Estado. Não serei injusta com o Presidente da 
Assembléia, Deputado Antônio Júlio, que, a todo o momento, tem-se 
colocado à disposição, para intermediar e assegurar o processo de 
resgate das professoras e das serviçais designadas. 

Nesse período de turbulência, já houve mortes, suicídios, ataques 
cardíacos, processos de depressão, porque a maioria sabe que irá 
para o olho da rua no próximo ano, sem direito a um centavo de 
indenização, sem direito a seguro-desemprego, sem um tempo para 
que possa reestruturar a vida. 

Com certeza, vocês podem e deverão continuar a ter orgulho dos 
representantes que elegeram para estar nesta Casa, porque, 
defendendo cada um de vocês, estarão defendendo as suas 
mulheres, os seus filhos, os seus netos, as suas famílias e uma 
grande parte da sociedade. Portanto, devem ter paciência, pois 
tiraram o dia para ficar aqui e mostrar a sua cara ao povo mineiro pela 
TV Assembléia e clamar pelos seus direitos e por sua dignidade. Que 
vocês possam ceder um pouco dessa luta àqueles que também estão 
precisando dela. 

Sou favorável ao concurso, acho que é o instrumento mais correto 
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de inserção das pessoas no serviço público. Não posso aceitar de 
nenhum par desta Casa que não dê tempo para que o Projeto de Lei 
n° 48, que já veio dando direito à aposentadoria aos contratados, 
chegue ao fim e a discussão possa se desenrolar da melhor maneira 
possível. Isso não é correto. Não é possível que não busquemos uma 
forma de adequação, permitindo a aposentadoria proporcional , e que 
o critério de contagem de tempo seja sempre o primeiro a ser 
observado nas recontratações. 

Ontem, fomos pegos de surpresa, quase que na calada da noite, já 
que estava marcado para hoje o encerramento dos trabalhos 
legislativos, com a seguinte publicação no "Minas Gerais": "A 
designação deve ser processada obedecendo-se à seguinte 
prioridade entre os candidatos presentes no local determinado pelo 
diretor do órgão regional de ensino: 1) candidato concursado para a 
jurisdição da própria ORE, e ainda não nomeado, obedecendo à 
ordem de classificação". Qual dos concursos? O que ele já fez há 
algum tempo, que prescreveu, que lutou, estudou, e não teve o seu 
direito reconhecido? Essa lista já não serve, porque o concurso está 
prescrito. 

Sr. Presidente, Deputado José Braga, norte-mineiro bravo do sertão 
das Minas Gerais, Deputados, estamos vendo, com absoluta 
tranqüilidade, que as serviçais, que passaram 1 O, 15, 20 anos de sua 
vida limpando chão, em muitos momentos, para que pudéssemos 
passar, fazendo comida para 200, 400, 500, 600 pessoas, não têm 
sequer o reconhecimento do povo de Minas Gerais e estão clamando 
por justiça. 

Se essa lista for a usada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, 
ainda não é oficial. O concurso está "sub judice", ainda não foi 
homologado. Como usar uma lista que ainda não é oficial? Que 
critério é esse, que justiça é essa, partindo justamente da educação, 
que tem como dever primeiro formar o cidadão solidário, 
comprometido com a justiça social, para que possa enxergar a 
verdade do outro, procurando amenizar a desgraça alheia? 

Deixaria isso como reflexão e questão de ordem, Sr. Presidente. 
Esta Deputada espera solidariedade do parlamento para que 
tenhamos a votação do requerimento que estava nas mãos do 
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Deputado Antônio Carlos Andrada e, com certeza, já foi entregue ao 
Presidente desta Casa para que o Governador Itamar Franco 
prorrogue todos os contratos da educação até junho do ano que vem, 
tempo que o parlamento terá para, com o Poder Executivo e o 
Judiciário, buscar a melhor forma de não termos tanta tristeza, tanto 
desgosto, tantas vidas arrasadas. São mulheres, na sua maior parte, 
que vêm servindo ao Estado há 15, 20 anos. Que elas não possam 
olhar para trás e dizer: que triste não ter valido a pena ter servido meu 
Estado, minha pátria e minha gente! 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, agradeço a concessão de 
V. Exa. Não poderia deixar de dar minha opinião a respeito do que a 
Deputada Elbe Brandão traz a este Plenário, que é um assunto da 
mais alta gravidade. Primeiro, porque estamos assistindo a uma falta 
de vontade do Governo em solucionar problemas. Ninguém é contra o 
concurso, mas os designados poderiam ter tido uma certa 
consideração da Secretaria da Educação, do Governo do Estado na 
hora da elaboração desse concurso público. Isso não foi feito , e 
queremos dizer da nossa tristeza por esse procedimento não ter sido 
pensado pelos responsáveis. Portanto, uma solução há de se buscar. 

A Deputada Elbe Brandão, bravamente, busca uma negociação 
quando propõe a extensão desses contratos até o meio do ano, 
exatamente para encontrar uma solução para os designados, que 
estão desesperados em todo o Estado de Minas Gerais. Queria dizer, 
Deputada Elbe Brandão, que só posso pensar que está havendo má 
vontade nesse processo ou até falta de competência para buscar uma 
solução. Ontem estivemos no Tribunal de Contas, eu, o Deputado 
Doutor Viana e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, procurando saber a 
respeito de um parecer do Tribunal sobre os aposentados que 
pediram o retorno ao trabalho. São pessoas com mais de seis anos de 
aposentadoria já publicada, com o aval do Governo do Estado, que 
agora são chamadas de volta ao trabalho pela Secretaria de 
Administração e pela Secretaria da Educação. Estamos buscando um 
entendimento. Tudo indica que tem solução. 

Para tudo na vida, existe uma solução. Ninguém pode pedir a 
transgressão da lei , mas o bom-senso tem que reinar neste momento, 
para que não haja pessoas perdedoras nesse processo. O radicalismo 
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com que está sendo tratado esse assunto fará sofrer muitas pessoas. 
Quero manifestar nossa solidariedade com a bravura de V. Exa. não 
apenas para proteger pessoas ou ir contra o concurso, mas também 
para achar uma solução para quem está sendo injustiçado. Parabéns. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho)- Votação, em 1° turno, 
do Projeto de Lei no 1 .439/2001 , do Governador do Estado, que 
dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de 
Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 28, que 
apresentou. A Comissão de Direitos Humanos opinou por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, 6 a 9, 11 , apresentadas pela 
Comissão de Justiça; 29 a 36, que apresentou, e pela rejeição das 
Emendas n°s 5, 1 O e 17. A Comissão de Administração Pública opinou 
pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 28, da Comissão 
de Justiça; 29 a 36, da Comissão de Direitos Humanos; 37 a 66, que 
apresenta, e com as subemendas, que receberam o no 1, que 
apresenta, às Emendas n°s 5, 21 , 22, 26, 27 e 28. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que 
opina pela aprovação do Substitutivo no 1, que apresenta, acolhe as 
subemendas, que receberam o no 1, às Emendas n°s 33 e 56, e pela 
rejeição das Emendas n°s 67 e 68. Com a palavra, para encaminhar a 
votação do projeto, a Deputada Elbe Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão*- Gostaria de m1c1ar meu 
encaminhamento do projeto que trata do Código de Ética. Ética, no 
Aurélio, representa contextualmente a prática do bem comum, o que é 
melhor para todos e para a sociedade, o que é melhor para o cidadão. 
Que policial não conhece uma serviçal designada, uma professora 
designada? A maioria de vocês deve ter um parente nessa situação. 

A Assembléia Legislativa dará a vocês esse presente de Natal. 
Presente, não. Ela estará resgatando o que já lhes é devido há muito 
tempo. Mas peço a vocês, incessantemente, solidariedade para com 
esses 127 mil servidores do Estado que estão atormentados, sem 
saber o que será da sua vida no dia 1 o de janeiro. Eles não têm direito 
ao seguro-desemprego, não têm FGTS, não têm nenhum tipo de 
garantia por todos esses anos trabalhados, como tem o trabalhador da 
CLT. Quando o trabalhador comum é mandado embora, recebe o 
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seguro-desemprego durante quatro meses, para readaptar a sua vida. 
Estamos convocando os professores de Belo Horizonte para virem à 

Assembléia Legislativa hoje. Fomos pegos de surpresa por essa 
publicação no "Minas Gerais". O Deputado Antônio Júlio, Presidente 
da Casa, e o Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, estavam 
tentando um acordo. Se o parlamento não conseguir tempo para 
discutir sobre a vida dessas pessoas, como será a relação lá fora? 

Conclamo os outros Deputados desta Casa, que estão nessa luta 
com os servidores das suas cidades, com as professoras, que são 
arrimo de família, a me apoiar nesse processo de encaminhamento de 
votação, dando tempo para que o Governador Itamar Franco reflita 
sobre isso. 

O Secretário Murílio Hingel foi convocado a vir a esta Casa e 
recusou o convite do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que, apesar de 
ser da base do Governo, não se conforma com a situação, porque 
conhece a realidade. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva é relator da Comissão Especial 
instituída pelo Presidente da Casa para buscar, de forma 
suprapartidária, o bem comum das pessoas que serviram, servem ao 
Estado, mas estão para ser enxotadas após anos de serviços 
prestados. 

Gostaria de chamar a atenção da imprensa. A Volkswagen vai 
demitir 3 mil funcionários e vira manchete nacional. Estamos falando 
de 127 mil pessoas. Quantas vezes mais? Só porque são funcionários 
do Estado de Minas Gerais não têm nenhum direito? 

Será que é dessa forma que queremos representar a população? 
Teremos o caos social. Ontem a Argentina entrou em estado de sítio 
porque o povo já não agüentava tanto desrespeito, tanto sofrimento. 
Iremos assinar embaixo da demissão de tantas pessoas? Tiraremos a 
possibilidade de serem assistidas? 

Por fim, faço um apelo à compreensão do PT. Deputado Adelmo, 
conceda-nos tempo, ajude-nos a conseguir um prazo até junho, para 
que possamos agir de forma conjunta com o Sind-UTE, que, no 
momento, fecha os olhos para esses 127 mil servidores, que também 
são sindicalizados. É preciso que tenhamos esse tempo, para que a 
vida dessas pessoas não seja jogada na lama. E, depois do prazo 
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legal , Deputado Adelmo, forçar o Governador a nomear os 
concursados, para que não aconteça o que houve tempos atrás: 
passaram no concurso, mas não foram nomeados. E o edital do 
concurso feito pelo Governador Itamar Franco não garante a 
nomeação de ninguém. Está lá, é só olhar. 

Queremos que nos ajudem nesse requerimento, que já deve estar 
nas mãos do Deputado Antônio Júlio, e que seja prorrogado o prazo 
dos contratos, a fim de que tenhamos tempo de encontrar uma 
solução para a vida das pessoas. V. Exa. defende com afinco o 
concurso, eu também, não sou contra a sua luta. Mas não gostaria de 
ver V. Exa. contra a nossa luta, a luta de tantos parlamentares, a luta 
de professores da sua cidade, Uberaba, que me telefonam. Olhe por 
eles também e para os outros que estão nessa situação. Não houve 
período de transição, não houve discussão sobre a vida dessas 
pessoas. Está no edital do concurso, Deputado Adelmo, que o 
funcionário será nomeado sob um novo regime de previdência. Há dez 
dias, esse projeto chegou à Assembléia, e só passou pela Comissão 
de Justiça. E ele não poderá dar posse a esses funcionários sem o 
novo regime aprovado nesta Casa, que, espero, seja um trabalho 
brilhante. 

Estou vendo a brava companheira, professora e Deputada Maria 
José Haueisen, que, com certeza, está vendo o sofrimento do pessoal 
designado da sua região, do vale do Mucuri, da sua querida Teófilo 
Otôni. E essas professoras, funcionárias e serviçais sempre viram 
nela uma representante dos oprimidos e dos excluídos. E é dessa 
forma que vocês, professores designados e serviçais, começam a ser 
vistos, como excluídos. 

Tenho absoluta certeza de que esse não é o pensamento e não é a 
luta da Deputada Maria José Haueisen, que, antes de mim, 
apresentou um requerimento solicitando a formação de uma 
Comissão Especial, a fim de que a vida de vocês tivesse, por parte do 
parlamento e do Governo do Estado, um encaminhamento que 
trouxesse menos prejuízo. É por isso que estamos clamando. 

E é por essa razão que fiz essa convocação e já agradeço a 
presença de algumas designadas nesta Casa, para acompanhar essa 
votação. E que a lágrima e o desespero de vocês não sejam o 
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resultado de nossa luta. 
Os funcionários da Polícia Militar, servidores dignos, serão parceiros 

de vocês nessa luta, como ontem foram os funcionários da saúde, e 
aprovamos o aumento salarial deles. Quando saí, à meia-noite, 
estavam me aguardando para dizer que estão juntos com vocês nessa 
luta, junto ao maior cliente do IPSEMG, que é o professor, o serviçal , 
o funcionário da área da educação, já que respondemos pelo maior 
percentual do funcionalismo do Estado. Agradeceram-me por ter 
aprovado e participado da luta deles de ontem, como faremos hoje 
com a Polícia Militar. E se colocaram solidários comigo por vocês, 
pela justiça, para que a Assembléia lhes desse essa oportunidade. 

Gostaria, ainda, de clamar por esse entendimento, clamar pelo Líder 
do PT ... Hoje, Deputado Adelmo Carneiro Leão, quando vinha para a 
Assembléia , vi , nas esquinas, menininhos de 8, 9 anos vendendo 
balas, ou seja, eles estão no trabalho infantil. Quero estar junto com V. 
Exa. , com o Ministro Roberto Brant, talvez ampliando o programa de 
erradicação do trabalho infantil em Belo Horizonte, que tem a 
administração do PT na Prefeitura, para que pudéssemos tirar esses 
meninos da rua. Para cada menino desse inserido no programa, a 
mãe recebe R$40,00. Com certeza, esse menino não fatura para a 
mãe mais do que isso. Cada família pode ter até cinco filhos. Então, 
gostaria de estar junto com V. Exa. nessa luta de uma administração 
do PT em Belo Horizonte, para a erradicação do trabalho infantil , uma 
vergonha para a sociedade mineira, uma vergonha para a sociedade 
belo-horizontina. Quero estar junto na solução do problema. Esteja 
junto, Deputado Adelmo Carneiro Leão, não com a Deputada Elbe 
Brandão, mas com 127 mil professores designados do Estado, 
funcionárias que não passaram no concurso, para que eles possam 
ter a sua verdade, a sua dignidade, o tempo de serviço prestado ao 
Estado com um tratamento adequado deste parlamento e do Governo 
do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
projeto, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
queria, inicialmente, saudar a Deputada Elbe Brandão pela bravura, 
pela sensibilidade, pela luta generosa em defesa dos designados 
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professores e servidores da educação do Estado de Minas Gerais. 
Responderei à Deputada Elbe Brandão as cobranças insistentes que 
ela tem feito a mim e ao PT. Antes, quero parabenizar, de modo muito 
especial, os nossos dois colegas militares desta Casa, Sargento 
Rodrigues e Cabo Morais, pelo trabalho brilhante que têm feito para 
democratizar a estrutura da Polícia Militar de Minas Gerais. Vocês 
estão bem representados nesta Casa. Quero dizer que considero o 
Código de Ética da Polícia Militar um avanço muito significativo, a 
valorização do direito de humanização da polícia. Ela pode manter a 
sua estrutura disciplinada, firme, consistente, necessana, 
considerando as funções e a grandeza da Polícia Militar de Minas 
Gerais, e pode, também, ser humana, democrática e dialógica. 

Vejo que o esforço dos nossos dois colegas permitiu avanços muito 
significativos. Quero reconhecer, também, o papel do Governo de 
Minas Gerais em relação a esse projeto. O PT gostaria de votar um 
projeto ainda mais avançado, mas entendemos que os avanços, na 
prática. devem ser mais consistentes e permanentes que os próprios 
avanços teóricos. Entendemos que esses avanços estão ocorrendo e 
votaremos favoravelmente ao projeto. 

Quero, também , aproveitar a oportunidade e desejar a todos os 
telespectadores da TV Assembléia, especialmente a vocês, que têm 
vindo aqui tantas vezes, um Natal muito feliz, cheio de realizações, de 
saúde, de paz no coração. Espero que vocês possam estar, nesse 
tempo de Natal , iluminados pelas luzes da Trindade, possam 
constru ir, no coração, na alma, na inteligência, as energias da 
consciência de um novo Estado, solidário, fraterno , justo, um Estado 
de justiça. Que Deus os ilumine neste momento de Natal. 

Quero dizer que, se estivéssemos lutando por uma única pessoa 
injustiçada, valeria a pena. 

Se estivéssemos lutando por dez pessoas, valeria ainda mais a 
pena se estas estivessem sendo injustiçadas e correndo risco. Valeria 
muito mais se fossem 120 mil pessoas. Por isso mesmo, tenho 
reconhecido a luta da Elbe. No entanto, a nossa função não pode ser 
dirigida especificamente a uma corporação, a um determinado setor, a 
uma situação específica, se, na prática da justiça com uns, fizermos 
injustiça com outros. Não é assim que poderemos resolver o problema 

.______ ___ (\ ___ _____. 



90 

do Estado. 
Tenho críticas muito severas a este Governo, mas tenho de 

reconhecer que o Governo do Estado de Minas Gerais está praticando 
um ato que estamos reclamando há muito tempo. E ele merece 
elogios, porque está fazendo o concurso público. E, ao fazer o 
concurso público, estabelece que, no próximo ano, parte das pessoas 
que ingressarão no setor de educação o farão através do concurso 
público. Aprendi na física e acho que podemos aplicar aqui esta lei , 
que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. 
Essa história de que milhares de pessoas vão ficar desempregadas. 
como se o Governo estivesse praticando um processo de desemprego 
maciço, não é verdadeira. Só essa história não é verdade. O que 
espero que ocorra é que o Governo acolha os concursados, os 
aprovados em concurso, considerando o concurso público a forma 
mais adequada de selecionar as pessoas para ocuparem os cargos no 
serviço público. Ora, se todas essas pessoas tiveram oportunidade de 
fazer o concurso público, se este teve uma dimensão de 
transparência, de democracia, de justiça, de correção, entendo que 
ele permitiu a escolha dos melhores. Sendo assim. a substituição que 
ocorrerá no Estado ... , o que vai deixar o cargo vai fazê-lo por causa 
de outro que, por justiça também, por maior justiça e por justiça 
constitucional , ocupará aquele lugar. Não há essa história de que as 
velhinhas, as pessoas que estão há 20, 30 anos vão ser demitidas. 
Isso, minha gente, já está ocorrendo há muito tempo no Estado de 
Minas Gerais. Isso ocorreu em governos passados, em governos que 
a Elbe serviu. Não vi a veemência da Elbe no Governo Azeredo para 
fazer justiça com essas pessoas que todos os anos eram demitidas 
para serem contratadas no ano seguinte. 

Não foi assim, Elbe? Agora há concurso público. O equívoco que 
está sendo tratado aqui , de maneira emocional e perigosa, é que as 
pessoas vão ser demitidas. Não vai haver vagas por causa do 
concurso público. O que vai ocorrer é a justiça e o cumprimento de 
uma ordem constitucional. Acho que o concurso poderia ser mais 
amplo, poderia abranger outros setores. Fui Secretário de Estado da 
Saúde e via o sofrimento daquelas pessoas. Não vi , durante aquele 
período, nenhuma manifestação em relação a isso. São pessoas 
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injustiçadas, que não têm segurança no trabalho, que não estão sob a 
guarda constitucional dos direitos trabalhistas. Olhem que coisa 
absurda, isso não está sendo posto! Por isso o PT não aprovou, por 
isso não aprovei. É um discurso emocional , que esconde uma lógica 
constitucional e de justiça, que é a contratação dos concursados. 
Logicamente, aqueles que estão no serviço público do Estado de 
Minas Gerais, que tiveram oportunidade de prestar o concurso 
público, mas que não tiveram a competência de nele ser aprovados, 
serão substituídos por pessoas que tenham maior capacidade, 
melhores condições de prestar serviço ao Estado. É essa a justiça que 
o Estado tem de proporcionar ao povo de Minas. É nessa justiça que 
temos que pensar. Não são somente 100 mil os mineiros, mas 17 ou 
18 milhões que precisam de um sistema educacional eficiente. 
Precisamos de um sistema de educação que dê condições de 
formação, de qualificação e de compromisso para aqueles que 
ingressam nesse serviço. Não quero isso para os meus filhos , porque 
eles já passaram pelas escolas fundamentais e secundárias. Quero 
isso para as gerações futuras . Quero um sistema mais aprimorado de 
educação que dê melhores condições, melhor formação e maiores 
qualificações aos nossos educandos. Quero uma escola mais 
competente e entendo que o concurso público seja um avanço. O que 
eu quero é que esses trabalhadores do Estado que foram contratados 
de forma irregular tenham sua situação regularizada. Defendo, em 
todos os momentos, em todos os lugares, durante todo o tempo, os 
direitos trabalhistas assegurados pelos princípios constitucionais 
vigentes. 

Não será o projeto da Deputada Elbe Brandão que dará esse direito 
a eles. É a ordem constitucional vigente que precisa ser respeitada 
pelo Governo do Estado e pelos nossos governantes. Ela precisa 
também ser mais vigiada pela Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, que, embora tenha praticado bons atos em defesa do Estado, 
lamentavelmente se tem omitido e tem deixado de cumprir seu papel 
de defesa intransigente da ordem constitucional do Estado e do Brasil. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
projeto, o Deputado Marco Régis. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
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representantes da imprensa, telespectadores da TV Assembléia, 
visitantes que nos honram com sua presença nas galerias na manhã 
de hoje, estamos no crepúsculo da 3a Sessão Legislativa da 14a 
Legislatura, nessa trajetória histórica irreversível do parlamento 
mineiro. Temos aqui hoje alguns projetos de lei que fecharão esta 
sessão legislativa. E não poderíamos discutir e votar em uma hora 
melhor o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de 
Minas Gerais. Temos a convicção de que o faremos com a maior boa-
vontade nesta Casa. Já era hora de adequar, modernizar e humanizar 
as sanções e a observação da conduta dos policiais militares, que 
estavam submissos a um código draconiano que lhes impunha uma 
submissão total aos superiores hierárquicos. 

Estamos em tempos modernos. Fala-se em direitos humanos, mas 
não se pode falar em direitos humanos apenas para os marginais. É 
necessário preservar os direitos também daqueles que cuidam da 
nossa segurança. E direitos humanos para eles significa serem 
tratados com lhaneza e dignidade por seus superiores. Hoje, 
estaremos fazendo justiça. E, por falar em justiça, não poderíamos 
deixar de elogiar aqui os Deputados Cabo Morais e Sargento 
Rodrigues, que têm sido os guardiães de seus companheiros de farda , 
desde aquele célebre movimento de revolta dos militares. Também 
queremos homenagear a Deputada Elaine Matozinhos, que tenta, com 
um projeto de emenda à Constituição, resgatar os direitos dos 
Carcereiros, que são espezinhados. 

A emenda vai extinguir a função de Carcereiro, passando-a para a 
de Detetive, a fim de que tenham um salário melhor, compatível com a 
função que exercem. 

Sobre as observações feitas pelos Deputados Elbe Brandão e 
Adelmo Carneiro Leão, digo que o Governo Itamar Franco tem tido 
zelo pelas Polícias Militar e Civil , até ao querer cumprir a Constituição 
Federal , que estabelece em seu art. 37, a obrigatoriedade de se 
admitir servidor somente através de concurso público. 

Louvo o Governador por seu legalismo no cumprimento das leis. 
Mas, como disse a Deputada Elbe Brandão, estamos pondo no olho 
da rua servidores da educação designados, contratados há 5, 1 O, 15, 
20, 30, 35, 36 anos, como ouvi aqui nas galerias. Teríamos de ter o 
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bom-senso, cumprir a lei, mas as leis são frutos do domínio do poder. 
O poder, muitas vezes é autoritário, tergiversa da lei. da Constituição. 
Se assim não fosse, o Governo Fernando Henrique não teria cometido 
a violência maior contra os servidores públicos federais, estaduais e 
municipais neste País, quando lhes retirou o direito da estabilidade no 
serviço público. essa foi a maior violência cometida depois da 
Constituição de 1988. 

Falamos sobre as Constituições Federal e Estadual, mas hoje, elas 
são uma colcha de retalhos. Estamos votando emendas à 
Constituição, e temos feito isso durante os últimos seis anos do nosso 
mandato. Permanentemente votamos propostas de emenda à 
Constituição, que são formas legais de mudarmos a Constituição, mas 
que valor tem uma Constituição de 13 anos de existência, que já é 
uma colcha de retalhos. Quase já é necessária uma nova Assembléia 
Nacional Constituinte para se fazer uma nova Constituição, porque 
não é possível convivermos, ao longo dos tempos, com uma colcha de 
retalhos, como era a Constituição anterior e como já está sendo a 
atual. 

Muitas vezes a imprensa é dura, impiedosa em certos aspectos de 
seu julgamento e, tenho de discordar dessa imprensa impiedosa que 
julga como quer. Ela se posiciona como um outro poder da República. 
Como existem os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, há 
também o poder da imprensa e do Ministério Público. Hoje. 
praticamente temos cinco poderes no Brasil. A imprensa é um poder 
sem leis. Quando bate, o faz de forma dura, não dá oportunidade ao 
contraditório, não ouve o acusado. Quando ela quer destruir um certo 
poder, uma certa instituição, também não dá oportunidade de defesa 
às pessoas que estão sendo atacadas. Quantas vezes vemos na 
televisão, que manipula o povo brasileiro, entrevistas daqueles que 
são atacados, em que são pinçadas frases de 2 a 3 segundos. que 
muitas vezes são usadas contra o entrevistado, quando a pessoa 
falou de 5 a 1 O minutos para um repórter de televisão, e sua frase sar 
na mídia conforme o desejo do dono da televisão. 

Louvo a independência e inteligência dos jornalistas, a capacidade 
de escrever, mas deploro a idéia de que o jornalista tenha de escrever 
muitas vezes aquilo que o dono da mídia quer. Ele não é 
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independente, livre para escrever aquilo que quer e pensa. Tem de 
seguir as normas do dono da mídia. Essa mídia que manipula o povo 
brasileiro. 

A Rede Globo, o SBT, a TV Bandeirantes são os grandes meios de 
comunicação que "fazem a cabeça" do povo. A mesma mídia põe o 
Lula nas pesquisas com 30% e 33% das intenções, mas sabe que vai 
manipulá-las mais tarde. Eu, se fosse o Lula, não as teria aceitado em 
hora alguma, porque já estão fazendo subir o índice da Roseana 
Sarney, para dizer que ele está sendo ameaçado e para que o povo o 
considere um eterno perdedor, levando-o irremediavelmente para a 
derrota. 

Temos de ter cuidado, senhores das galerias, para que não viremos 
uma Argentina, país que era o espelho no qual o Brasil se mirava. 
Tudo o que acontecia lá, o Brasil fazia aqui no dia seguinte. Quem não 
se lembra do "efeito orloff"? A Argentina chega hoje a uma convulsão 
social, o que poderia ter acontecido ao Brasil. se não tivéssemos 
tomado medidas nacionalistas na defesa da Pátria e da empresa 
nacional. Poderíamos estar com o patrimônio todo vendido para a 
pirataria capitalista internacional. Estaríamos sem patrimônio público e 
devendo mais do que antes, assim como está a Argentina. 

Deputada Elbe Brandão e Deputado Adelmo Carneiro Leão, aqui 
estou na defesa do 127 mil servidores designados. O Governo, na 
ânsia de ser legalista, foi injusto com esses servidores, porque não 
lhes ofereceu condição de igualdade. 

Um advogado que está formado há 20 anos e vai fazer um concurso 
para o Ministério Público não tem a mesma capacidade de um recém-
formado que está com a teoria ainda fresquinha na cabeça. O mesmo 
acontece com os servidores públicos antigos no Estado. Não têm mais 
capacidade de prestar concurso em igualdade de condições e estão 
sendo mergulhados hoje não no "trem da alegria" que a imprensa 
sempre denunciou, mas na "caravana da injustiça e da tristeza". 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
projeto, o Deputado Ermano Batista. 

O Deputado Ermano Batista*- A Deputada Elbe Brandão, defensora 
intransigente dos interesses dos servidores até então desassistidos e 
desprovidos de segurança no trabalho, apresenta um requerimento 
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pedindo ao Governador que prorrogue os contratos de 127 mil 
servidores públicos designados. 

Procedente sua iniciativa, porque o Presidente da Casa acabou por 
designar uma comissão para analisar o que a Assembléia pode fazer 
para corrigir as distorções que vêm penalizando funcionários com 1 O, 
15, 20 e até 30 anos de serviços. 

O constituinte de 1989 tentou fazer justiça com os contratados que 
tinham cinco anos de trabalho, mas, ao estabelecer, na redação, que 
deveriam ser de exercício ininterrupto, acabou colocando à margem 
dezenas de milhares de funcionários com tempo superior a esse. 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 63, da Deputada Elbe 
Brandão, muito questionada, que o Presidente desta Casa resolveu 
retirar de pauta e designou uma comissão para analisá-la - da qual a 
própria Deputada participa representando o PSDB -, sugere que esta 
Casa assegure direitos a essas pessoas que trabalham. Não somos 
contra concurso. Aliás, a Constituição estabelece que a ocupação de 
cargos no serviço público deve ser feita por meio de concurso público. 

A lei não é uma ciência exata. É justamente sua aplicação que 
demonstra quando precisa ser consertada. O Constituinte pôde 
estabilizar funcionários com cinco anos. O erro que cometeu foi 
colocar exercício ininterrupto. Também somos constituintes. Aqueles 
são constituintes originários. Nós somos derivados. Aqueles têm o 
poder de transformar com maioria simples e absoluta. Nós temos o 
poder de transformar com quórum privilegiado, isto é, com 3/5. Então, 
algo deixa de ser inconstitucional no momento em que faz parte da 
Constituição. A Deputada Elbe Brandão está corretíssima em pedir 
que os contratos sejam prorrogados, até que se possa tomar uma 
atitude, a fim de fazer justiça com esses servidores cuja experiência 
no serviço do Estado tem prestado relevantes benefícios aos nossos 
coestaduanos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com o título "Agonia da 
Universidade Estadual", o prestigioso jornal "Estado de Minas" 
publicou, no dia 14/12/2001 , uma importante reportagem sobre as 
diferentes posições dos cursos da Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG - na avaliação do Exame Nacional de Cursos, o 
Provão. Esta Casa deve tomar conhecimento dessa reportagem, pois 
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se refere a uma instituição criada, não apenas autorizada, pela 
Constituição mineira de 1989, para ser obrigatoriamente implantada 
no prazo de dois anos. Ademais, sinto-me na obrigação de trazer esse 
assunto ao conhecimento dos ilustres colegas. 

Durante a 9a Reunião Ordinária de Plenário, em 11 /3/99, após a 
mudança do Governo de Eduardo Azeredo para Itamar Franco, 
quando foi nomeado, para a Reitoria da UEMG, o Prof. Gérson Boson 
em substituição ao Prof. Aluísio Pimenta. tive a oportunidade de 
ocupar esta tribuna e manifestar-me sobre a "UEMG - A marcha da 
universidade pública para o interior''. Nesse pronunciamento, faço 
objetivas considerações sobre a luta desenvolvida pelo então Reitor 
Aluísio Pimenta e sua equipe, constituída por professores e técnicos 
dos "campi" de Belo Horizonte e também do interior, sendo o Vice-
Reitor Antônio de Faria, do "campus" de Passos; o Pró-Reitor de 
Ensino, Prof. Gilson Soares, do "campus" de Divinópolis; a Profa. 
lgnez Maciel Vilela , do ··campus" de ltuiutaba. entre tantos outros 
professores. Vale ressaltar que a união dos professores dos "campi" 
do interior e do "campus" de Belo Horizonte na direção da reitoria 
resultou em uma equipe harmoniosa, que trabalhou prontamente para 
o crescimento da UEMG. 

Após o credenciamento da UEMG, as eleições foram marcadas para 
abril do ano de 2000, já no Governo Itamar Franco, para possibilitar 
que o novo governante pudesse nomear, na lista tríplice, um 
candidato a Reitor ou Reitera e o respectivo vice que gozassem de 
sua confiança. 

O processo de eleição da referida lista tríplice foi dedicadamente 
estudado por uma Comissão Especial que contou com a presença de 
professores da UEMG e da representação estudantil , bem como com 
a do Presidente da FAPEMIG da época, demonstrando-se a alta 
importância da eleição de um reitor ou reitera que pudesse seguir em 
frente com o processo de implantação da UEMG. É importante 
esclarecer ainda aos Srs. Deputados que a eleição da lista tríplice 
organizada pela administração anterior previa ampla participação dos 
professores e estudantes dos "Campi" do interior no processo 
eleitoral. 

Senhoras e Srs. Deputados, venho a esta tribuna não para chorar o 
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passado, tão importante no difícil projeto de implantação e 
interiorização da UEMG, mas para falar do presente estado de 
desmonte da UEMG, feito propositalmente no Governo Itamar Franco, 
que gasta milhões com propaganda eleitoral e divulgação de feitos 
que não foram realizados, um procedimento meramente demagógico. 

A reportagem "Agonia da Universidade Estadual" tem razão, em 
parte, quando se refere à situação atual da UEMG criada pelo atual 
Governo, que não deu andamento ao processo da eleição 
programada por uma reitoria competente e séria obedecendo à 
condição de universidade credenciada que adquiriu ao final do ano de 
1999 e que obriga constitucional e legalmente a realização de eleições 
para a lista tríplice de Reitor e Vice-Reitor. Em vez disso, o que fez o 
Governador Itamar Franco? Nomeou, com o nome de Reitor, um 
interventor para gerir a UEMG. As primeiras medidas do administrador 
que assumiu com o objetivo claro de desmontar a universidade 
expressou-se nos seguintes principais atos. certamente com o apoio 
do Governo do Estado: 

1 - Dispensou os professores dos "campi" do interior que faziam 
parte da administração central , isto é, o Vice-Reitor de Passos, o Pró-
Reitor de Ensino de Divinópolis e a chefe de Gabinete do Campus de 
ltuiutaba. Isolou-se, assim a reitoria de todos os "campi" do interior. 

2 - Fechou a sede do Diretório Central dos Estudantes da UEMG, 
que funcionava em uma sala do Edifício Maletta. 

3 - O Governador assinou decreto revogando a absorção 
administrativa dos "campi" de passos e ltuiutaba. 

4 - Todas as atividades de extensão que punham a UEMG em 
contato com as comunidades de Belo Horizonte e do interior foram 
canceladas, como, por exemplo, a atividade cultural que durante 
quase cinco anos vinha sendo realizada no auditório do Terminal 
Turístico Tancredo Neves, na Praça da Liberdade. Também 
cancelaram-se os jogos universitários e outras atividades que punham 
a UEMG em contato com a sociedade. 

5 - Foi arbitrariamente suspensa a autonomia da universidade, 
obrigando-a a enviar os projetos de criação e reconhecimento de 
cursos, que é direito de toda universidade autorizada ou credenciada, 
ao Conselho Estadual de Educação. 

"----0------1 



98 

6 - As parcas dotações orçamentárias da UEMG foram diminuídas e 
retidas pelo Governo Itamar Franco, levando a Universidade a uma 
posição de falência. 

7 - Poderíamos citar, ainda, inúmeros fatos que demonstram o 
desprezo do Governo Itamar Franco pelos mais de 16 mil estudantes 
das UEMG, situada em Belo Horizonte e em 9 importantes cidades do 
interior de Minas. 

8 - O cúmulo do ódio de Itamar Franco e seus Secretários na área 
de Educação, Ciência e Tecnologia, pela UEMG, foi a transformação 
inconstitucional e ilegal inicialmente do "campus" da UEMG em Centro 
Universitário, uma aberração inconstitucional e ilegal. Somente uma 
emenda constitucional pode mudar a estrutura institucional da UEMG, 
pois foi a Constituição Estadual que a criou. 

9 - Devido às incongruências e ataques à Constituição mineira pelo 
Governo Itamar Franco e seus auxiliares, neste caso incluindo-se 
dirigentes da reitoria , o Ministério Público do Estado produziu o 
despacho interlocutório do Governador Itamar Franco ao Presidente 
do Conselho Estadual de Educação e à reitoria, exigindo o 
cumprimento da Constituição e das leis no que se refere à UEMG. 

Como o Governador e seus colaboradores não tomassem nenhuma 
providência, o mesmo acontecendo com o Presidente do Conselho 
Estadual de Educação, o Ministério Público entrou com uma ação civil 
pública contra o Estado de Minas Gerais e a UEMG para que 
cumpram as determinações e corrijam as ilegalidades que vêm se 
desenvolvendo em detrimento do interesse público. Acrescente-se 
aqui, Sras e Srs. Deputados, dois fatos que demonstram o desprezo 
que o Sr. Governador Itamar Franco, o Presidente do Conselho 
Estadual de Educação e o atual administrador da reitoria da UEMG 
tem pela obediência da Constituição e das leis. Depois do despacho 
interlocutório da Promotoria que declara taxativamente a 
inconstitucionalidade e ilegalidade da transformação do "campus" 
universitário de Varginha, em centro universitário, o conselho Estadual 
de Educação aprovou a transformação dos "campi" de Lavras e Patos 
de Minas em centros universitários, com a aprovação do Governo 
Itamar Franco. 

Convocados por esta Assembléia Legislativa, o Presidente do 
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Conselho Estadual de Educação, Pe. Lázaro de Assis Pinto, e o atual 
administrador da reitoria da UEMG não atenderam à convocação 
ficando sujeitos a processo criminal. Finalmente, Sras e Srs. 
Deputados, o Governador Itamar Franco desobedece a Constituição 
do Estado, não passando para a UEMG e para a UNIMONTES os 
recursos correspondentes aos 2°o do orçamento. como determina a 
Constituição mineira de acordo com a emenda promulgada por esta 
Casa. Todos estes desmandos do Governo Itamar Franco estão 
levando o ensino superior público estadual de Minas Gerais, isto é, a 
UEMG e a UNIMONTES, a receber o título da reportagem do jornal 
"Estado de Minas": "Agonia da Universidade Estadual". Srs. 
Deputados, é assim que se colabora para destruir Minas e não é 
assim que se constrói Minas. Aqui se destrói uma parte do País ao 
invés de aqui se construir um país cursado, como apregoa o Sr. 
Itamar Franco em caríssima propaganda demagógica, descabida, 
mentirosa e irresponsável. 

Srs. Deputados, infelizmente só vejo uma solução para corrigir os 
lamentáveis erros do Governo Itamar Franco, Governo predatório do 
Estado devido ao descumprimento da Constituição. Concluo, Sr. 
Presidente, já que V. Exa. teve um grande beneplácito comigo com 
uma única frase: a única solução é o "impeachment" desse 
Governador. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
projeto, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não vou 
aqui fazer nenhum encaminhamento formal sobre o projeto porque já 
o conhecemos e sabemos das negociações havidas em torno dele. 
Estou nesta tribuna exatamente para elogiar mais uma atitude 
louvável da Deputada Elbe Brandão e do Deputado Antônio Carlos 
Andrada. Poderíamos ficar aqui obstruindo em solidariedade a eles 
hoje e amanhã, mas eles abrem mão para votarmos os dois projetos, 
tanto o do Código de Ética quanto a proposta de emenda à 
Constituição da Deputada Elaine Matozinhos para que possamos 
encerrar esse trabalho importante e evidentemente liberar os 
senhores das galerias. Parabéns Deputada Elbe Brandão, parabéns 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 
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O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria solicitando a votação 
destacada das Emendas n°s 21 e 22 e dos seguintes dispositivos do 
projeto: inciso 11 do art. 12, inciso VIl do art. 23 e o "caput" do art. 80, e 
os seguintes dispositivos do Substitutivo no 1: inciso VI do art. 19, 
parágrafo único do art. 21 e § 3° do art. 47. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do 
Regimento Interno. Em votação, o substitutivo no 1, salvo emendas, 
subemendas e destaques. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a 
aprovação do substitutivo, ficam prejudicadas as Emendas n°S 1 a 3, 
5, 7 a 13, 18 a 20, 23, 25 a 34, 36 a 38, 40 a 45, 47 a 49, 51, 56 a 58, 
60, 63 e 64 e as subemendas que receberam o no 1 às Emendas n°s 
5, 26, 27, 28, 33 e 56. Em votação, o inciso VI do art. 19. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Em votação, o parágrafo único do art. 21. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Em votação, o§ 3° do art. 47. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em 
votação, o inciso 11 do art. 12 do projeto original. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, o inciso VIl do art. 23 do projeto original. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, o "caput" do art. 80 do projeto original. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 4 , 6, 14 a 16, 18 a 20, 24, 35, 39, 46, 50, 52 
a 55, 59, 61 , 62, 65 e 66, salvo destaques. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em 
votação as Emendas n°s 67 e 68. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, 
a Emenda no 17. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 21. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da emenda, fica prejudicada a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 21. Em votação, a Emenda n° 22. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da emenda, fica prejudicada a 
Subemenda no 1 à Emenda no 22. Está, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei no 1.439/2001 na forma do Substitutivo no 1, 
exceto o inciso VI do seu art. 19, o parágrafo único do seu art. 21 e o 
§ 3° do seu art. 47, e com o inciso 11 do art. 12 do projeto, com o inciso 
VIl do art. 23 do projeto, com o "caput" do art. 80 e com as Emendas 
n°s 21 e 22. À Comissão de Administração Pública. 

Declarações de Voto 
O Deputado Sargento Rodrigues - Srs. Deputados, inicialmente, Sr. 

Presidente, queria pedir desculpas publicamente a V. Exa. pelas 
afirmações feitas na data de ontem especialmente, no que diz respeito 
ao compromisso que V. Exa. assumiu diante desta tribuna e dos 
demais pares desta Casa. Fica registrado o nosso pedido de 
desculpas, e queria dizer que V. Exa. foi cumpridor de tudo que fo i 
tratado e conduziu muito bem o processo. Queria registrar, na minha 
declaração de voto, o meu pedido de desculpas formal a V. Exa. 

Queria agradecer a todos os companheiros desta Casa, que, 
felizmente , entenderam quanto esse Código de Ética e Disciplina vem 
tranqüilizar os policiais e bombeiros militares do Estado de Minas 
Gerais. Sabemos que foi apenas o primeiro passo, a votação em 1 o 
turno, mas temos certeza de contar com a colaboração de todos os 
Deputados na votação em 2° turno. Este novo Código de Ética 
resgata, acima de tudo, a dignidade, os direitos humanos e, além 
disso, o respeito à pessoa do cidadão policial militar e bombeiro 
militar. 

Gostaria de agradecer, em especial , ao companheiro Edson 
Rezende, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, que tanto 
contribuiu nesse processo; ao Deputado Agostinho Silveira, relator da 
Comissão de Justiça; ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que fez 
uma excelente intervenção ontem, na discussão do projeto com o 
comando da Polícia Militar; ao Deputado Durval Ângelo, por sua 
intervenção objetivando uma solução e para que pudéssemos chegar 
ao consenso. Agradeço a todos os companheiros da Casa que, de 
forma direta ou indireta, acabaram contribuindo, já que foram várias e 
intensas as discussões que aqui ocorreram. Tivemos também 
audiências públicas, e esse projeto está tramitando desde o mês de 
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março na Assembléia. 
Posso afirmar a todos os companheiros que esse projeto representa 

muito mais do que possam imaginar, especialmente para as praças da 
PMMG, porque está sendo dado um grande passo para que tenham 
os seus direitos e a sua condição humana e de cidadão respeitados, 
mas, acima de tudo, a sua condição de homens livres, que buscam 
nesta Assembléia os mesmos direitos que todos os cidadãos 
certamente têm buscado na nossa sociedade. 

Acredito que o parlamento mineiro está dando um grande passo na 
democratização das relações interpessoais, já que a cada dia se 
aprofundava o fosso que separava praças e oficiais. A partir deste 
momento, esse fosso vai diminuir, e a PMMG e o Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais terão melhores condições de trabalho, porque, 
a partir do momento em que se respeita o homem dentro do quartel, 
certamente o reflexo virá na segurança pública e no respeito aos 
direitos do cidadão. E certamente teremos uma Polícia Militar e um 
Corpo de Bombeiros melhores e, acima de tudo, acabando-se o fosso , 
porque todos terão seus direitos respeitados. 

Ficam registrados os nossos agradecimentos aos nossos 
companheiros que compreenderam essa questão. E, mais que nunca, 
esta Assembléia deu prova do quanto é sensível e capaz de 
transformar a nossa sociedade. Muito obrigado. 

O Deputado Cabo Morais - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria 
apenas de agradecer a cada um dos Deputados desta Casa pelo 
empenho na aprovação desse Código de Ética, que é de suma 
importância para as relações interpessoais dentro da corporação. Em 
particular, gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer, em 
nome do PFL, ao Deputado Paulo Piau, à nossa companheira Elbe 
Brandão e ao nosso companheiro Antônio Andrade, que abriram mão 
da obstrução para que pudéssemos votar esse projeto. Tenho certeza 
absoluta de que a família policial militar, a partir de hoje, poderá voltar 
mais a sua atenção para a segurança do cidadão, evitando assim os 
transtornos e os aborrecimentos que ocorrem no dia-a-dia dentro da 
corporação. Isso não tirou o direito de ninguém, não está impedindo a 
autoridade de exercer a sua função , mas, sim, está democratizando 
as relações dentro da corporação. 
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Sr. Presidente, quero, mais uma vez, agradecer-lhe. Fica aqui o 
nosso pedido de desculpas, porque, nos momentos de tensão, 
acabamos extrapolando um pouco nossa fala. Temos que respeitar 
muito esta Casa porque, em tudo da Polícia Militar que tem passado 
por aqui , os 77 Deputados têm nos ajudado. na realidade, a vencer as 
etapas e aprovar os nossos projetos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A Deputada Elbe Brandão - Declarando o nosso voto favorável , já 
pediria à Deputada Elaine Matozinhos ... Virá agora a votação da sua 
proposta de emenda à Constituição, e devemos ter 48 Deputados 
presentes para que possamos votá-la e aprová-la, para que, no final 
desta manhã, vocês saiam daqui contentes, sentindo-se dignos, 
rezando e pedindo a Deus pelos seus colegas servidores da 
educação, para que eles tenham o mesmo fim, a recompensa da 
dignidade e a convicção de que vale a pena ser funcionário público e 
trabalhar pelo bem do povo de Minas. 

Enquanto a Deputada chama os nossos companheiros, que devem 
estar por perto, faremos a leitura do requerimento assinado por todos 
os Líderes desta Casa, exceto o Líder do PT, Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, e o Deputado Antônio Andrade. Aliás, entendemos 
que, devido a sua posição de Líder do Governo, deveríamos excluí-lo 
dessa demanda. (-Lê:) 

"Exmo Sr. Presidente da Comissão Especial dos Servidores 
Designados. A Deputada que este subscreve requer a V. Exa., nos 
termos regimentais, seja enviado ofício ao Governador do Estado, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, solicitando sejam prorrogados até 
30/6/2002 os contratos dos servidores do Estado de Minas Gerais 
contratados por prazo determinado, em especial os da área da 
educação." 

Temos a feliz posição do Presidente da Assembléia, Deputado 
Antônio Júlio, que em nenhum momento se furtou a intermediar, a 
buscar resultados favoráveis para que os designados do Estado 
tivessem o tratamento que merecem. Voltamos a afirmar que não 
somos contra o concurso. Entendemos que ele é o melhor 
instrumento, mas também não podemos fechar os olhos para esse 
exército de servidores que, há tantos anos, presta serviço ao Estado 
de Minas Gerais. (-Lê:) 
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"Justificação: O requerimento ora apresentado, com a aquiescência 
de todos os Líderes das bancadas que compõem o parlamento 
mineiro, solicita ao Governador do Estado que prorrogue o prazo de 
contratação dos servidores designados, em especial os da área da 
educação, até 30/6/2002. 

Essa prorrogação se justifica em face da tramitação do Projeto de 
Lei Complementar n° 48/2001, que dispõe sobre o sistema estadual 
de previdência social e da assistência dos servidores públicos; e da 
Proposta de Emenda à Constituição no 75, que adapta a Constituição 
Estadual à Emenda à Constituição Federal no 20, ambas enviadas a 
esta Casa Legislativa pelo Governador Itamar Franco. 

Entendemos que, enquanto não finalizarmos o estudo dessas 
proposições, que são de extrema importância para a sociedade 
mineira, não podemos dispor sobre a situação dos servidores 
designados. deixando-os sem garantia de emprego, sem garantia de 
indenização, sem nenhuma garantia." 

Da forma como isso está sendo colocado, não há talvez nem um 
"muito-obrigado" para quem, há tantos anos, vem servindo ao nosso 
Estado. "É mais que evidente que esses servidores designados 
prestam serviços continuados, e não, temporários para a 
administração pública, o que descaracteriza a natureza do contrato 
por tempo determinado, que se respalda na eventualidade ou extrema 
necessidade de relevante interesse público. Atentamos ainda para a 
Lei no 13.913, de 18/6/ 2001 , que, em suas disposições, propõe que a 
homologação do concurso que ora acontece seja até o dia 30/6/2002. 

Ou seja, a prorrogação requerida está legalmente amparada, sem 
ferir os direitos dos futuros servidores concursados, garantindo aos 
designados o tempo necessário para que alternativas a essa situação 
irregular sejam apresentadas. 

Acreditamos que, até essa data sugerida, a tramitação das 
proposições já esteja encerrada e a Comissão Especial dos 
Servidores Designados já tenha chegado a um denominador comum , 
capaz de atender aos anseios dos nossos servidores designados, que 
não podem ter seus anos de serviços prestados ao Estado 
desprezados. 

Diante do exposto, aguardamos parecer favorável , fazendo justiça 
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àqueles que hoje se encontram desamparados, mesmo tendo servido 
por muitos anos à administração pública." 

Segue assinado pelos Deputados Luiz Tadeu Leite, Líder da 
Maioria; Ermano Batista, Líder da Minoria; lvair Nogueira, Líder do 
BPDP; Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT; Sebastião Costa, 
Líder do PFL; Pastor George, Líder do PL; Luiz Fernando Faria, Líder 
do PPB; Miguel Martini, Líder do PSB; Antônio Carlos Andrada, Líder 
do PSDB, e Cristiano Canêdo, Líder do PTB. 

Entrego às suas mãos, Sr. Presidente, oficialmente, o requerimento. 
Esperamos, ainda na tarde de hoje, o retorno do seu contato com o 
Governador Itamar Franco. Como disse V. Exa., ele se arrepia quando 
se fala em desemprego. Que ele não provoque esse caos social da 
desesperança, do desrespeito e da injustiça. 

O Sr. Presidente - A Presidência recebe o requerimento da 
Deputada Elbe Brandão, tendo em vista a importância da matéria a 
ser tratada com o Governador. Logo após nossa reunião da manhã, 
tentarei uma audiência com o Governador, para que ele receba essa 
documentação e esse requerimento. 

O Deputado Edson Rezende - Não quero gastar muito tempo, 
porque temos de votar a proposta de emenda à Constituição da 
Deputada Elaine Matozinhos. Fui relator do Código de Ética na 
Comissão de Direitos Humanos. A nossa intervenção nesse Código foi 
para garantir os direitos dos cidadãos militares, independentemente 
da patente. Esse foi o grande norte que buscamos na Comissão de 
Direitos Humanos. Os cidadãos militares, independentemente de sua 
patente, têm seus direitos iguais. Estes devem ser garantidos. 
independentemente de serem oficiais ou praças. 

Segundo ponto: a hierarquia, Sr. Presidente, não pode ser usada 
como instrumento de opressão, mas como instrumento de 
organização. 

Por último, esse Código buscou trazer para a corporação a 
democracia e o respeito aos servidores do Estado chamados militares. 
Não podemos viver a dicotomia, falar em sociedade civil e sociedade 
militar. Somos uma sociedade apenas. Temos de lutar por uma 
sociedade justa em todos os setores. 

É preciso avançarmos na questão da Polícia Civil. Estamos aqui , de 
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público, solicitando que a lei orgânica da Polícia Civil seja enviada a 
esta Casa, bem como o plano de carreira, para que possa haver uma 
formatação, um instrumento de justiça para ela. Esse é o nosso 
próximo passo. Pedimos o apoio de todos os militares que estão aqui 
para os policiais civis. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero parabenizar os 
policiais militares e bombeiros de Minas Gerais por essa vitória. Essa 
foi uma luta da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa. 

Não seria possível continuar com um código tão ultrapassado e 
arcaico. Ele feria os direitos dos policiais, especialmente os direitos 
das praças que convivem com prisões de policiais que estão sempre 
nas ruas , dando segurança à população de Minas Gerais. A 
Assembléia Legislativa está de parabéns e deve permanecer 
mobilizada para a votação em 2° turno. Esperamos que ele seja 
aprovado e que tenhamos a garantia dos direitos humanos dos 
policiais. 

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente . Srs. Deputados, 
como membro e Vice-Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, gostaria de me dirigir, principalmente, ao Deputado Sargento 
Rodrigues. De forma generosa, ele se referiu à nossa pessoa, 
reconhecendo o esforço deste Deputado em discutir com as praças da 
Polícia Militar, através de seus representantes maiores. as questões 
inerentes ao Código de Ética. Vejo que esta Casa acaba de 
contemplar a grande maioria dos honrados homens e mulheres da 
Polícia Militar de Minas Gerais com instrumento avançado em relação 
aos demais, fazendo o resgate que já deveria ter sido feito em outras 
épocas, para dar a esse pessoal direitos que constitucionalmente lhes 
eram negados. Vejo que houve um avanço, porque o Código de Ética 
agora irá tratá-los como de fato merecem, ou seja, como cidadãos, e. 
não, como uma classe inferior, submetida a humilhações e injustiças e 
à prepotência de poucos. 

Vejo que a grande vitória pertence aos senhores e às senhoras 
praças da PMMG e, principalmente, à sensibilidade desta Casa. Sou 
testemunha de que o Presidente do Poder Legislativo de Minas 
Gerais, Deputado Antônio Júlio, e o Líder do Governo, Deputado 
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Antônio Andrade, deram uma demonstração de que este Poder é , de 
fato, independente em relação a algumas imposições do Executivo. 
Não fosse o compromisso firmado ontem pelo Presidente Antônio 
Júlio e pelo Líder Antônio Andrade, possivelmente não estaríamos 
votando hoje o Código de Ética em 1 o turno. 

Parabéns a vocês, parabéns aos representantes da Polícia Militar 
que atuam nesta Casa, Deputados Sargento Rodrigues e Cabo 
Morais, que realmente têm o compromisso de traduzir para o 
Legislativo mineiro as maiores aspirações dos senhores. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, com a votação em 1° 
turno desse projeto de lei, a Assembléia Legislativa quase fecha o 
ciclo de análise criteriosa e responsável com relação à PMMG. Esse 
ciclo iniciou-se com a reposição salarial. Depois, vieram várias outras 
vitórias fundamentadas em propostas bem feitas , bem defendidas 
pelos representantes da Polícia nesta Casa. Hoje, estamos votando 
em 1 o turno esse Código de Ética, que vai normatizar o 
comportamento, não do Soldado, do Cabo ou do Coronel , mas de 
todos os policiais militares. Todos eles são cidadãos, e a concepção 
mais importante da cidadania é a obediência aos seus direitos e 
deveres, seja o cidadão médico, policial militar, policial civil , professor 
ou estudante. Temos essa obrigação para com o nosso Estado e 
nossa Pátria. 

E não podemos falar em cidadania em uma balança desequilibrada, 
pendendo para um lado ou para outro. Esta Casa, portanto, deu hoje 
um passo importante, que será concretizado com a votação desse 
projeto em 2° turno, no ano de 2002. É importante a participação do 
policial militar, do cidadão, do pai de família, do homem que defende a 
cidadania, que defende os direitos do povo mineiro e do povo 
brasileiro. 

Essa mobilização tem de continuar todos os dias, todos os anos, 
pois sempre estamos buscando alcançar vitórias e melhores 
patamares. A Polícia Militar está de parabéns. A Assembléia cumpre 
seu papel analisando com critério , com responsabilidade e lealdade o 
que aqui hoje aconteceu. 

Ficam nossos parabéns ao policial militar, ao pai de família, para 
que vocês continuem nessa jornada tendo seus direitos respeitados e, 
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principalmente, o reconhecimento deste Legislativo e do povo de 
Minas Gerais. Muito obrigado e parabéns a vocês. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do 

Regimento Interno, prorroga a presente reunião até às 13h59min. 
Discussão, em 2° turno , da Proposta de Emenda à Constituição no 

60/2001 , da Deputada Elaine Matozinhos e outros, que acrescenta 
dispositivo ao Ato das Disposições Constituições Transitórias da 
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação 
da proposta com a Emenda no 1 , que apresenta. Em discussão, a 
proposta. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior* - Sr. Presidente , Srs. 
Deputados, companheiros das galerias, telespectadores da TV do 
Legislativo, que criamos há cinco anos. foi a primeira do Brasil e dá 
transparência a esta Casa: As pessoas têm de ser persistentes, a 
classe tem de ser unida, tem de acreditar em seus propósitos. Falo 
isso porque ontem, lá fora, perguntavam-me sobre o projeto e eu 
disse que não seria votado este ano, só ano que vem , porque, na 
reunião de Lideranças. já havia sido fechada a pauta. Eles me 
disseram que não iriam desistir, iriam correr atrás. A companheira 
Elaine Matozinhos me falou que, por seu povo. também iria correr 
atrás. Ela conseguiu romper com o entendimento e colocar esse 
projeto para ser votado aqui , agora. Esse projeto só seria votado ano 
que vem, pois a pauta já estava fechada e, nesta hora, estaríamos 
votando o orçamento do Estado. 

Em meus 15 anos de vida pública, é a primeira vez que vejo , nesta 
Casa ou na Câmara Municipal, de onde vim, conseguir-se mudar um 
acordo, uma pauta de votação, como aconteceu aqui. Vocês estão de 
parabéns por terem acreditado. Está de parabéns uma menina que 
me disse que iria dar o sangue, porque queria que esse projeto fosse 
votado. 

Estou aqui, hoje, para falar que, se o projeto está sendo votado, é 
mérito da companheira, é luta dela. Parabéns, Deputada Elaine 
Matozinhos, por seu povo ela correu atrás. Amigos Carcereiros, 
contem conosco, com a Bancada do PDT, pois todos votaremos 
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favoravelmente. 
Na oportunidade, quero desejar a todos um feliz Natal e um ano 

novo com muita paz, saúde e sorte. Que Deus continue nos 
protegendo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Reafirmo que a Bancada do PSB, 
também no 2° turno, votará favoravelmente à proposta de emenda à 
Constituição da companheira Elaine Matozinhos. cujo importante 
trabalho faço questão de destacar. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa* - O PFL, desde o início, assumiu o 
compromisso, com a Deputada Elaine Matozinhos, de votar 
favoravelmente à sua proposta de emenda à Constituição. O 
Deputado Bilac Pinto, um dos membros da Comissão. posicionou-se 
coerentemente com a decisão do partido. Reafirmamos, neste 
momento, nosso voto favorável. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da 
proposta, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Em nome da Bancada do PPB, 
reafirmo nosso voto favorável à magnífica proposta da Deputada 
Elaine Matozinhos, parabenizando também os policiais que aqui se 
encontram. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da 
proposta, o Deputado Ermano Batista. 

O Deputado Ermano Batista* - A Minoria está solidária com a 
Deputada Elaine Matozinhos nesse procedimento justiceiro que 
encetou nesta Casa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da 
proposta, o Deputado Agostinho Silveira. 

O Deputado Agostinho Silveira*- A Bancada do PL votou e vai votar 
com os senhores, mas sugiro aos Deputados que votemos logo a 
proposta da Deputada Elaine Matozinhos, para conceder aos 
Carcereiros, sem mais delongas, o que lhes é de direito. 
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O Sr. Presidente - Em votação, a proposta, salvo emenda. A 
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal , 
de conformidade com o inciso I do art. 263 do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprovar a matéria responderão "sim"; os 
que desejarem rejeitá-la responderão "não". Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)- (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade- Luiz Tadeu Leite- Ermano Batista- lvair Nogueira 

- Pastor George - Antônio Carlos Andrada - Cristiano Canêdo -
Sebastião Costa - Alencar da Silveira Júnior - Luiz Fernando Faria -
Adelmo Carneiro Leão - Miguel Martini - Alberto Pinto Coelho - Ivo 
José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - lrani Barbosa - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique - José Milton - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Não houve voto 
contrário. Em votação, a Emenda n° 1. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Antônio Andrade - Luiz Tadeu Leite - Ermano Batista - Pastor 

George - Antônio Carlos Andrada - Cristiano Canêdo - Sebastião 
Costa - Alencar da Silveira Júnior - Luiz Fernando Faria - Adelmo 
Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -
Mauri Torres - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Ambrósio Pinto - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma 
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Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - lrani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro 
Lobo - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 60/2001 com a Emenda n° 1. À Comissão 
de Redação. A Presidência esclarece a todos os Deputados e a todos 
os presentes que só foi possível votar a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 60/2001 com a influência e a determinação do 
Secretário Márcio Barroso e da Deputada Elaine Matozinhos. Houve 
acordo de Lideranças para que pudéssemos votar ainda hoje essa 
proposta de emenda à Constituição. 

Declarações de Voto 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa 

nunca deixou de atender e de se solidarizar com os pleitos justos, 
tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil do nosso Estado. Neste 
momento, acabamos de dar mais uma demonstração disso. 

Queremos que a democracia seja restabelecida nas relações 
internas dessas duas corporações, para que a justiça também o seja. 
Vivemos num país democrático, mas, infelizmente, testemunhamos 
que a democracia ainda não chegou a essas instituições de maneira 
plena, da mesma forma como muitos países democráticos ainda 
convivem com a tortura nas relações internas das instituições policiais 
e militares. 

Não são poucos os exemplos que presenciamos, estampados nos 
meios de comunicação, notadamente na televisão, retratando o 
exercício e a prática cruel da tortura, que já foi banida em muitos 
países, inclusive no Brasil , através da nossa legislação, que é a 
Constituição Federal , mas insiste em permanecer nas casernas. 

Digo isso com alguma autoridade, porque passei bom tempo da 
minha vida na caserna e fui vitimado por essa postura autoritária, 
truculenta, ditatorial, fui vitimado pela tortura que até hoje insiste em 
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ser praticada, ao arrepio da nossa Constituição Federal, que a define 
como crime hediondo, não passível de "sursis" e fiança para permitir 
que a pessoa responda em liberdade. 

Tenho a certeza de que esta Casa quer informar à sociedade que, 
além da preocupação com essas duas corporações, estamos 
investindo na possibilidade de diminuição dos índices de violência , 
através da otimização dos trabalhos realizados pelas Polícias Militar e 
Civil. Queremos que o nosso Estado experimente a diminuição dos 
índices de violência, através da atuação mais eficaz das duas 
Polícias, que certamente não se furtarão a cumprir esse papel. 

Têm feito isso, mas precisa melhorar. E a certeza que temos é que, 
com esse gesto, essas duas corporações se sensibilizarão e 
aprimorarão ainda mais o trabalho que desenvolvem em proveito da 
nossa sociedade. Essa é a nossa expectativa. e tenho certeza de que 
o recado será bem interpretado. Muito obrigado a todos. (- Palmas.) 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, queria informar a 
V. Exa. que a Deputada Elaine Matozinhos, duplamente companheira 
nossa, no parlamento e na área policial, concedeu-me gentilmente a 
palavra. 

Gostaria de parabenizar inicialmente a autora da proposta, 
Deputada Elaine Matozinhos, com quem tivemos oportunidade de 
conviver por um longo período no mesmo partido. Está de parabéns a 
brava e guerreira companheira Elaine Matozinhos, que deu uma 
demonstração de que é possível , quando acreditamos numa proposta. 

Parabenizo também os demais Deputados da Casa, que deram uma 
grande contribuição para que a emenda à Constituição fosse 
aprovada, e é uma matéria difícil de ser aprovada em dois turnos. 
Estão de parabéns pela sensibilidade na aprovação de matéria tão 
relevante. 

Por último, quero parabenizar os novos companheiros Detetives da 
Polícia Civil que aqui se encontram. E somos conhecedores da difícil 
ação policial , do cotidiano da polícia, porque tivemos conhecimento na 
prática, pois vivemos o combate ao crime no enfrentamento diário das 
mazelas sociais. Portanto, estão de parabéns os novos Detetives, que 
vão passar o Natal e o Ano Novo com muita alegria, porque 
receberam da Deputada Elaine Matozinhos e deste parlamento um 
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grande presente de Natal e poderão comemorar com suas famílias 
com muita satisfação e saúde. 

Fica aqui , então, a nossa declaração de voto e, mais uma vez. os 
nossos parabéns à companheira Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, neste momento 
histórico para a Secretaria da Segurança Pública, para a nossa Polícia 
Civil , para esta Casa Legislativa, quero registrar os meus 
agradecimentos a todos os Deputados, de todos os partidos, que 
foram sensíveis ao nosso apelo, à nossa luta e estiveram aqui nos 
apoiando. 

Agradeço. de forma especial , a V. Exa., que já tinha fechado a 
pauta, mas abriu um espaço para que hoje, nesta tarde, a nossa 
Polícia Civil , os nossos policiais civis, os nossos Carcereiros - hoje 
Detetives - pudessem ver resolvida ainda este ano essa questão, cuja 
solução se busca há anos. A Polícia Civil , esta Deputada, os policiais 
que aqui se encontram e os nossos Carcereiros agradecem a V. Exa., 
Presidente. de coração. 

Queremos também agradecer o empenho do Secretário da 
Segurança Pública, Dr. Márcio Barroso Domingues, uma pessoa 
jovem, dinâmica, competente, que deseja uma polícia avançada, que 
seja a vanguarda do País. a melhor do Brasil. Em nome dos policiais 
aqui presentes, quero levar o nosso agradecimento ao Secretário da 
Segurança, Dr. Márcio. 

Por questão de justiça, antes de fazer o agradecimento às nossas 
entidades, quero fazer um agradecimento especial ao nosso 
companheiro Delegado-Geral de Polícia - que muito me honra ter 
como assessor -, Dr. Nísio Ribeiro de Carvalho, que não mediu 
esforços. que esteve no nosso gabinete e neste Plenário todo o 
tempo, trabalhando a questão dessa proposta, junto com o nosso 
assessor Dr. Cláudio e os demais assessores. 

Quero dizer que vocês que ocupavam cargos de Carcereiro serão 
recebidos de braços abertos pelos ocupantes de todos os demais 
cargos da nossa instituição, por todas as classes. Esteve conosco, 
pessoalmente, o nosso amigo Inspetor Lacerda, o Presidente da 
Associação dos Servidores da Polícia Civil, trazendo o seu apoio. Aqui 
esteve também a Associação com a sua faixa, manifestando esse 
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apoio. O Sindicato dos Policiais Civis, com o nosso grande 
companheiro Magela, também esteve conosco nessa luta. A 
Associação dos Peritos, o nosso companheiro Presidente Dr. Roberto 
Simão, esteve no nosso gabinete, hipotecando o seu apoio. A 
Associação dos Escrivães, a Associação dos Delegados, o Sindicato 
dos Delegados, os nossos Identificadores, os Médicos-Legistas, os 
Auxiliares de Necropsia, enfim, toda a Polícia recebe vocês de braços 
abertos, como Detetives. Finalizando, Sr. Presidente, queria ler a 
mensagem que os nossos policiais deixaram para os nossos 
Deputados. "Srs. Deputados: Nosso maior desejo, neste momento, é 
dar um abraço em cada um dos senhores, um abraço de carinho, 
afeto e eterna gratidão, tamanha a nossa alegria e satisfação ora 
conquistada, fazendo-se justiça à classe de Carcereiros. Desta forma, 
manifestamos nosso sincero agradecimento a todos os Deputados 
presentes, que, sensibilizados com a necessidade de melhorias na 
segurança pública do Estado de Minas Gerais, fazem com que a 
nossa Polícia Civil continue na vanguarda e continue sendo um 
exemplo para o nosso País. 

Desejamos, desde já, um feliz Natal e um ano novo repleto de 
grandes conquistas aos senhores, familiares e equipe de trabalho." 

Por questão de justiça, queremos também fazer um agradecimento 
muito especial ao Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, que 
não mediu esforços para que pudéssemos também votar hoje, em 2° 
turno, a proposta de emenda à Constituição da justiça, a proposta de 
emenda à Constituição da Polícia. a proposta de emenda à 
Constituição que sabemos, sem sombra de dúvida, ser do trabalho, da 
seriedade e da competência. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, não deveria nem falar 
depois da nobre Deputada Elaine Matozinhos, mas não poderia 
também ficar tranqüilo se não dirigisse algumas palavras aos novos 
Detetives da Polícia Civil. Vocês estão recebendo esse prêmio, e nós 
estamos dando a vocês essa confiança do povo mineiro. Vocês 
realizarão com responsabilidade esse grande serviço de segurança de 
todo o povo do Estado. Então, parabéns a vocês que estão recebendo 
o voto de todos nós à proposta de emenda à Constituição no 60. Ela 
faz justiça, sabemos disso, e também confiamos a vocês a 
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responsabilidade por uma segurança ainda maior e melhor para o 
povo de Minas Gerais. Um bom Natal e um bom ano novo para todos 
vocês. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, 
com a ordem do dia já publicada; para a extraordinária de hoje, às 20 
horas. e para a reunião solene a ser realizada hoje, logo após a 
aprovação do Projeto de Lei no 1.796/2001 , nos termos dos editais de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 718/1999 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 718/99, de autoria do Deputado Paulo Piau , que 
dispõe sobre a renegociação dos contratos de financiamento 
habitacional concedido com recursos do Fundo Estadual de Habitação 
- FEH - e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno. com as 
Emendas n°s 1 e 2 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 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 No 718/99 
Dispõe sobre a renegociação de contrato de financiamento 

habitacional concedido com recursos do Fundo Estadual de Habitação 
- FEH - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo, por intermédio da Companhia de 

Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB -, poderá renegociar 
com o mutuário do Fundo Estadual de Habitação - FEH - as 
condições para o pagamento de dívida oriunda de contrato de 
financiamento habitacional. 

Art. 2° - Poderão beneficiar-se da renegociação de que trata esta le i 

I - o mutuário que esteja com o pagamento das prestações do 
financiamento em atraso; 

11 - o mutuário que possua financiamento com prestação de valor 
superior a 25% (vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal. 

Parágrafo único - O benefício de que trata esta lei somente será 
concedido ao mutuário cujo contrato tenha sido celebrado, no mínimo. 
doze meses antes da data da renegociação 

Art. 3° - A renegociação das condições para o pagamento da dívida, 
a serem estabelecidas entre o agente financeiro e o mutuário . ._____ ___ o---------~ 



11 7 

obedecerá aos seguintes critérios: 
I -o valor das prestações mensais do financiamento, acrescidas ou 

não de juros, não poderá ultrapassar o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) da renda familiar mensal do mutuário; 

11 - a dilação do prazo contratual para a amortização do 
financiamento será pactuada entre o mutuário e o agente financeiro, 
com observância do prazo estabelecido no art. r, I, "a" , da Lei no 
11.830, de 6 de julho de 1995; 

111 - os índices de reajustamento das prestações e a taxa nominal de 
juros obedecerão ao estabelecido no contrato original , às diretrizes do 
Grupo Coordenador do FEH e ao disposto no art. 7°, I, "b", da Lei no 
11 .830, de 6 de julho de 1995. 

Art. 4 o - O mutuário do FEH poderá liquidar antecipadamente o 
saldo devedor do financiamento, atualizado pelo agente financeiro de 
acordo com a taxa nominal de juros e os índices de correção 
pactuados no contrato, mediante: 

I - pagamento de valor correspondente a percentual do débito 
apurado, a ser definido pelo Grupo Coordenador do FEH, que 
estabelecerá os índices de desconto a serem aplicados sobre o saldo 
devedor, nunca superiores a 50% (cinqüenta por cento) do débito 
atualizado, observadas as condições financeiras pactuadas no 
contrato, a data de concessão do financiamento, o prazo contratual 
para amortização da dívida e a renda familiar do mutuário; 

11 - pagamento do montante equivalente ao valor total das parcelas 
vincendas, a critério do Grupo Coordenador do FEH, se esta for a 
condição mais favorável ao mutuário, tendo em vista o disposto no art. 
7°, I, "e", da Lei no 11 .830, 6 de julho de 1995. 

Art. 5° - Os benefícios previstos nesta lei estendem-se ao terceiro 
adquirente, ao promissário comprador ou ao cessionário de direito 
sobre o imóvel objeto de contrato de financiamento habitacional. 

Art. 6° - Fica o agente financeiro , responsável pela cobrança dos 
créditos concedidos, autorizado a promover a renegociação em caso 
de ação de cobrança ou de execução ajuizadas, sendo exigida a 
homologação judicial do acordo estabelecido entre as partes. 

Art. r - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à COHAB-MG, a 
título de aporte de capital , os seguintes imóveis: 
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I - terreno constituído pelos lotes 01 a 26 da quadra 112, 01 a 11 da 
quadra 113 e 01 a 24 da quadra 114 do loteamento designado Bairro 
Diamante, aprovado pelo Decreto Municipal no 9.354, de 25 de 
setembro de 1997, do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 
correspondentes às quadras 24, 25 e 26 da subdivisão da Fazenda do 
Peão, adquiridas pelo INOCOOP CENTRAS, conforme o registro R.1 
da matrícula n° 16.104 do livro 2 do Cartório do 7° Ofício do Registro 
de Imóveis de Belo Horizonte, transferidas ao Estado pelo INOCOOP 
em dação em pagamento para liquidação total ou parcial de débito 
decorrente de empréstimo concedido pela extinta Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais - MINASCAIXA -, ficando o Presidente do 
Conselho de Administração e Alienação de Ativos da MINASCAIXA 
responsável por efetivar a doação; 

li -terreno designado Área 1, parte da antiga Fazenda Gameleira, 
com área de 18.305,95m2 (dezoito mil trezentos e cinco vírgula 
noventa e cinco metros quadrados), situado no Bairro Nova 
Gameleira, no Município de Belo Horizonte, adquirido pelo Estado, em 
maior porção, conforme os registros no 2.911 , 2 de abril de 1912, a fls. 
428 do livro 3, e n° 1.803, 1 o de abril de 1907, a fls . 264 do livro 3 do 
Cartório do 1 o Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

111 - terreno designado Área 2 , parte da antiga Fazenda Gameleira, 
com área de 10.906,31 m2 (dez mil novecentos e seis vírgula trinta e 
um metros quadrados), situado no Bairro Nova Gameleira, no 
Município de Belo Horizonte, adquirido pelo Estado, em maior porção, 
conforme os registros n° 1.803, de 1 O de abril de 1907, a fls. 264 do 
livro 3, e no 2.911 , de 2 de abril de 1912, a fls. 428 do livro 3 do 
Cartório do 1 o Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte; 

IV - terreno designado Lote Colonial n° 13 da ex-Colônia Bias 
Fortes, com área total de 53.000m2 (cinqüenta e três mil metros 
quadrados}, situado no Bairro Novo São Lucas, no Município de Belo 
Horizonte, havido por compra a José Carlos Vaz de Mello e s/m e 
outros, conforme escritura não registrada, celebrada em 14 de 
novembro de 1894. 

Art. 8° - Os imóveis de cuja doação trata o art. 7° destinam-se à 
implantação, pela COHAB-MG, de empreendimentos habitacionais de 
interesse social , para atendimento prioritário a famílias de integrantes 
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das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais e de outros servidores do Estado. 

Art. go - Fica a COHAB-MG autorizada a se imitir precariamente na 
posse dos imóveis a que se refere o art. 7° e a desenvolver estudos e 
projetos para a implantação dos empreendimentos habitacionais 
previstos no art . 8°. 

Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.628/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.628/2001 , de autoria do Governador do 
Estado, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Estadual, foi aprovado no 2° turno, com as 
Emendas n°s 1 a 7 ao vencido no 1 o 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 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° 1.628/2001 
Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 o - Esta lei estabelece normas gerais sobre o processo 
administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e 
das fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e 
ao atendimento do interesse público pela Administração. 

§ 1 o - Os preceitos desta lei aplicam-se também aos Poderes 
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Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas 
do Estado, no que se refere ao desempenho de função administrativa. 

§ 2° - Os processos administrativos específicos continuarão a reger-
se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os 
preceitos desta lei. 

Art. 2° - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
finalidade , motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do 
contraditório e da transparência. 

Art. 3° - A norma administrativa será interpretada da forma que 
melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. 

Art. 4° - Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, 
impor dever, prever infração ou prescrever sanção. 

Art. 5° - Em processo administrativo serão observados, dentre 
outros, os seguintes critérios: 

I - atuação conforme a lei e o direito; 
11 - atendimento do interesse público, vedada a renúncia total ou 

parcial de poder ou competência, salvo com autorização em lei ; 
111 - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, 

vedada a promoção pessoal de agente ou autoridade; 
IV - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as 

hipóteses de sigilo previstas na Constituição e em legislação 
específica; 

V - indicação dos pressupostos de fato e de direito que embasem a 
decisão; 

VI - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos 
dos postulantes e dos destinatários do processo; 

VIl - adoção de forma que garanta o adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos das pessoas; 

VIII - garantia do direito à comunicação, à produção de provas, à 
apresentação de alegações e à interposição de recurso ; 

IX - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas 
as exigidas em lei ; 

X - impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação do 
interessado . 
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Art . 6° - No processo administrativo, consideram-se interessados: 
I - a pessoa física ou jurídica titular de direito ou interesse individual 

ou que o inicie no exercício de representação; 
11 - aquele que, sem ter dado início ao processo, tenha direito ou 

interesse que possa ser afetado pela decisão adotada; 
111 -a pessoa física , organização ou associação, quanto a direitos e 

interesses coletivos e difusos; 
IV - a entidade de classe, no tocante a direito e interesse de seus 

associados. 
Parágrafo único - Será admitida a intervenção de terceiro no 

processo, por decisão de autoridade, quando comprovado seu 
interesse. 

Art. 7° - É capaz, para fins de processo administrativo, o maior de 
dezoito anos, ressalvada disposição legal em contrário . 

CAPÍTULO 111 
Dos Direitos do Postulante e do Destinatário do Processo 

Art. 8° - O postulante e o destinatário do processo têm os seguintes 
direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhes 
sejam assegurados: 

I - ser tratados com respeito pelas autoridades e servidores, que 
deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas 
obrigações; 

11 - ter ciência da tramitação de processo de seu interesse, obter 
cópia de documento nele contido e conhecer as decisões proferidas; 

111 - ter vista de processo; 
IV - formular alegação e apresentar documento antes da decisão, os 

quais serão objeto de consideração pela autoridade competente; 
V - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando 

obrigatória a representação, por força da lei. 
CAPÍTULO IV 

Dos Deveres do Postulante e do Destinatário do Processo 
Art. go - São deveres do postulante e do destinatário do processo 

perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato 

._____ ___ o ___ ___, 



122 

normativo: 
I -expor os fatos com clareza e em conformidade com a verdade; 
11- proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
111 - não agir de modo temerário; 
IV - prestar as informações que lhes forem solicitadas e colaborar 

para o esclarecimento dos fatos . 
CAPÍTULO V 

Do Início do Processo 
Art. 10 Todo assunto submetido ao conhecimento da 

Administração tem o caráter de processo administrativo. 
Art. 11 - O processo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do 

interessado. 
Art. 12 - O requerimento inicial do interessado deve conter os 

seguintes dados: 
I - órgão ou autoridade administrativa a que seja dirigido; 
11 - identificação do interessado e , se representado, de quem o 

represente; 
111 - domicílio do interessado ou local para recebimento de 

correspondência; 
IV - exposição dos fatos e de seus fundamentos e formulação do 

pedido, com clareza; 
V- data e assinatura do interessado ou de seu representante. 
Parágrafo único - É vedada a recusa imotivada de requerimento ou 

documento, e é dever do servidor orientar o interessado para a 
correção de falha . 

Art. 13 - A Administração elaborará modelos ou formulários 
padronizados para assuntos que versem sobre pretensões 
equivalentes. 

Art. 14 - A pretensão de mais de um interessado, com conteúdo e 
fundamentos idênticos, pode ser formulada em um único 
requerimento , salvo disposição legal em contrário . 

CAPÍTULO VI 
Da Forma dos Atos Processuais 

Art. 1 5 - Os atos do processo administrativo não dependem de 
forma determinada, exceto quando a lei o exigir ou quando houver 
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padronização estabelecida por órgão da Administração. 
Art. 16 - Os atos do processo serão realizados por escrito, em 

vernáculo, e conterão a data e o local de sua realização e a assinatura 
da autoridade por eles responsável. 

Art. 17 - Só será exigido reconhecimento de firma por imposição 
legal ou em caso de dúvida sobre a autenticidade do documento. 

Art. 18 - A autenticação de cópia de documento pode ser feita por 
funcionário do órgão em que tramitar o processo. 

Art. 19 - As páginas do processo serão numeradas seqüencialmente 
e rubricadas. 

CAPÍTULO VIl 
Do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais 

Art. 20 - Os atos do processo serão realizados em dias úteis, no 
horário normal de funcionamento da repartição. 

Parágrafo único - Serão concluídos depois do horário normal os 
atos já iniciados cujo adiamento acarrete prejuízo ao procedimento ou 
cause dano ao interessado ou à Administração. 

Art. 21 - Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente 
na repartição por onde tramitar, cientificando-se o interessado se outro 
for o local de realização. 

Art. 22 - Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou da 
autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele 
participem serão praticados no prazo de dez dias. 

Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado 
mediante comprovação de caso fortuito ou de força maior reconhecida 
formalmente pelo titular do órgão. 

CAPÍTULO VIII 
Da Instrução 

Art. 23 - Os atos de instrução do processo se realizam de ofício, por 
iniciativa da Administração, sem prejuízo do direito do interessado de 
produzir prova. 

§ 1 o - O órgão competente para a instrução fará constar nos autos 
os dados necessários à decisão do processo. 

§ 2° - Os atos de instrução serão realizados do modo menos 
oneroso para o interessado. 
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Art. 24 - Admitem-se no processo os meios de prova conhecidos em 
direito. 

Parágrafo único - Será recusada, em decisão fundamentada, a 
prova considerada ilícita, impertinente, desnecessária ou protelatória. 

Art. 25 - Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, 
sem prejuízo do dever de instrução atribuído ao órgão competente e 
do disposto no art. 26. 

Art. 26 - Quando o interessado declarar que fato ou dado estão 
registrados em documento existente em repartição da própria 
Administração, deve esta, de ofício, diligenciar para a obtenção do 
documento ou de sua cópia. 

Art. 27 - O interessado pode, na fase de instrução, requerer 
diligência e perícia, juntar documento e parecer e aduzir alegação 
referente à matéria objeto do processo. 

Art. 28 - O interessado ou terceiro serão intimados se necessária a 
prestação de informação ou a apresentação de prova. 

Parágrafo único - Não sendo atendida a intimação, a que se refere o 
"caput" deste artigo, poderá o órgão competente suprir de ofício a 
omissão, se entender relevante a matéria, ou determinar o 
arquivamento do processo. 

Art. 29 - Durante a tramitação, o processo permanecerá na 
repartição onde tiver curso. 

Art. 30 - O interessado tem direito a vista do processo e à obtenção 
de certidão ou cópia dos dados e documentos que o integrem, 
ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos pelo sigilo 
constitucional. 

Art. 31 - Quando a matéria do processo envolver assunto de 
interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho 
motivado, antes da decisão do pedido, promover consulta pública para 
manifestação de terceiros, se não houver prejuízo para a parte 
interessada. 

§ 1 o - A consulta pública será objeto de divulgação pelos meios 
oficiais, a fim de que o processo possa ser examinado pelos 
interessados, fixando-se prazo para oferecimento de alegações. 

§ 2° - O comparecimento à consulta pública não confere ao terceiro 
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a condição de parte no processo, mas lhe garante o direito de obter da 
Administração resposta fundamentada. 

§ 3° - Os resultados de consulta, audiência pública ou outro meio de 
participação de administrados serão apresentados com a indicação do 
procedimento adotado. 

Art. 32 - Quando for obrigatório ouvir um órgão consultivo, o parecer 
será emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial 
ou comprovada necessidade de maior prazo. 

§ 1 o - Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido 
no prazo fixado, o processo só terá prosseguimento com a sua 
apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 

§ 2° - Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser 
emitido no prazo fixado, o processo terá prosseguimento e será 
decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilização de 
quem se omitiu no atendimento. 

Art . 33 - Antes da decisão, a juízo da Administração, pode ser 
realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. 

Art . 34 - Quando, por disposição de ato normativo, houver 
necessidade de obtenção prévia de laudo técnico de órgão 
administrativo, e este não cumprir o encargo no prazo assinalado, o 
órgão responsável pela instrução solicitará laudo técnico de outro 
órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. 

Art. 35 - A Administração, em matéria relevante, a seu juízo, pode 
estabelecer outros meios de participação no processo, diretamente ou 
por meio de organização ou associação legalmente constituídas. 

Art. 36 - Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de 
manifestar-se no prazo de dez dias, salvo em virtude de disposição 
legal. 

CAPÍTULO IX 
Da Comunicação dos Atos 

Art. 37 - O interessado será intimado pelo órgão em que tramitar o 
processo para ciência da decisão ou da efetivação de diligência. 

§ 1 o - A intimação informará: 
I - a identificação do intimado e o nome do órgão ou da entidade 

administrativa de origem; 
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li - a sua finalidade ; 
111- a data, a hora e o local para o comparecimento do intimado; 
IV - a necessidade de o intimado comparecer pessoalmente ou a 

possibilidade de se fazer representar; 
V a continuidade do processo independentemente do 

comparecimento do intimado; 
VI - a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 
§ 2° - O interessado terá o prazo de três dias úteis contados da 

ciência da intimação para atendê-la. 
§ 3° - A intimação será feita por meio idôneo, de modo a assegurar 

ao interessado certeza quanto ao conteúdo do ato praticado. 
§ 4°- No caso de se tratar de interessado desconhecido ou incerto, 

ou que se encontre em lugar ignorado ou inacessível, a intimação será 
feita por meio de publicação oficial 

§ 5° - A intimação será nula quando feita sem observância das 
prescrições legais, mas o comparecimento do interessado supre a 
irregularidade. 

Art. 38 - O órgão de instrução que não for competente para emitir a 
decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial e o 
conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão. 
objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade 
competente. 

Art. 39 O desatendimento da intimação não importa 
reconhecimento da verdade dos fatos nem a renúncia de direito. 

Parágrafo único - Se o interessado comparecer, terá amplo direito 
de defesa. 

Art. 40 - Serão objeto de intimação os atos do processo que 
resultarem em imposição de dever, ônus, sanção ou restrição ao 
exercício de direito e atividade, bem como restrição de outra natureza. 

CAPÍTULO X 
Da Competência 

Art. 41 - A competência é irrenunciável , é exercida pela autoridade a 
que foi atribuída e pode ser delegada. 

Art . 42 - O ato de delegação a que se refere o art . 41 e sua 
revogação serão divulgados por meio de publicação oficial. 
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§ 1 o - O ato de delegação indicará prazo para seu exercício, mas 
pode ser revogado a qualquer tempo pela autoridade delegante. 

§ 2° - O ato de delegação especificará as matérias e poderes 
transferidos e poderá conter ressalva quanto ao exercício da 
atribuição delegada. 

Art. 43 - As decisões adotadas por delegação mencionarão 
explicitamente essa qualidade. 

Art. 44 - Não podem ser objeto de delegação: 
I - a edição de ato de caráter normativo; 
11 - a decisão de recurso; 
111 - a matéria de competência exclusiva da autoridade delegante. 
Art. 45 - Será permitida, em caráter excepcional e por motivos 

devidamente justificados, a avocação temporária de competência 
atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 

CAPÍTULO XI 
Do Dever de Decidir 

Art. 46 - A Administração tem o dever de emitir decisão motivada 
nos processos, bem como em solicitação ou reclamação em matéria 
de sua competência. 

§ 1 o - A motivação será clara, suficiente e coerente com os fatos e 
fundamentos apresentados. 

§ 2° - Em decisões reiteradas sobre a mesma matéria, poderão ser 
reproduzidos os fundamentos de uma decisão, desde que não se 
prejudique direito ou garantia do interessado. 

§ 3°- A motivação de decisão de órgão colegiado ou comissão, ou 
de decisão oral , constará em ata ou em termo escrito. 

Art. 47 - O processo será decidido no prazo de até sessenta dias 
contados da conclusão da sua instrução. 

Parágrafo único - O prazo a que se refere o "caput" deste artigo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 
motivação expressa. 

Art. 48 - Expirado sem decisão o prazo prescrito ou prorrogado nos 
termos do art. 47, fica a unidade administrativa responsável pelo 
julgamento do processo impedida de concluir os demais processos em 
tramitação, até que seja emitida a decisão. 
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Parágrafo único - Se do impedimento previsto no "caput" deste 
artigo resultar ônus para o erário, o servidor ou a autoridade 
responsável ressarcirá o Estado do prejuízo. 

CAPÍTULO XII 
Da Desistência e da Extinção do Processo 

Art. 49 - O interessado pode desistir total ou parcialmente do pedido 
formulado, ou, ainda, renunciar a direito, em manifestação escrita. 

§ 1 o - Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge 
somente quem a tenha formulado. 

§ 2° - A desistência ou renúncia do interessado não prejudica o 
prosseguimento do processo se a Administração entender que o 
interesse público o exige. 

Art. 50 - A Administração pode declarar extinto o processo quando 
exaurida sua finalidade ou quando o objeto da decisão se tornar 
impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. 

CAPITULO XIII 
Do Recurso 

Art. 51 - Das decisões cabe recurso envolvendo toda a matéria 
objeto do processo. 

§ 1 o - O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a 
qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de cinco dias, 
encaminhá-lo-á à autoridade imediatamente superior. 

§ 2° - A interposição de recurso independe de caução, salvo 
exigência legal. 

§ 3° - Quando a decisão for contra o Estado, seu prolator recorrerá 
de ofício para a autoridade que lhe for imediatamente superior. 

Art. 52- O recurso não será conhecido quando interposto: 
I - fora do prazo; 
11 - perante órgão incompetente; 
111 - por quem não tenha legitimação; 
IV - depois de exaurida a esfera administrativa. 
§ 1 o - Na hipótese do inciso 11 , será indicada ao recorrente a 

autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para o recurso. 
§ 2° - O não conhecimento do recurso não impede que a 

Administração reveja, de ofício, o ato ilegal, desde que não ocorrida 
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preclusão administrativa. 
Art. 53 - Têm legitimidade para interpor recurso: 
I - o titular de direito atingido pela decisão, que for parte no 

processo; 
11 - o terceiro cujos direitos e interesses forem afetados pela 

decisão; 
111 - o cidadão, organização e a associação, no que se refere a 

direitos e interesses coletivos e difusos. 
Art. 54 - O recurso será interposto por meio de requerimento 

fundamentado, facultada ao requerente a juntada dos documentos 
que julgar convenientes. 

Art. 55 - Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo 
para interposição de recurso, contado da ciência pelo interessado ou 
da divulgação oficial da decisão. 

Art. 56 - Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso será 
decidido no prazo de trinta dias contados do recebimento do processo 
pela autoridade competente. 

Parágrafo único - O prazo fixado no "caput" deste artigo pode ser 
prorrogado uma vez, por igual período, mediante justificativa explícita. 

Art. 57 - Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem 
efeito suspensivo. 

Parágrafo único - Havendo justo receio de prejuízo ou de difícil ou 
incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a 
imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do interessado, 
em decisão fundamentada, atribuir efeito suspensivo ao recurso. 

Art. 58 - Interposto o recurso, o interessado será intimado a 
apresentar alegação no prazo de cinco dias contados da ciência da 
intimação. 

CAPÍTULO XIV 
Dos Prazos 

Art . 59 - Os prazos começam a correr a partir do dia da c1encia 
oficial do interessado, excluindo-se da contagem o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento. 

§ 1 o - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
seguinte ao do vencimento se este cair em dia em que não houver 
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expediente na repartição ou em que for ele encerrado antes do horário 
normal. 

§ 2° - Os prazos fixados em meses ou anos se contam de data a 
data e, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele 
do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 

§ 3°- Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 
Art. 60 - Salvo previsão legal ou motivo de força maior comprovado, 

os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem. 
CAPÍTULO XV 

Dos Impedimentos e da Suspeição 
Art. 61 - É impedido de atuar em processo administrativo o servidor 

ou a autoridade que: 
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
11 - tenha participado ou venha a participar no procedimento como 

perito, testemunha ou representante , ou cujo cônjuge, companheiro, 
parente ou afim até o terceiro grau esteja em uma dessas situações; 

111 - esteja em litígio judicial ou administrativo com o interessado, 
seu cônjuge ou companheiro ; 

IV - esteja proibido por lei de fazê-lo. 
Art. 62 - A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento 

comunicará o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. 
Parágrafo único - A falta de comunicação do impedimento constitui 

falta grave para efeitos disciplinares. 
Art. 63 - Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor 

que tenha amizade íntima ou inimizade notória com o interessado ou 
com seu cônjuge, companheiro , parente ou afim até o terceiro grau. 

Parágrafo único - A recusa da suspeição alegada é objeto de 
recurso , sem efeito suspensivo. 

CAPÍTULO XVI 
Da Anulação, da Revogação e da Convalidação 

Art. 64 - A Administração deve anular seus próprios atos quando 
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

Art. 65 - O dever da administração de anular ato de que decorram 
efeitos favoráveis para o destinatário decai em cinco anos contados 
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da data em que foi praticado, salvo comprovada má-fé. 
§ 1 o - Considera-se exercido o dever de anular ato sempre que a 

Administração adotar medida que importe discordância dele. 
§ 2° - No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de 

decadência será contado da percepção do primeiro pagamento. 
Art. 66 - Na hipótese de a decisão não acarretar lesão do interesse 

público nem prejuízo para terceiros, os atos que apresentarem defeito 
sanável serão convalidados pela Administração. 

CAPÍTULO XVII 
Das Sanções 

Art. 67 - Assegurado o direito de defesa, a autoridade ou o servidor 
que descumprirem prazo ou qualquer outra disposição desta lei serão 
punidos com: 

I - advertência escrita; 
11 - obrigação de fazer ou de não fazer; 
111 - ressarcimento ao erário do prejuízo que causar, quando agir de 

má-fé ou ciente da gravidade do ato; 
IV - suspensão por até quinze dias, quando for reincidente em falta 

já punida. 
CAPÍTULO XVIII 

Da Revisão 
Art. 68 - O processo de que resultar sanção ou indeferimento pode 

ser revisto a pedido ou de ofício quando for alegado fato novo ou 
circunstância que justifique a revisão. 

§ 1 o - O prazo para revisão é de cinco anos contados da decisão 
definitiva. 

§ 2° - Da revisão não pode decorrer agravamento de punição. 
CAPÍTULO XIX 

Disposições Gerais 
Art. 69 - Inexistindo competência legal específica, o processo 

administrativo será iniciado perante a autoridade de menor grau 
hierárquico que possa decidir. 

Art. 70 - A Administração divulgará os locais de funcionamento dos 
órgãos e das entidades administrativas e, quando conveniente, a 
unidade competente em matéria de interesse especial. 
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Art. 71 - A publicação dos atos administrativos se faz em órgão 
oficial dos Poderes do Estado. 

Art. 72 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 73 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.767/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.767/2001, de autoria do Deputado João Batista 
de Oliveira e outros, que dispõe sobre o processo de produção do 
Queijo Minas Artesanal e dá outras providências, foi aprovado no 2° 
turno, na forma do vencido no 1 o 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 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° 1.767/2001 
Dispõe sobre o processo de produção do Queijo Minas Artesanal e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 ° - É considerado Queijo Minas Artesanal o queijo 

confeccionado conforme a tradição histórica e cultural da região do 
Estado onde for produzido, a partir do leite integral de vaca fresco e 
cru, retirado e beneficiado na propriedade de origem, que apresente 
consistência firme, cor e sabor próprios, massa uniforme, isenta de 
corantes e conservantes, com ou sem olhaduras mecânicas. 

Art. 2° - Na fabricação do Queijo Minas Artesanal serão adotados os 
seguintes procedimentos: 

I - o processamento será iniciado até noventa minutos após o 
começo da ordenha; 

11 - a fabricação se fará com leite que não tenha sofrido tratamento 
térmico; 

111 - serão utilizados como ingredientes culturas lácticas naturais 
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como pingo, soro fermentado ou soro-fermento, coalho e sal; 
IV - o processo de fabricação se desenvolverá com a observância 

das seguintes fases : 
a) filtração; 
b) adição de fermento natural e coalho; 
c) coagulação; 
d) corte da coalhada; 
e) mexedura; 
f) dessoragem; 
g) enfermagem; 
h) prensagem manual; 
i) salga seca; 
j) maturação. 
Art . 3° - A qualidade do Queijo Minas Artesanal e sua adequação 

para o consumo serão asseguradas por meio de: 
I - fabricação com leite proveniente de rebanho sadio, que não 

apresente sinais clínicos de doenças infecto-contagiosas e cujos 
testes oficiais de zoonoses, tais como brucelose e tuberculose, 
apresentem resultados negativos, de acordo com as normas do 
Programa Mineiro de Incentivo à Certificação de Origem e/ou 
Qualidade dos Produtos da Bovinocultura - CERTIBOV -; 

11 - certificação das condições de higiene recomendadas pelo 
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, observadas também as 
normas do CERTIBOV -; 

111 - cadastro do produtor no I MA. 
§ 1 o - O cadastramento no IMA para os fins deste artigo será feito 

em escritório local do órgão, no prazo de trezentos e sessenta dias, 
individualmente ou por meio de entidade representativa, mediante a 
apresentação de carta-compromisso, com firma reconhecida, em que 
o produtor assuma a responsabilidade pela qualidade dos queijos 
produzidos, e do laudo técnico-sanitário da queijaria, preenchido e 
assinado por médico veterinário. 

§ 2° - A certificação de que trata o inciso 11 ocorrerá até sessenta 
dias após o cadastramento, prazo no qual o IMA atestará o 
cumprimento das exigências sanitárias e legais. 

§ 3°- O IMA fiscalizará periodicamente a produção dos queijos, com 
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a finalidade de assegurar o cumprimento das condições exigidas para 
a obtenção do certificado de qualidade, ainda que as exigências para 
cadastramento no órgão tenham sido atendidas pelo produtor. 

§ 4° - A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Minas Gerais - EMATER - estabelecerá programa de 
qualificação dos produtores voltado para o cumprimento das 
exigências necessárias à obtenção do certificado do IMA. 

Art. 4° - A água utilizada na produção do Queijo Minas Artesanal 
será potável e poderá provir de nascente, cisterna revestida e 
protegida do meio exterior ou de poço artesiano, observadas as 
seguintes condições: 

I - ser canalizada desde a fonte até o depósito ou caixa d'água da 
queijaria ou do quarto de queijo; 

11 - ser filtrada antes de sua chegada ao reservatório ; 
111 - ser clorada com cloradores de passagem ou outros 

sanitariamente recomendáveis, a uma concentração de 2 ppm (duas 
partes por milhão) a 3 ppm (três partes por milhão). 

§ 1 o - As nascentes serão protegidas do acesso de animais e livres 
de contaminação por água de enxurrada e outros agentes. 

§ 2° - O reservatório a que se refere o inciso 11 deste artigo será 
tampado e construído em fibra, cimento ou outro material 
sanitariamente aprovado. 

§ 3° - A queijeira disporá de água para a limpeza e a higienização 
de suas instalações na proporção de 51 (cinco litros) para cada litro de 
leite processado. 

§ 4° - A água utilizada na produção do Queijo Minas Artesanal será 
submetida a análise físico-química e bacteriológica, em periodicidade 
a ser definida pelo Poder Executivo na regulamentação desta lei. 

Art. 5° - Na instalação da queijaria ou quarto de queijo serão 
cumpridas as seguintes exigências: 

I - localização distante de pocilga e galinheiro; 
11 - impedimento, por meio de cerca, do acesso de animal e pessoa 

estranhos à produção; 
111 - construção em alvenaria, segundo normas técnicas a serem 

estabelecidas em portaria pelo IMA. 
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Parágrafo único - A queiJana ou quarto de queijo poderá ser 
instalado junto a estábulo ou local de ordenha , respeitadas as 
seguintes condições: 

I - inexistência de comunicação direta entre o estábulo e a queijaria; 
11 - revestimento do piso do estábulo com cimento ou calçamento; 
111 - existência de valetas, no estábulo, para o escoamento das 

águas de lavagem e de chuva; 
IV - existência de torneira independente para higienização do 

estábulo e dos animais. 
Art. 6° - A queijaria terá os seguintes ambientes: 
I - - área para recepção e armazenagem do leite; 
11- área de fabricação; 
111 - área de maturação; 
IV - área de embalagem e expedição. 
Art. 7° - As características técnicas dos equipamentos necessários à 

fabricação do Queijo Minas Artesanal, bem como os critérios de 
higienização das instalações, equipamentos e fabricantes, serão 
definidos em portaria pelo IMA. 

Art. 8° - São obrigatórios, para a comercialização do Queijo Minas 
Artesanal, o certificado do IMA, a identificação do fabricante. a data de 
fabricação e o prazo de validade do queijo. 

§ 1 o - Os produtos mantidos sob refrigeração receberão embalagem 
plástica segundo as normas técnicas vigentes. 

§ 2° - Para a comercialização do queijo curado não embalado, será 
exigida a impressão na peça, em baixo relevo. do número da inscrição 
estadual do produtor. 

§ 3° - Para a comercialização do queijo embalado, será exigido o 
cadastramento da embalagem e do rótulo no IMA, utilizando-se para 
isso os mesmos formulários adotados para produto com inspeção 
estadual. 

Art. go - O transporte do Queijo Minas Artesanal se fará em veículo 
com carroceria fechada, sem a presença de nenhum outro produto, a 
fim de evitar deformação, contaminação ou comprometimento da 
qualidade e do sabor. 

Art. 1 O - O Queijo Minas Artesanal não embalado será 
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acondicionado para transporte em caixa ou tubo plástico, de fibra de 
vidro ou similar, provido de tampa ou vedação. 

Art. 11 - Somente poderá ostentar no produto ou em sua 
embalagem a classificação Queijo Minas Artesanal o queijo fabricado 
em conformidade com as disposições desta lei. 

Parágrafo único - O Queijo Minas Artesanal produzido em área 
demarcada conterá, gravada no produto ou na embalagem, a 
indicação de sua região de origem. 

Art. 12 - No período de trinta meses contados a partir da publicação 
desta lei , ou até que existam no Estado entrepostos em número 
suficiente para a maturação, o Queijo Minas Artesanal será 
comercializado em até sessenta dias. 

Parágrafo único - No período de trinta meses a que se refere o 
"caput" deste artigo, serão realizadas pesquisas científicas 
comprovando a inexistência de risco à saúde do consumidor. 

Art. 13 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -
estabelecerá programa de incentivo à produção do queijo artesanal , 
mediante o apoio financeiro e a qualificação técnica do produtor, com 
recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural 
FUNDERUR. 

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias, assegurando-se ao BDMG, à EMATER e ao órgão de 
fiscalização sanitária animal do IMA as condições necessárias ao 
cumprimento desta lei. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2002 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 646/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 646/99, de autoria do Deputado Eduardo 

Brandão, que torna obrigatória a afixação, em hospitais e clínicas, de 
cartaz com informações sobre os procedimentos a serem adotados 
em caso de óbito de pacientes, foi aprovado no 2° turno, com as 
Subemendas no 1 às Emendas n°S 1 e 2 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 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° 646/99 
Torna obrigatória a afixação, em hospital e clínica, de cartaz com 

informações sobre os procedimentos a serem adotados em caso de 
óbito de paciente. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a afixação, em local visível, na portaria de 

hospital e de clínica, de cartaz com informações sobre os 
procedimentos a serem adotados pelo familiar ou responsável em 
caso de óbito de paciente. 

Parágrafo único - O cartaz a que se refere o "caput" deste artigo 
será confeccionado e distribuído pela Administração Pública e trará 
informações detalhadas sobre a liberação e o traslado do corpo, o 
serviço gratuito de sepultamento, os procedimentos notariais 
necessários à obtenção da certidão de óbito, bem como os endereços 
e os horários de funcionamento dos cartórios de registro civil 
competentes. 

Art. 2° - Os hospitais e clínicas que descumprirem esta lei estarão 
sujeitos às seguintes penalidades: 

I - advertência, na primeira ocorrência; 
11 - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais) , com correção 

monetária pelo índice oficial , na segunda ocorrência; 
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111 - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso 11 , nas 
ocorrências subseqüentes. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei serão 
incluídas no orçamento anual. 

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias contados 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 Comissões, 20 de dezembro de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - José 

Milton. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 217a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/ 12/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho e 

Olinto Godinho 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 

(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposiçôes: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 
1.796/2001 ; discursos da Deputada Elbe Brandão e dos Deputados 
Miguel Martini , Rogério Correia, João Leite, Geraldo Rezende, Mauro 
Lobo e Adelmo Carneiro Leão; encerramento da discussão; 
requerimentos do Deputado Miguel Martini(2); deferimento; 
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento; 
requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação; votação do 
projeto, salvo emendas, subemendas e destaques; aprovação; 
votação das emendas e subemendas com parecer pela aprovação, 
salvo destaques; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 4 , 6 a 
11 , 25, 29, 30, 39, 46, 51 , 90, 94, 97, 98, 102 a 129, 131, 136, 138, 
140, 144, 230, 232 a 234, 236, 238, 240, 243, 245, 247, 249, 253, 265, 
267, 268,270, 274, 275, 277,284,286,298,299, 300,315, 340,379, 
394, 433 a 439, 441 , 442, 444, 448, 450, 453, 473, 474, 477, 478, 480, 
489, 491 a 493, 503, 504, 508, 51 O, 515 a 517, 519, 520, 524 a 527, 
529, 531 . 533 a 536. 539, 540, 542, 544 a 546, 583, 593, 603, 649, 
654, 656, 657, 711, 714, 717, 718, 720, 721 , 723, 725 a 727, 730, 735, 
740, 749, 756, 761, 764, 868, 887 a 896, 944, 957, 961 , 964, 969 a 
971 , 974 a 997, 1.032, 1.086 a 1.088, 1.090, 1.131 , 1.132, 1.146, 
1.180, 1.181, 1.545 a 1.557, 1.560 a 1.562, 1.565, 1.570, 1.573, 1.616, 
1.620, 1.623 a 1.625, 1.628, 1.629, 1.685, 1.711 , 1.717, 1.719, 1.721 , 
1.725, 1.784 a 1.787, 1.860, 1.904, 2.005, 2.008, 2.009, 2.011 a 2.014, 
2.050, 2.161' 2.164, 2.168, 2.299, 2 .301 ' 2.303, 2.304, 2.307, 2.312, 
2.314, 2.315, 2.320 a 2.322, 2.326, 2.395 a 2.406, 2.524 a 2 .529, 
2.535, 2.539, 2.543, 2.544, 2 .548, 2 .554, 2.558, 2.561 ' 2.564, 2.565, 
2.568, 2.569, 2.594 a 2.622, 2.647, 2.682, 2.689, 2.694, 2.698, 2.700, 
2.717, 2.718, 2.722, 2.723, 2.725, 2 .726, 2 .771 e 2 .805; votação das 
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emendas com parecer pela reJelçao, salvo destaques; reJelçao; 
votação das Emendas n°s 1.726, 2 .812, 2.813 e 2.814; discurso do 
Deputado Rogério Correia; aprovação; votação da Emenda n° 2.648; 
aprovação; votação da Emenda no 2.649; aprovação - Discussão, em 
turno único, do Projeto de Resolução no 1 .465/2001; requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação do requerimento -
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.466/2001 ; 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação do 
requerimento - Discussão, em 1 o turno , do Projeto de Resolução no 
1 .825/2001 ; aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 1 .804/2001 ; 
apresentação das Emendas n°s 3 e 4 e da Subemenda n° 1 à Emenda 
no 4; encaminhamento do projeto com as emendas à Mesa da 
Assembléia - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final : 
Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 60/2001 e dos Projetos de Lei n°s 1.344 e 1.796/2001; aprovação; 
declarações de voto- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres- Álvaro Antônio- Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa - lvai r Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro 
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Vieira 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 20 horas, 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 
Ata 

- O Deputado Márcio Cunha, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

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

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

reunião os Projetos de Lei n°s 1.291 /2000, 1.344, 1.760 e 1.761 /2001 , 
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem 
como o veto à Proposição de Lei n° 14.916, o Projeto de Lei no 
1.439/2001 e a Proposta de Emenda à Constituição n° 60/2001 , 
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 

1.796/2001 , do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa 
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
para o exercício de 2002. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1, 13 a 24, 31 a 
37, 40 a 45, 48 a 50, 52 a 84, 86 a 89, 91 a 93, 95, 96, 99,100, 101 , 
130, 132, 134, 135, 137, 139, 141 a 143, 145 a 172, 195 a 229, 231 , 
241 , 248, 252, 263, 264, 272, 278, 282, 287, 288, 301 , 302, 304 a 308, 
31 O, 320, 323, 326, 327, 338, 341 , 343, 345, 347, 360, 361 , 363 a 365, 
367, 368, 371 a 376, 380 a 393, 395 a 404, 411 a 432, 440, 443, 445 a 
447, 449, 451 , 452, 454 a 472, 488, 494 a 502, 505 a 507, 509, 513, 
518, 521 a 523, 528, 530, 532, 537, 538, 541 , 543, 547 a 578, 580, 
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584,585, 588, 596, 598, 599, 610, 616, 618, 619, 622 a 626, 628, 
629,631, 634, 639, 648,652, 653, 659, 660 a 705, 716, 719, 738, 743 a 
748, 750, 758, 759, 760, 768, 769, 770, 869 a 886, 897 a 943, 945 a 
956, 962, 963, 965, 972. 973, 1.010, 1.022 a 1.031. 1.033 a 1.050, 
1.053 a 1.074, 1.214 a 1.243, 1.400 a 1.433, 1.435, 1.436, 1.438 a 
1.440, 1.444, 1.450, 1.483 a 1.486, 1.489 a 1.504, 1.506, 1.507, 1.558, 
1.559, 1.563, 1.564, 1.574, 1 .578 a 1.615, 1.617 a 1.619, 1.621. 1.622, 
1.626, 1.627,1.630, 1.698a 1.710, 1.712a 1.716, 1.718, 1.720, 1.722, 
1.723, 1.724, 1.726 a 1.729, 1.731 , 1.733 a 1.747, 1.749 a 1.761 , 
1.769 a 1.783, 1.788 a 1.836, 1.838, 1.858, 1.859, 1.861 . 1.865, 1.905, 
1.906, 1.927, 1.937, 1.957, 1.960, 1.974, 1.975, 1.976, 1.982 a 1.993, 
2.006, 2.007, 2.010, 2.015 a 2.049, 2.051 a 2 .087, 2.089 a 2.097, 
2.099 a 2.150, 2.152 a 2.160. 2.162, 2.163, 2 .165, 2.166. 2.167, 2 .170 
a 2.228, 2.300, 2.302, 2 .305, 2 .306, 2.308 a 2.311 , 2.313, 2.316 a 
2.319, 2.324, 2.325, 2.327 a 2.353, 2.384 a 2.394, 2.407 a 2.458, 
2.460 a 2.492, 2.494 a 2.517, 2.534 , 2 .545, 2 .546, 2.549, 2.550, 2.552, 
2.553, 2 .556, 2.563, 2.566, 2 .567, 2.570, 2.573 a 2.593, 2.623 a 2.646, 
2.676 a 2.681 , 2.683 a 2.688, 2 .690 a 2 .693, 2.695 a 2.697. 2.699, 
2.701 a 2.716, 2.719 a 2.721 , 2.724. 2.727 a 2.756, 2.770, 2.779 a 
2.804, 2.806 a 2.811 , 2.812 a 2.841, com as subemendas, que 
receberam o n° 1, às Emendas n°s 4 , 6 a 11 , 25, 29, 30, 39, 46, 51 , 
90, 94, 97, 98, 102 a 129, 131 , 136. 138, 140, 144, 230, 232 a 234, 
236, 238, 240, 243, 245, 247, 249, 253, 265, 267, 268, 270, 274, 275, 
277, 284, 286, 298 a 300, 315, 340, 379, 394, 433 a 439, 441 , 442, 
444, 448, 450, 453, 473, 474, 477, 478,480, 489, 491 a493, 503,504, 
508, 51 O, 515 a 517, 519, 520, 524 a 527, 529, 531 , 533 a 536, 539, 
540, 542, 544 a 546, 583, 593, 603, 649, 654, 656, 657, 71 1, 71 4 , 717, 
718, 720, 721, 723, 725 a 727, 730, 735, 740, 749, 756, 761, 764, 868. 
887 a 896, 944, 957, 961 , 964, 969, 970, 971, 974 a 997, 1.032, 1.086 
a 1.088, 1.090, 1.131 , 1.132, 1.146, 1.180, 1.181, 1.545a 1.557, 1.560 
a 1.562, 1.565, 1.573, 1.616, 1.620, 1.623 a 1.625, 1.628, 1.629, 
1.685, 1.71 1, 1.717, 1.719, 1.721, 1.725, 1.784 a 1.787, 1.860, 1.904, 
2 .005, 2.008, 2.009, 2.01 1 a 2.014, 2.050. 2.161, 2.164, 2.168, 2.299, 
2 .301 , 2.303, 2.304, 2.307, 2.312, 2.314, 2 .315, 2.320 a 2.322, 2.326, 
2.395 a 2.406, 2.524 a 2.529, 2.535, 2.539, 2.543, 2.544, 2.548, 2.554, 
2 .558, 2.561 , 2.564, 2.565, 2 .568, 2.569, 2.594 a 2.622, 2.682, 2.689, 
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2.694, 2.698, 2.700, 2.717, 2.718, 2.722, 2.723, 2 .725, 2.726, 2 .771 e 
2.805: pela prejudicialidade das respectivas subemendas, que 
receberam o no 1, as Emendas n°s 4, 6 a 11 , 25, 29, 30,39, 46, 51 , 90, 
94, 95, 97, 98, 102 a 129, 131, 136, 138, 140, 144, 230, 232 a 234, 
236, 238, 240,243,245, 247,249, 253,265,267, 268, 270, 274, 275, 
277, 284, 286, 298 a 300, 315, 340, 379, 394, 433 a 439, 441 , 442, 
444, 448, 450, 453, 473, 474, 477, 478, 480, 489, 491 a 493, 503, 504, 
508, 510, 515 a 517, 519,520,524 a 527, 529, 531 , 533 a 536, 539, 
540, 542,544,545, 546, 583, 593, 603, 649, 654, 656, 657, 711 , 714, 
717, 718,720, 721 , 723, 725, 726, 727, 730, 735, 740, 749, 756, 761 , 
764, 868, 887 a 896, 944, 957, 961 , 964, 969 a 971 , 974 a 997, 1.032. 
1.086 a 1.088, 1.090, 1.131 , 1.132, 1.146, 1.180, 1.181 , 1.545 a 1.557, 
1.560 a 1.562, 1.565, 1.573, 1.616, 1 .620, 1 .623 a 1.625, 1.628, 1.629, 
1.685, 1.711 , 1.717, 1.719, 1.721 , 1.725, 1.784 a 1.787, 1.860, 1.904, 
2.005, 2.008, 2.009, 2.011 a 2.014, 2.050, 2.161 , 2.164, 2.168. 2.299, 
2.301 , 2 .303, 2.304, 2.307, 2 .312, 2.314, 2.315, 2.320 a 2.322, 2.326, 
2.395 a 2.406, 2.524 a 2.529, 2.535, 2.539, 2.543, 2 .544, 2.548. 2.554, 
2.558, 2.561 , 2.564, 2.565, 2 .568, 2.569, 2.594 a 2.622, 2.682, 2.689, 
2.694, 2.698, 2.700, 2.717, 2.718, 2.722, 2.723, 2.725, 2.726, 2.771 e 
2 .805. Ficam, também, prejudicadas as Emendas n°s 1 .570 e 2 .647: e 
pela rejeição das Emendas n°s 2, 3, 5, 12, 26 a 28, 38, 47, 85, 173 a 
184, 186 a 194, 235, 237,239, 242, 244, 246, 250, 251 , 254 a 262 , 
266, 269, 271, 273, 276,279, 280, 281 , 283, 285, 289, 290 a 297, 303, 
309, 311 a 314, 316 a 319, 321 , 322, 324, 325, 328, 337, 339. 342. 
344, 346, 348 a 359, 362, 366, 369, 370, 377, 378, 405 a 410. 475. 
476, 479, 481 a487, 490, 511 , 512, 514, 579, 581 , 582, 586, 587. 589 
a 592, 594, 595, 597, 600 a 602, 604 a 609, 611 a 615, 617, 620, 621. 
627,630, 632, 633, 635 a 638, 640 a 647, 650, 651 , 655, 658, 706 a 
71 O, 712, 713, 715, 722, 724, 728, 729, 731 a 734, 736, 737, 739.741 , 
742, 751 a 755, 757, 762, 763, 765 a 767, 772 a 867, 958 a 960. 966 a 
968, 998 a 1.009, 1.011 a 1.021 , 1.051. 1.052,1.075 a 1.085. 1.089. 
1.091 a 1.130, 1.133 a 1.145, 1.147 a 1.179,1.182 a 1.213. 1.244 a 
1.399, 1.434, 1.437, 1.441 a 1.443,1.445 a 1.449, 1.451 a 1.482, 
1.487, 1.488, 1.505, 1.508 a 1.544,1.566 a 1.569, 1.571 , 1.572, 1.575, 
1.576, 1.577, 1.631 a 1.684,1.686 a 1.697, 1.730, 1.732, 1.748. 1 .762 
a 1. 768, 1.837. 1 .839 a 1 .857, 1 .862 a 1 .864, 1 .866 a 1.890, 1 .892 a 
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1.903, 1.907 a 1.926, 1.928 a 1.936, 1.938 a 1.956, 1.958, 1.959, 
1.961 a 1.973, 1.977 a 1.981 , 1.994 a 2.004, 2.088, 2.098, 2.151 , 
2.169, 2.229 a 2.298, 2.323, 2.354 a 2.383, 2.459, 2.493, 2.518 a 
2.523, 2.530 a 2.533, 2.536 a 2.538, 2.540 a 2 .542, 2.547, 2.551 , 
2 .555, 2.557, 2.559, 2.560, 2.562, 2.571 , 2.572, 2.648 a 2.675, 2 .757 a 
2.769, 2.772 a 2.778. A Emenda no 133 foi retirada pelo autor. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo. a Deputada Elbe 
Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
companheiros, em nome do PSDB, parabenizamos a Comissão de 
Fiscalização Financeira, que chegou à exaustão na busca do 
entendimento para melhor atender à população. no ano de 2002, com 
um orçamento justo. 

Digo aos professores, aos serviçais designados do Estado que o 
Presidente desta Assembléia, Deputado Antônio Júlio, levou ao 
Governador Itamar Franco reivindicação, assinada por grande parte 
dos Líderes desta Casa, deixando de ser signatário somente o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT. Não vejo justificativa 
para que o PT não defenda os direitos dos trabalhadores que tanto 
fazem por nosso Estado. Temos a certeza de que o Presidente desta 
Casa conduzirá o assunto da melhor forma possível para fazer justiça 
aos servidores. Talvez esta seja minha última participação este ano, 
nesta Casa, e aqui deixo minha tranqüilidade seguindo o pensamento 
de Darci Ribeiro, que dizia que, na vida, colecionou mais derrotas que 
vitórias. Mas, mesmo nas derrotas, sentia-se vitorioso por não estar 
do lado dos que o venceram. Agradeço ao grande homem público e 
advogado Dr. Genival Tourinho pelas orientações e pelos conselhos 
que me deu. O Secretário Murílio Hingel publicou, ontem, de forma 
que diria sorrateira, o Decreto no 153, dizendo que a designação para 
o ano de 2002 seguirá lista publicada, hoje, por ele, para aqueles que 
foram aprovados e classificados no concurso. Esclarecemos que o 
concurso ainda não foi concluído pois falta a realização de mais uma 
etapa, na próxima semana. Não entendo o porquê de atitude tão 
apressada, impedindo a realização do diálogo, prejudicando o 
entendimento, contrária aos interesses dos funcionários públicos 
designados . 
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Com absoluta certeza, cada parlamentar desta Casa conhece uma 
professora, uma serviçal. Talvez alguma tenha servido cada um de 
nós em nossas escolas. Penso que 2002 será emplacado como um 
ano diferente. Deixo, Sr. Presidente, um peso maior do que V. Exa. 
poderá assumir e carregar. Mas aqui , neste exército da luta 
democrática, onde cada um de nós é um soldado, V. Exa. é o general. 
Querendo ou não, terá de chamar para si a solução desse problema. 
Espero que, no momento oportuno, V. Exa. passe, pela TV 
Assembléia, como foi sua conversa com o Governador Itamar Franco. 
Qual é o sentimento do Governador? Seria de demissão em massa, 
de deixar que pessoas que trabalharam 20 anos sejam colocadas no 
olho da rua, sem direito a nada. Espero que, como dirigente máximo 
do Executivo, não leve consigo, na sua vida pública, este momento 
que estamos vivendo aqui hoje, que já está causando, na vida de 
muitas pessoas, a insegurança, a indignidade e o desespero. Que 
possa, independentemente de estar como Governador, se portar 
como homem no exercício da prática da justiça social. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
queremos aproveitar este espaço de discussão do orçamento, que 
deveria ser uma reunião festiva, a reunião mais importante do ano 
realizada pelo Poder Legislativo, para fazer algumas considerações. O 
parlamento inglês faz festa no dia da aprovação do orçamento. 
Infelizmente, nas culturas brasileira e mineira, o orçamento é votado 
sem muito entusiasmo, empenho, sem muita alegria, não somente por 
questão de cultura, mas porque não anima ninguém. Não anima 
porque os números são fictfcios. Imaginem que este Governo está 
dizendo no orçamento que a economia mineira cresceu mais de 30% 
este ano e, para o ano que vem, a previsão é de arrecadar 
R$4.000.000.000,00 a mais. Isso não convence nem o menos atento 
cidadão mineiro. 

Em segundo lugar, o orçamento para nós é apenas uma carta de 
intenções que precisa ser modificada. O Governo apresenta uma 
proposta dizendo que tem a intenção de realizar tal orçamento. O 
parlamento finge que acredita e o aprova; o Governo finge que o 
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executa, o povo finge que acredita que aquilo será realizado, e nós, 
ano a ano, vamos repetindo essa cerimônia de faz-de-conta . 

Mostrarei agora um governo que não tem responsabilidade em 
governar, que não está preocupado com o bem da sociedade mineira, 
mas interessado em usar de artifícios para enganar o povo e fazer 
festa com o dinheiro dos outros. 

Esta Assembléia recentemente votou o novo Micro Geraes, que veio 
resgatar os ganhos que as microempresas e as pequenas empresas 
tinham alcançado no antigo Micro Geraes, os quais perderam logo 
depois que o atual Governador deformou toda a lei. Agora, resgatou. 

Quando a Assembléia criou o primeiro Micro Geraes, o Simples do 
Estado, o Governo Federal havia criado o Simples em sua esfera e 
criamos o Simples inteligente para o Estado. Quando o fizemos, 
criamos também o FUNDESE, um fundo que recebeu o apelido de 
GERAMINAS, cuja proposta era arrecadar dos microempresários e 
dos pequenos empresários e distribuir para que tivessem acesso a 
crédito para capital de giro, investimento, qualificação profissional . 
equipamentos. enfim, tudo isso. 

Já denunciamos, mas agora é hora de mostrar números. Os 
microempresários e os pequenos empresários recolheram uma verba 
que não é do Estado. A lei diz que esse dinheiro é administrado pelo 
BDMG, mas para os microempresários e os pequenos empresários, 
porque aquilo não é imposto, é contribuição, portanto, não faz parte do 
Caixa Único do Estado. 

Em 1998, primeiro ano de execução, os empresários recolheram aos 
cofres do BDMG R$30.893.537,00. O GERAMINAS foi contabilizado, 
recebeu e anotou R$30.893.537,00. Qual a diferença entre um e 
outro? Zero, ou seja, tudo o que recolheram foi para o Fundo, para as 
microempresas e as pequenas empresas receberem e se 
beneficiarem. 

Em 1999, já neste Governo desastrado de Itamar Franco, os 
empresários recolheram R$48.627.379,00. Desse dinheiro, quanto foi 
para o fundo? R$22.996.000,00. E a diferença? O Governo meteu a 
mão em R$25.631 .379,00, quantia que equivale a 47,29% do que os 
microempresários e os pequenos empresários recolheram . Volto a 
dizer: esse é um dinheiro da microempresa e da pequena empresa. 
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Não pertence ao Governador nem ao Governo. No ano 2000, os 
empresários pagaram R$56.555.000,00. O GERAMINAS contabilizou 
apenas R$33.147.000,00 do fundo. Qual é a diferença? 
R$23.407.000,00. Qual é a percentagem? 58,61 °o. Vejam, senhores, 
em agosto: R$40.820,00 - foram contabilizados no Fundo, 
R$21.000.000,00; setembro: R$46.025.000,00 - foi contabilizado no 
fundo R$24.000.000,00; outubro: R$51 .141 .000,00 foram 
contabilizados R$24.000.000,00. Qual é a diferença? 
R$73.000.000,00, ou seja, do total , Deputado Paulo Piau, o Governo 
meteu a mão em 47,6°o do dinheiro que era do microempresário e do 
pequeno empresário. Aquele fundo que V. Exa. ajudou a criar para o 
desenvolvimento da microempresa e da pequena empresa já deveria 
ter R$187.217.000,00. Quanto tem? R$111 .000.000,00. Qual é a 
diferença? R$73.280.000,00. 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, veja que esse Governo poderia 
estar gerando empregos e crescimento da economia, mas retira 
R$73.000.000,00, que poderiam estar sendo aplicados no 
desenvolvimento de microempresas e pequenas empresas. Mas, 
agora, olhe o que é estarrecedor: o Governo pega esse dinheiro, que 
é do microempresário e do pequeno empresário - porque ele não é do 
Estado - e publica uma notícia: "Governo lança um crédito para os 
pequenos". Ele pegou o dinheiro desses empresários e faz a festa 
com o chapéu dos outros. Foi publicado no dia 13 de dezembro: 
"Governo lança crédito para o pequeno. Serão beneficiados setores 
ligados à geração de energia na região da seca.". 

Conclusão: os microempresários e os pequenos empresários, que 
tinham dinheiro e deveriam ter acesso a esse dinheiro, não têm. Por 
quê? Porque o Governo não deixou esse dinheiro ficar ali para gerar 
empregos, gerar crescimento. Essa é a insensibilidade que estamos 
começando a mostrar. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) *- Deputado Miguel Martini , 
tenho a oportunidade de vê-lo diariamente pela televisão, sempre com 
essa tranqüilidade, levando a mensagem de Deus para todo o povo 
mineiro, com muita propriedade. Ficamos muito felizes em participar 
do trabalho parlamentar ao seu lado. O senhor está fazendo uma 
explanação muito bonita e criteriosa, demonstrando grande 
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conhecimento em relação aos fundos. 
Essa é uma pergunta de quem não domina bem a área. Tem 

conhecimento dos recursos desse fundo destinados à geração de 
riqueza e ao incremento de indústrias no Estado, no Governo do 
PSDB? Como foi a aplicação desses recursos nesse Governo? 
Gostaríamos de saber se realmente foram direcionados para o fundo 
ou para o caixa único, apenas para ilustrar sua belíssima explanação. 

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. passou a prestar atenção à 
minha fala um pouco depois de iniciada. Apenas em um ano do 
Governo anterior, 1998, os RS30.000.000.00 recolhidos foram 
destinados ao fundo integralmente. Aliás , esse foi o único ano em que 
isso aconteceu, porque, nos outros anos, uma média de 50% desses 
recursos foram desviadas para outros fins. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)*- E no Governo do PSDB? 
O Deputado Miguel Martini - Isso foi criado no Governo Eduardo 

Azeredo. A lei foi criada em 1997. 
O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Parece-me que, 

antigamente, havia outra denominação, mas com o mesmo objetivo de 
incrementar, estimular e apoiar as indústrias mineiras. Era o 
FUNDESE. 

O Deputado Miguel Martini - O Fundo era o FUNDESE, mas seu 
nome fantasia era o GERAMINAS. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Esse debate é muito 
importante. Naquela época, houve a CPI dos Fundos, e foram 
identificadas algumas irregularidades em alguns deles. Faz muito 
tempo, e não conseguimos nos lembrar, precisamente, dos números 
da época. 

O Deputado Miguel Martini - Se os números estivessem errados. 
estaríamos denunciando da mesma forma. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) *- Muito obrigado. 
O Deputado Miguel Martini - O grande problema é esse: 1998 foi o 

único ano em que o que foi arrecadado foi integralmente computado 
no FUNDESE. A execução orçamentária do Governo de 2000 
demonstrou claramente uma administração que não tem preocupação 
com o povo mineiro, principalmente com suas áreas mais carentes. 
Alguns exemplos. 
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Em todo o País e em todo o mundo, estamos vivendo o grave 
problema do meio ambiente, e essa área e a do desenvolvimento 
sustentável merecem atenção especial. Assim, espera-se que os 
governantes sejam sensíveis ao tema. De acordo com o orçamento de 
2000, tinha-se programado aplicar R$83.507.000,00 na Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas apenas 
R$42.905.000,00 foram executados. Isso significa diferença de 
51 ,36%, ou seja, um Governo que sabe da gravidade do problema do 
meio ambiente, além de abrir mão da doação de DM$16.000.000,00 a 
fundo perdido, cortou 50% do que estava previsto para a Secretaria de 
Meio Ambiente. 

Secretaria da Habitação - programado: 23 milhões e 19; executado: 
14 milhões; déficit: 61 .36. Enquanto o Garotinho, no Rio, entrega 100 
mil unidades habitacionais, o daqui cortou 61 % do que estava previsto 
para a habitação. Estou destacando alguns pontos para mostrar a 
insensibilidade social desse Governo. Com relação à ciência e 
tecnologia, que é uma área estratégica, porque, se querem promover 
o desenvolvimento e atrair indústrias e capitais internacionais e 
nacionais, é fundamental investir nesse setor, pois trata-se da 
capacitação do povo. É claro que um empresário escolherá uma 
região em que haja um desenvolvimento tecnológico mais avançado, 
uma capacitação e uma preocupação com esse setor, ou seja, uma 
preocupação com a pesquisa e com a ampliação do conhecimento, do 
preparo técnico e da capacitação técnica profissional. Estavam 
previstos 142 milhões. Deputado João Leite, ele cortou, simplesmente, 
69,5%. Deputada Maria José Haueisen, professora, ele conseguiu 
manter apenas 30%. Na área de transporte, obras públicas e 
saneamento, com essas estradas horríveis, tínhamos previsto 1 bilhão 
e 3 milhões, mas apenas 768 foram executados. Houve uma redução 
de aproximadamente 30°o. Na área de geração de minas e energia, 
houve um corte de 16%. E ainda faz propaganda dizendo que 
construiu tais e tais usinas. Na área da saúde, que é mais grave, 
estavam previstos 996. Um Estado que não consegue minimamente 
atender às condições de saúde da população corta 161 milhões, 
sendo que o Estado já está debilitado nessa área. Na agropecuária 
foram orçados 277 milhões, o corte foi drástico, quase 50%. Apenas 
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155 milhões. Em um Estado como Minas Gerais, não se investiu na 
área da agricultura. Fornecerei alguns dados. Transporte: a redução 
foi de 23% . Minas e Energia: 15% . Saúde: 16%. Agropecuária: 43%. 
Indústria e Comércio: redução de 17%. Ciência e Tecnologia: 30,5%. 
Meio Ambiente: 48%. Habitação: 38%. E assim por diante. 

Ao discutirmos esse orçamento, é importante que avaliemos o 
passado. Com isso, posso ficar um pouco mais satisfeito por participar 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que acabou 
de discutir e dar o parecer sobre esse orçamento. Parece-me que o 
Presidente desta Casa assumiu o compromisso de utilizar a estrutura 
já existente na Casa para fazer um acompanhamento das políticas 
públicas dos Governos, para que, mensalmente, os Líderes de todos 
os partidos disponibilizem as informações da execução orçamentária 
do mês anterior. 

Quando fui Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, 
criamos - e existe ainda hoje - o boletim da execução orçamentária. 
Mas essa execução é apenas aquilo que recebe o Executivo, e passa 
e repassa para a sociedade. Já foi um avanço. Só que, agora, 
poderemos fazer essa análise. Por exemplo, já perdemos tempo, esse 
dinheiro desviado do FUNDESE poderia, pela pressão política e 
exigência do Poder Legislativo, ter retornado ao lugar de onde nunca 
deveria ter saído, beneficiando a grande massa, um grande número 
de pequenos empresários e microempresários, que estariam, sem 
dúvida, gerando empregos e desenvolvimento em Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa poderia verificar que um Estado doente em 
sua saúde não pode se dar ao luxo de cortar R$161.000.000,00 do 
orçamento destinado à saúde. Deveria ter cortado da comunicação 
social, da Casa Civil , dos passeios e vôos do Governador, das 
viagens, mas nunca de áreas estratégicas, como saúde, educação, 
habitação, ciência e tecnologia, saneamento básico, transporte e 
obras públicas. Não poderia ter cometido esse crime de desviar os 
recursos do FUNDESE e do GERAMINAS. 

Esse Governo, que diz não ter dinheiro para saúde, habitação, 
saneamento, nesse orçamento, destinou R$24.000.000,00 às 
propagandas enganosas da comunicação social. Retiramos 
R$19.000.000,00 desse total. Consideramos que R$5.000.000,00 ou 

l-...----0---------l 



15 1 

R$4.000.000,00 e pouco são mais do que suficientes. Se o Governo 
não tem o que mostrar, para que gastar dinheiro com publicidade? 

Infelizmente, fomos derrotados na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, razão pela qual tivemos que destacar em 
Plenário para tentar mudar a posição e finalmente aprovar essas 
emendas. Achamos que o Poder Legislativo tem melhorado na 
discussão do orçamento público. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) *- Nobre Deputado Miguel 
Martini, V. Exa. está falando com mais firmeza. Deve ser o espírito 
natalino iluminando o seu pronunciamento. Mas V. Exa. falou que a 
Assembléia Legislativa poderia e deveria ter exigido do Governador 
que destinasse esses recursos ao Fundo para estimular a 
industrialização. 

Esse posicionamento correto de V. Exa. também poderia ter sido 
adotado no Governo do PSDB, em que V. Exa. tinha militância muito 
grande, uma desenvoltura formidável. Não só o fundo das indústrias, 
mas outros foram questionados por esta Assembléia Legislativa, pelos 
parlamentares, o que culminou na implantação da CPI dos Fundos. V. 
Exa., como parlamentar coerente, deve ter sempre o mesmo 
posicionamento. V. Exa. poderia ter exigido que todos os fundos 
tivessem o seu objetivo alcançado e respeitado. 

O Deputado Miguel Martini- Da mesma forma que V. Exa. , que fazia 
parte desse Governo, que era um suporte desse Governo e que deve 
estar com muita saudade do Governo anterior, porque era feliz e não 
sabia. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) *- Deputado Miguel Martini, 
V. Exa. fala em gastos promocionais com publicidade. Todos sabemos 
da quantia expressiva que o Governo do PSDB destinou a essa área. 
Ou V. Exa. não se lembra? 

O Deputado Miguel Martini - Deputado Dinis Pinheiro, tinha tanta 
obra para mostrar que a publicidade era insignificante diante delas. O 
que contestamos é que esse gasto é para maquiar, para inventar, 
para falsificar números e enganar a sociedade. Mas, de qualquer 
forma, V. Exa., que fazia parte daquele Governo e continua fazendo, 
sabe que enquanto fomos Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária cumprimos com o nosso dever, muitas 
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vezes contrariando aquele Governo, que era democrático, 
diferentemente desse, que não tem nada de democracia. De fato , o 
Poder Legislativo deveria ter uma estrutura melhor para o 
acompanhamento das políticas públicas. 

E alegro-me por ter sugerido o que foi acolhido pelo Presidente 
anterior, a criação de uma estrutura, no Poder Legislativo, a fim de dar 
subsídio aos Deputados para fazerem esse acompanhamento. Mais 
do que isso, fizemos e aprovamos a Lei do SIAFI-Cidadão, que obriga 
o Executivo a traduzir, em linguagem compreensiva, toda a execução 
orçamentária. 

Tenho a certeza de que o Presidente desta Casa, junto com seus 
Líderes, exigirão que esse Governo, que gosta de esconder os 
números, disponibilize-os pela Internet, o que já é lei , que está sendo 
descumprida. O cidadão tem o direito constitucional de acompanhar 
receitas e despesas. Somente quando houver controle social , 
conseguiremos evitar que grande parte desses recursos seja 
desviada. 

O Poder tem avançado, mas espero que avance ainda mais. No que 
diz respeito à suplementação, estamos concedendo 2%, enquanto o 
Governo queria 10% . Foi um avanço, mas a emenda de minha autoria 
diz que deveria ser apenas 1 0% sobre cada crédito orçamentário 
aprovado, o que daria à Assembléia Legislativa um controle maior da 
execução orçamentária. 

Não queremos continuar este discurso e encerramos dizendo que 
esse Governo fará de conta que terá uma receita de 
R$2.657.627.079,00, que jamais será executada. Todos sabemos que 
não existirá. O orçamento ainda é uma simples carta de intenção. 
Cabe ao Poder Legislativo aprimorar esse processo, obrigando o 
SIAFI-Cidadão a ser cumprido e mudando a fórmula de dar 
suplementação automática. Jamais pode ser sobre o total. mas sobre 
cada crédito aprovado. O Poder Legislativo aprimorará a estrutura 
para acompanharmos as políticas públicas. Dessa maneira. teremos 
condições de dizer ao cidadão qual é a verdade de cada governo, qual 
é a sensibilidade de cada governo, qual é o interesse público de cada 
governo. Atualmente, a cada final de ano, a cada final de governo, 
uma grande quantidade de informações bem preparadas pelas 
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empresas de publicidade, os quais não correspondem à verdade, são 
divulgadas, mas não resistem a uma avaliação maior sobre a 
veracidade das informações prestadas. 

Fizemos 29 destaques, alguns dos quais esperamos mudar. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Com a palavra, para 
discutir o projeto, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia *- Sr. Presidente, colegas Deputados, 
Deputada Maria José Haueisen, estamos discutindo, neste momento, 
o orçamento do Estado para o ano de 2002, a peça orçamentária, que 
é exatamente o Projeto de Lei no 1.796, para execução no ano que 
vem. Talvez uma das discussões mais sérias que realizamos a cada 
ano seja exatamente a peça do orçamento que será aplicado 
financeiramente no exercício do próximo ano. 

Mas fazemos isso num momento em que é necessário fazer 
avaliação da conjuntura econômica global do País, que, certamente, 
vai influenciar o mercado mineiro. Durante o processo de discussão 
dessa peça orçamentária, a Comissão de Fiscalizaçao Financeira e 
Orçamentária, de que faço parte, presidida pelo Deputado Mauro 
Lobo, realizou várias audiências públicas. 

Gostaria de parabenizar o Deputado Mauro Lobo pela condução do 
processo de discussão desse orçamento, primeiro porque foi feita de 
forma democrática, com exaustão de discussões. O Deputado 
procurou escutar o conjunto dos membros da Comissão, mas também 
o conjunto dos Deputados desta Casa, que, na sua totalidade, 
apresentaram emendas a esse orçamento. 

Mas, conduzindo democraticamente a questão, o Deputado Mauro 
Lobo fez realizar, com a presença de diversos Deputados da 
Comissão e outros, uma audiência pública de que participou o 
Secretário do Planejamento Dr. Frederico. A primeira análise que o Dr. 
Frederico fez acerca do orçamento do Estado considerou a situação 
econômica do País. Na época, fiz questão de mostrar as divergências 
e diferenças que tinha com o pensamento e com a análise global que 
fazia da questão econômica no País. Traçou um quadro otimista, em 
que o Brasil continuaria numa rota de crescimento econômico no ano 
que vem, e, nesse crescimento econômico, o esteio do orçamento 
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mineiro também cresceria, e teríamos, portanto, um investimento 
maior, uma receita maior arrecadada pelo Estado, fruto de um 
posicionamento favorável do País na conjuntura internacional. 

Mais do que isso, fez uma análise otimista da conjuntura 
internacional. como se o projeto posto no mundo - na minha opinião, 
conservador -, o chamado projeto neoliberal, da globalização 
econômica, teria fôlego para o próximo ano, 2002, possibilitando um 
crescimento econômico mundial , e, portanto, brasileiro, e, como 
conseqüência, do orçamento de Minas Gerais. 

Essa foi , grosso modo, a análise feita pelo Secretário do 
Planejamento, análise esta em que o próprio Governo do Estado, em 
especial o Governador Itamar Franco, não acredita muito e sobre a 
qual tem feito críticas, no meu entender, corretas, alardeando o 
momento de crise econômica que o País vive. 

Estou mais de acordo com essa análise que tem sido repetida pelo 
Governador do que com a do seu Secretário do Planejamento. Mas já 
ressalto a contradição de o Governador ter um discurso e seu 
Secretário outro. Aliás, essa é a tônica desse Governo: há um 
discurso oposicionista em relação ao Governo Fernando Henrique, 
mas isso não se concretiza em propostas, não se efetiva na sua 
administração, que acaba tendo, em Minas Gerais, um conteúdo 
conservador. 

Essa polêmica deixaremos para depois. Faço, primeiro, uma análise 
da questão econômica em nível mundial , que vai afetar o nosso 
orçamento. 

Portanto, faço a análise do orçamento de Minas à luz da economia 
internacional , e não poderia ser feito de outra forma num país que 
segue o processo globalizante e o projeto de globalização econômica. 

A análise que faço é até contrária a isso. O projeto neoliberal e de 
globalização econômica está hoje em crise no mundo. Seu período de 
ascensão econômica e de crescimento ininterrupto ocorreu nas duas 
últimas décadas, e talvez o exemplo crucial disso seja o próprio 
desenvolvimento do país central do capitalismo, os Estados Unidos da 
América. Nesses 20 anos anteriores aos 2 últimos, os Estados Unidos 
viveram um momento quase que de pleno emprego. Em vez da 
recessão, o crescimento econômico. Foi , portanto, um período de 
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pujança. Essa é a verdade de duas décadas desse projeto de 
globalização econômica. 

Mas, de dois anos para cá, esse processo globalizante começa a 
entrar em uma crise profunda, inclusive no país central do capitalismo, 
os Estados Unidos. A recessão começa a fazer parte do cenário norte-
americano, sem sombra de dúvida. O desemprego começa a aparecer 
no país mais rico do mundo. A crise econômica, que parecia jamais 
existir nesse projeto neoliberal , aparece, como sempre surge 
periodicamente no capitalismo. Essa é a verdade nua e crua sobre 
uma crise que o projeto de globalização mundial começa a apresentar. 
Esse é o novo período econômico que vivemos. 

Que influência tem isso na discussão do orçamento? Toda, e 
procurarei demonstrar isso aos colegas Deputados, aos 
telespectadores da TV Assembléia e àqueles que nos visitam. Na 
verdade, a crise econômica está posta no projeto neoliberal , e agora 
não apenas nos países periféricos, mas no centro do capitalismo, seja 
nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha e no 
Japão. E este último sofre uma crise profunda, que já dura cinco anos. 
talvez a maior recessão econômica que o Japão já teve nestes últimos 
períodos. Essa crise se torna agora mundial. 

A crise tem, nos países dependentes do capitalismo e do 
imperialismo norte-americano, um fator que nos traz perplexidade e 
medo. Já tivemos a crise mexicana, a asiática, e o exemplo mais 
recente da crise nos países periféricos, entre outras que houve nesse 
período, é o da Argentina. 

Aliás , o Deputado Marco Régis me deu a notícia de que o 
Presidente De La Rua é demissionário, já não é o Presidente da 
Argentina. Caiu pela força de um movimento popular, é bom que se 
diga. Caiu por uma revolta popular na Argentina, e, apesar do estado 
de sítio e do exército nas ruas , o quebra-quebra durou o dia inteiro, 
resultado da ação de uma população empobrecida, desempregada e 
enfurecida, com justa razão. Tudo isso é fruto de um projeto 
econômico que o país fez questão de que fosse atrelado ao capital 
financeiro internacional. Tudo se faz para não perder os investidores 
internacionais. O capitalismo passa a ser dependente dos 
investidores. O capital financeiro é tudo. O mercado é tudo, e quem 
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lhe dita as normas é o capital financeiro, não mais quem produz, mas 
aqueles que especulam. Essa é a regra imposta pelo chamado projeto 
de globalização, ao qual a Argentina foi fiel. O país se atrelou e ficou 
completamente dependente desse projeto econômico. 

Fernando de La Rua, que foi eleito como Presidente de oposição. 
abandonou o discurso oposicionista e se agarrou aos tentáculos do 
Fundo Monetário Internacional, como se isso fosse a salvação da 
Argentina. E a crise levou de roldão o Presidente De La Rua, como 
levará de roldão o sistema dependente do imperialismo norte-
americano. que é o capitalismo argentino. 

O que isso tem que ver com o Brasil? Tudo, embora o Presidente 
FHC já tenha se apressado em dizer agora na televisão que a crise 
argentina nada tem que ver com o modelo econômico brasileiro. Não 
vivemos esse risco , não temos esse risco, não ex1ste crise social , não 
existe crise política nem econômica, no Brasil. Não é verdade, 
Presidente FHC. A crise econômica já está anunciada. A crise 
econômica brasileira já existe e virá com muita força. E só não tem a 
força da crise argentina porque o projeto neoliberal se instalou no 
Brasil tardiamente. Instalou-se depois que o projeto já se havia 
instalado na Argentina. Mas o Ministro Cavallo, que agora caiu, fez um 
plano idêntico ao Plano Real , tendo o Presidente Fernando Henrique e 
o ex-Presidente Itamar Franco apenas imitado o plano econômico 
posto pela Argentina, que era nada mais, nada menos do que o 
modelo ditado pelo Fundo Monetário Internacional. A Argentina, 
portanto, entra em crise antes do Brasil. Mas a mesma crise se 
anuncia no Brasil , se o modelo econômico brasileiro de dependência 
do imperalismo norte-americano persistir. Faço este gancho para dizer 
que não dá para acreditar no que a peça orçamentária anuncia para o 
ano de 2002, prevendo um crescimento econômico de grande monta. 
O orçamento enviado pelo Governador Itamar Franco nos demonstra 
um otimismo completamente irreal, quando teríamos um crescimento, 
só de investimentos, na faixa de R$1 .300.000.000,00. Destaco que 
isso é completamente irreal, porque os investimentos feitos em 1999 
foram da ordem de R$456.000.000 e, em 2000, um pouco menos de 
R$400.000.000,00. Não é possível pensar que, no ano de 2002, 
tenhamos um crescimento de mais de 300% de investimentos . 
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Portanto, diria que esse é um orçamento eleitoreiro, um orçamento 
feito na tentativa de enganar um Prefeito desavisado, se é que existe, 
ou iludir o povo com futuras obras que não existirão no último ano de 
Governo. Tudo isso numa fantasia de que nossa receita, nossa 
arrecadação, seria tão grande, que poderíamos aumentar o nível de 
investimento em mais 300%, o que não foi feito nos dois últimos anos. 
Esse orçamento é fantasioso. e chamo a atenção dos Deputados que 
fazem parte da comissão, Deputados Mauro Lobo, Rêmolo Aloise, 
Luiz Fernando Faria, entre outros que aqui se encontram, que havia 
uma crença do Secretário de Planejamento de que teríamos um 
grande crescimento mundial. Ele acredita piamente que o capitalismo 
terá um crescimento tal , que o neoliberalismo é de tal pujança, que o 
projeto globalizante não vive um momento de crise, que isso nos 
colocará na condição de crescimento também nas receitas de Minas 
Gerais. Isso é um erro. A crise argentina tem de nos servir de exemplo 
para que o Brasil não venha a sofrer as mesmas conseqüências. O 
que ocorre na Argentina é muito triste , mas é a expressão de uma 
crise econômica que leva a uma crise social profunda. A crise social , 
devido à crise econômica, é tão profunda na Argentina, que, 
evidentemente, também ocorrerá no Brasil. A crise econômica no 
Brasil. já de grandes proporções, traz consigo uma grave crise social, 
diferentemente do que disse o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Existe uma Belo Horizonte de desempregados dentro da 
grande São Paulo. Imaginem o que é esse caldeirão de miséria que 
ferve nos grandes centros metropolitanos do País. 

O desemprego na região metropolitana é enorme, já não é 
característica apenas dos municípios pequenos e médios. O 
desemprego já é uma característica de todos os pequenos municípios 
e distritos do Brasil afora. Nós, Deputados, sabemos disso nas 
andanças que fazemos pelo interior do Estado de Minas. A crise social 
é profunda. A miséria aumenta. Tanto aumenta a miséria, quanto 
aumenta a violência. Como relator da CPI do Narcotráfico, tenho um 
dado assustador: 20 mil pessoas em Belo Horizonte vivem do dinheiro 
do tráfico de drogas. São chamadas de pequenos aviões, mulas. que 
carregam drogas nos morros para a sobrevivência própria da família . 
É muita gente mexendo com algo ilegal, que aumenta a violência e 
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que demonstra que o grau de miséria é profundo em nosso País. Isso 
vai fazer com esse caldeirão acabe fervendo, que a revolta popular 
seja como a que vemos agora na Argentina. Para que isso não ocorra, 
é necessária uma imediata mudança de rumo. Felizmente, o Brasil 
terá eleições no ano que vem. Vamos ter mudança de rumo no 
Governo Federal. Caso contrário , a crise política poderá vir como 
conseqüência, como ocorreu agora na Argentina, ou seja, crise 
econômica acoplada a crise social. Se a crise política vier, é claro que 
o Brasil também irá ferver. Ainda bem que temos a condição de ter 
uma saída política antes que a crise estoure, que é exatamente o 
processo eleitoral. Ainda bem que temos as eleições no ano que vem. 
Esperamos que o povo brasileiro faça essa mudança tão necessária. 

O Deputado João Paulo (em aparte)*- Nobre Deputado Rogério 
Correia, estou atento ao pronunciamento de V. Exa. , quando traz à 
tribuna um assunto que se tem constituído no meu "hobby" predileto, 
há muitos anos, que é exatamente estabelecer comparações entre as 
economias do mundo inteiro. Eu, que viajei muito, morei na Europa, 
trabalhei para o governo espanhol , sempre fui um crítico do 
intervencionismo, do imperialismo do governo americano no mundo. 
Por isso, talvez possa concluir, numa linha de convergência com V. 
Exa., que a Argentina acaba de ser arrastada à falência pelas mãos 
do FMI. Esse mesmo caminho poderia trilhar o Brasil , não fosse a 
pujança da nossa economia. No Brasil, existe uma frase célebre. 
Dizem que muitos tentam destruí-lo durante o dia, mas ele se 
recompõe durante a noite, porque é um país muito rico, tem um 
parque industrial muito poderoso. Seguramente, apesar de todos os 
percalços que sempre vivenciamos, o País não poderá ser levado à 
falência, como a Argentina. Mas, de certa forma, é uma lição dura 
para a Argentina. Ela deverá ser analisada, porque o povo argentino 
vive, aqui na América do Sul, como autêntico povo europeu. O 
argentino se coloca como europeu e se vê dessa forma. Ele nos 
discrimina, nos olha de cima para baixo, a ponto de estabelecer entre 
nós um grande problema em relação ao Chile. Nas oportunidades em 
que estivemos no Chile, pudemos ver que, quando o povo chileno fala 
na Argentina, o faz com uma mágoa muito grande. Eles cunharam a 
seguinte frase: o único problema que existe entre o Chile e o Brasil é 
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exatamente a Argentina. Ela é um problema para a América do Sul. 
Acho que o MERCOSUL é um foro totalmente infeliz. A Argentina e o 
Brasil existem há 500 anos, mas agora, há 1 O anos, cismaram de 
constituir um foro chamado MERCOSUL. exatamente para se 
contrapor às determinações dos Estados Unidos, mas acabaram 
dando-se mal. Esse MERCOSUL, infelizmente. apesar da 
complementaridade que tem a economia da Argentina em relação à 
economia brasileira, não precisava ser constituído para ameaçar 
ninguém. 

O comércio sempre existiu. Para que transformar isso em 
MERCOSUL? Foi medida infeliz que não vingou e não vai vingar, 
porque a Argentina, com o MERCOSUL, quer tirar proveito do Brasil 
eternamente. Eles plantam o trigo, e compramos caro deles. É melhor 
o Brasil optar por plantar o trigo aqui , pois temos condições para isso. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, os países que a venceram 
constituíram o FMI para estabelecer certa equalização da economia 
no mundo, eliminando as grandes distorções. os grandes 
desencontros sociais, principalmente os causados pela guerra. Mas 
ele acabou fazendo exatamente o contrário . Ao longo da história, o 
FMI se mostrou como a guarda pretoriana, o cão de guarda, o leão-
de-chácara dos países mais avançados do mundo, submetendo e 
escravizando os países do Terceiro Mundo, a ponto de o "boom" de 
prosperidade em países como os Estados Unidos ser feito à custa da 
drenagem de recursos de países do Terceiro Mundo, como o Brasil. 

A par disso, é possível aos Estados Unidos investir em Israel. Neste 
ano, o orçamento dos Estados Unidos destina US$3.000.000.000,00 
para Israel a fundo perdido. Destina US$500.000.000,00 para o Egito 
para questões de ordem bélica e militar, para enfrentar o mundo 
árabe. intervir nas regiões de tensão, evitando que o imperialismo seja 
comprometido. 

Ocorreu o episódio das duas torres, quando o capitalismo foi 
atingido em sua simbologia, em seu orgulho maior. Achava que os 
Estados Unidos já houvessem desistido do projeto ALCA, mas recebi 
aqui , nesta Casa, há alguns dias, para minha surpresa, um cônsul 
político dos Estados Unidos que me disse com todas as letras que, em 
primeiro lugar, estava muito preocupado com a sucessão no Brasil , de 

L------0------J 



160 

dar Lula ou Itamar. E também que os Estados Unidos ainda estavam 
empenhados no Projeto ALCA. Para mim, isso é surpresa. 

Acho que, nessa segunda proposta, estão remando de costas, 
porque os Estados Unidos não teriam como se privar, proteger-se do 
boicote, da sabotagem industrial que seria uma face muito perniciosa 
do terrorismo, uma vez instalada a ALCA. 

V. Exa. tem toda a razão quando tributa a crise da Argentina à falta 
de patriotismo, seguramente é algo que também amargamos no Brasil 
há muito tempo. Oxalá o "efeito Orloff' não ocorra dessa vez. O 
contrário ocorreu: Zélia Cardoso de Mello prendeu o dinheiro da 
população e o povo saiu às ruas, de cara pintada, e depôs o 
Presidente Collor. 

Lá. Domingo Cavallo, como que desconhecendo a história e o 
exemplo do Brasil , fez a mesma coisa recentemente , e o povo foi às 
ruas e acaba de depor, hoje à noite , o Presidente De La Rua. que, 
aliás, deveria chamar-se De La Calle, porque "rua" em espanhol é 
"calle". Não sei onde encontrou esse De La Rua. Segundo o Casseta 
e Planeta é o "Fernando no olho da rua". Acaba de ocorrer uma lição 
amarga para esse país vizinho, torcemos por que aproveite essa dura 
lição, de forma a consertar sua economia. 

Não percebo que o "efeito Orloff" possa ocorrer. Isso jamais 
respingará no Brasil , por causa daquilo que V. Exa. acabou de 
informar: o ano próximo é eleitoral, e o mundo capitalista não quer que 
ocorra no Brasil o que acaba de ocorrer na Argentina, porque daria 
Lula com muito maior facilidade. 

Certamente, vai haver redução no preço dos combustíveis , daqui a 
alguns dias. Já dizia, de brincadeira, que o "efeito Orloff' funcionaria 
desta maneira: caiu Fernando de La Rua na Argentina, vai cair o 
preço do combustível no Brasil. Nesse sentido, sim, o "efeito Orloff" 
pode ocorrer, porque o mundo imperialista e capitalista não deixará 
que o Brasil , em um ano de eleição, experimente um episódio dessa 
natureza. Devemos, então, preparar-nos para enfrentar o capitalismo, 
a dominação internacional, de maneira mais vigorosa, porque 
influenciarão, nas próximas eleições, de modo generoso, permitindo 
que o Presidente da República comece a fazer cortesias que, depois, 
nos serão cobradas. Muito obrigado. 
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O Deputado Rogério Correia *- Muito obrigado, Deputado João 
Paulo. Oxalá caia Fernando Henrique Cardoso; se não pelo 
movimento das ruas, como ocorreu com de La Rua, na Argentina, que 
seja pelas eleições, pois, de qualquer forma, essa queda é 
necessária. Concordo com o Deputado João Paulo. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Agradeço-lhe e o 
parabenizo, Deputado Rogério Correia, pelos quase 30 minutos que 
falou , de maneira serena e lúcida, V. Exa. nos deu uma brilhante aula. 
Lamento que parcela tão pequena do Plenário tenha tido a 
oportunidade de ouvir essa exposição belíssima. Aliás, V. Exa. tem 
demonstrado o mesmo brilhantismo de seus tempos de Vereador, em 
Belo Horizonte. 

Gostaria de comentar que, quando V. Exa. faz essa ampla pintura 
de quadro global, para falar do orçamento do Estado, no qual V. Exa. 
detectou um fantasioso crescimento de investimentos, dá-nos 
dimensão importante do assunto. Alguns podem querer criticá-lo por 
estar falando em um mundo globalizado não momento em que se 
discute o orçamento de Minas Gerais, mas estão equivocados, porque 
estamos em um mundo global e temos que viver a instantaneidade do 
momento em todos os pontos do planeta. Portanto, a confecção do 
orçamento de Minas Gerais, um Estado federado do Brasil, nada mais 
é que aplicação de recursos em um mundo globalizado. 

Todos conhecem minhas opiniões e aparteio V. Exa. para prestar-
lhe homenagem por tudo que disse. Acrescento ainda algumas 
considerações às palavras do Deputado João Paulo sobre a Argentina 
e faço um reparo a alguns colegas que quiseram insinuar que De La 
Rua é o PT da Argentina. Quero refutar essa afirmação, porque 
acompanho política continental desde criancinha e afirmo que De La 
Rua não tem nada de PT, é da União Cívica Radical , do partido do Sr. 
Alfonsin , que se coligou a uma frente de esquerda, tendo a parte 
realmente de esquerda saído desse Governo entreguista e traidor do 
povo. Na verdade, Cavallo se candidatou à Presidência da República 
e foi o terceiro colocado nas eleições. Agora, o Presidente mais 
medíocre da história da Argentina, Fernando de La Rua, foi buscar 
ajuda no terceiro colocado, um ex-Ministro de um dos piores Governos 
desse País, o Governo de um traidor chamado Menen, que fez o 
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confisco à semelhança do que fez Collor no Brasil. 
Na verdade, assistimos, no Governo Menen, àquilo que 

conseguimos evitar com a luta da Assembléia Legislativa e com a 
firmeza que o Governador Itamar Franco demonstrou no início do seu 
mandato, quando se opôs à privatização de Furnas, quando falou em 
moratória e quando se posicionou em defesa da CEMIG e da 
COPASA. Temos de louvar a sua atitude e o seu posicionamento. Não 
me interessa se se tratava de convicção ou de um jogo político, mas 
despertou a população de Minas Gerais e abalou alicerces no País. 
Assim, conseguimos impedir que boa parte de nossas empresas vitais 
fossem privatizadas, senão, estaríamos caminhando como a 
República da Argentina, que privatizou praticamente tudo e está 
devendo muito, chegando a tal ponto de convulsão social. Estamos 
vendo o povo argentino degladiar-se nas ruas com os agentes da 
Geudarmeria. com a Polícia Federal e com o Exército argentino. que 
já se posiciona nos quartéis em defesa da Constituição. 

Na verdade, a minha intervenção foi para demonstrar a V. Exa. a 
importância que senti ao assistir à sua exposição com relação ao 
orçamento de Minas Gerais. Não penso que V. Exa. tenha fugido do 
assunto principal , que é o orçamento, ao falar da globalização. 
Estamos todos nesta teia globalizada. Esperamos ter um orçamento 
realista, que privilegie o social. Não basta trocarmos de Presidente da 
República no ano que vem. Procuro educar esse povo que nos 
assiste, porque fiquei livre de ter de apoiar o farsante candidato a 
Presidente da República, Ciro Gomes, ao sair do PPS. 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- Esta Presidência 
solicita ao ilustre Deputado Marco Régis que se atenha ao tema do 
orçamento. 

O Deputado Marco Régis (Em aparte) -O Deputado Rogério Correia 
não fugiu ao tema quando abordou a globalização, pois estamos 
inseridos nesse processo. Como dizia, fiquei livre de apoiar esse 
farsante , ao sair do meu antigo partido, que sempre me virava as 
costas, porque percebia que era um homem independente e que não 
seguia as suas regras. Libertei-me desse partido, porque, se 
elegermos cidadãos como Ciro Gomes e tantos outros. sem termos 
uma opção de centro-esquerda, teremos um Presidente igual ao De 
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La Rua, da Argentina. Não podemos nos submeter às normas da 
economia americana. Precisamos nos libertar e seguir uma diretriz 
voltada para um "basta" ao pagamento da dívida e um "sim" para a 
aplicação na área social; senão, haverá outra Argentina aqui. 

O Deputado Rogério Correia*- Obrigado, Deputado Marco Régis. 
Certamente, o seu sentimento antiimperialista, que é um sentimento 
nacionalista, nos une muito. O assunto é amplo e mereceria, pelo 
menos, mais uma intervenção, mas o tempo está passando, e é 
necessário que votemos o orçamento ainda hoje. 

Farei uma discussão mais global sobre o orçamento em Minas. Já 
disse que ele tem o problema de ser irreal. Não dá para acreditar em 
um crescimento de tal monta, não dá para acrediar que iremos 
simplesmente triplicar um investimento da ordem de 
R$400.000.000,00 feito nos últimos anos, para R$1 .200.000.000,00. 
Não dá para acreditar que isso, de fato, vá ocorrer. Não vai . Pelo 
contrário, a crise econômica é capaz de fazer com que fiquemos mais 
apertados ainda nesse orçamento. Além disso, a bem da verdade, é 
preciso dizer que o orçamento pode conter erros. Já fiz as críticas que 
tinha que fazer ao orçamento e ao Governo Itamar Franco, mas é um 
orçamento apertado pela dívida com União. E herdamos essa dívida 
do "desgoverno" Eduardo Azeredo, dívida negociada entre Eduardo 
Azeredo e o Presidente Fernando Henrique, não a bem do Estado, 
mas, pelo contrário , a bem do projeto conservador do Presidente 
Fernando Henrique, e sob a ordem do FMI. 

Portanto, nosso orçamento se encontra apertado por essa dívida 
com a União, que é o próprio aperto que o Brasil teve e tem- como foi 
dito pelo Deputado Marco Régis -, referente à nossa dívida com o 
FMI , nossa dívida externa. Em Minas, temos uma dívida deixada pelo 
"desgovernador'' Eduardo Azeredo. É uma pena que o Deputado 
Amilcar Martins não esteja aqui agora, mas é preciso dizer que o 
"desgoverno" Eduardo Azeredo foi o "desgoverno" da subserviência. 
Assim como Fernando Henrique é subserviente ao FMI , Eduardo 
Azeredo era subserviente a Fernando Henrique Cardoso e nos deixou 
como herança uma dívida que aperta o orçamento. Mas o fato é que a 
realidade do orçamento não é a que deixam transparecer. 

Quero ainda fazer uma crítica à própria Assembléia Legislativa, 
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anunciando que temos ainda quatro destaques do PT, os quais 
manteremos. Parece que também a Assembléia Legislativa, em sua 
maioria - evidentemente. em nome da Bancada do PT votei contra 
esse item do relatório - acredita que haverá um crescimento 
econômico e que a própria Assembléia poderá aumentar suas 
despesas. Assim, além da verba que lhe foi destinada. quer ampliar 
sua verba em mais R$23.000.000,00. A verba é a mesma que lhe foi 
destinada no ano passado, percentualmente, mas. com a expectativa 
de arrecadar mais, já foi concedido mais à Assembléia Legislativa. 
Não contente, a Assembléia ainda quer ampliar sua verba em mais 
R$23.000.000,00, e esse dinheiro não é para pagamento de pessoal 
nem para encargo. É porque a Assembléia vê a necessidade da 
realização de obras, da aquisição de imóvel e outras estrepolias que 
acho que não deveriam ser consideradas. Vamos explicitar nossa 
divergência ao fazer o destaque nessas emendas. Acho necessário 
derrotar essa solicitação de mais verbas para a Assembléia 
Legislativa, porque também é irreal. Mesmo porque tem tudo para 
gastar menos no ano que vem, uma vez que assumimos a crítica 
corajosamente, mostrando que o custeio de gabinete era alto, e houve 
diminuição, como haverá diminuição ainda maior no ano que vem. É o 
que esperamos, e já é deliberação da própria Assembléia. 

Portanto, esses destaques serão mantidos pela Bancada do PT para 
que a Assembléia também faça sua parte na superação das 
dificuldades impostas ao povo brasileiro e ao povo mineiro. Agradeço 
a V. Exa., Sr. Presidente, pelo espaço que utilizei e por ter me ouvido 
com tanta presteza, assim como aos nobres Deputados. Espero que 
ainda possamos votar o orçamento esta noite. Termino por aqui , 
embora muitas questões ainda devessem ser levantadas. Creio que 
consegui passar o fundamental sobre a análise que vínhamos 
fazendo. O meu discurso não é pessimista. Faltava dizer isso aos 
nobres Deputados e aos telespectadores. Pelo contrário, sou um 
otimista. Mas o otimismo e os nossos sonhos têm de vir da análise 
concreta que fazemos da realidade. Fazendo essa análise concreta é 
que poderemos sonhar em mudar a realidade que nos é tão 
insatisfatória. E a mudança há de vir, e virá , a partir da consciência de 
que precisamos romper as amarras do capital internacional. 
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Precisamos ser um país independente da política norte-americana, 
independente dos ditames do FMI , um país que procura, a partir de já, 
estabelecer um modelo de desenvolvimento próprio. Esse é o segredo 
para recuperarmos a dignidade de nosso povo e para não permitir que 
o Brasil caia na crise argentina, que, infelizmente, é uma realidade 
hoje. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Com a palavra, para 
discutir o projeto, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite *- Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria, 
rapidamente, de tratar uma questão do orçamento. Já estamos quase 
prontos para a votação dele. Quero tratar de uma parte do orçamento 
que, durante meus anos na Assembléia Legislativa, procurei , de 
alguma maneira, acompanhar, torcendo por que essa parte tão 
importante da administração pública pudesse ser levada com 
eficiência, considerando que é muito importante socialmente. Refiro-
me ao esporte. 

Gostaria de lamentar o percentual previsto para o esporte no 
orçamento, que é de R$3.400.000,00 para os nossos 853 municípios. 
Sou dessa área, em que vivi por quase 20 anos, encerrando minha 
carreira de atleta. Depois de eleito Vereador, fui Secretário de 
Esportes de Belo Horizonte. Ocupei essa Pasta no Município de Belo 
Horizonte. Com um comportamento ético, sempre procurei 
acompanhar a situação do esporte em Minas, respeitando as pessoas 
que vêm ocupando esse cargo, que é um cargo importante. Cito, 
recentemente, um companheiro da Assembléia Legislativa, o 
Deputado lvair Nogueira, que emprestou sua sabedoria e sua 
experiência à Secretaria de Esportes. Pude acompanhar a sua 
administração e o seu trabalho nessa Secretaria. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou ligado ao esporte e tenho a 
minha família também ligada a ele. Minha esposa, com quem sou 
casado há 22 anos, jogou pela Seleção Brasileira de Vôlei por 12 
anos, jogou pelo Minas Tênis Clube por 20 anos. Os meus filhos são 
também ligados ao esporte. Tenho uma filha que é levantadora de 
uma das equipes do Minas Tênis Clube; outra filha faz ginástica 
rítmica e alcançou o 3° lugar no último campeonato mineiro. Sempre 
procurei acompanhar a situação do esporte em Minas Gerais e, é 
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claro. sempre me tenho preocupado. 
Em 1999, apresentamos, nesta Casa, uma lei de financiamento para 

o esporte. Essa lei acompanhava as mais modernas leis do mundo de 
incentivo à cultura e ao esporte. Procuramos, na apresentação, 
chamar todos os interessados. O Deputado lvair Nogueira era o 
Secretário de Esportes e compareceu, apresentou sugestões ao 
projeto. Chamamos as federações e clubes para participarem 
também. Na Assembléia , tramitou o projeto. Com grande apoio do 
Presidente Antônio Júlio e dos Deputados, tivemos a aprovação desse 
projeto que se encontra com o Governador, que tem até o dia 27 para 
sancionar ou vetar essa lei. 

Venho acompanhando, nestes dias, as constantes críticas que o 
Secretário de Estado de Esportes e atual Presidente do Minas Tênis 
Clube, Sérgio Bruno Zech Coelho, vem fazendo ao projeto de lei que 
tramitou na Assembléia Legislativa. 

O Presidente Antônio Júlio teve o cuidado de pedir a ele, durante a 
tramitação do projeto, que enviasse sua proposta. E ele encaminhou à 
Assembléia Legislativa um projeto que entendia ser bom para o 
esporte em Minas Gerais. Venho acompanhando as diversas reuniões 
que ele faz, e algumas pessoas têm dado informações equivocadas 
do projeto, tentando confundir, dizendo que o projeto visa apenas ao 
futebol , sendo discriminatório. Como sou alguém oriundo do futebol. é 
uma prática também no esporte pensar que eu legislaria apenas no 
futebol. Hoje, a Secretaria, que não lutou por um percentual maior em 
Minas Gerais, tem apenas RS3.000.000,00. O Secretário de Esportes 
convocou uma reunião no Minas Tênis Clube, chamou as federações 
e fez o seguinte comentário sobre o projeto de lei que a Assembleia 
Legislativa aprovou: "O projeto é, inclusive, redundante, pois o Estado 
já destina verba para investimento na escola. O projeto não tem nada 
a ver com esporte de rendimento, onde está o nível olímpico. Quem 
realmente faz o esporte de competição, que são os clubes. está fora 
dele". E diz ainda o Presidente da Federação de Velei , Carlos R1os. o 
Carlão: "A proposta não atende aos clubes e às federações que sao 
representantes desses, e, portanto, não atende ao esporte". O Sr. 
Carlão diz ainda que o projeto não atende ao esporte e que as escolas 
já recebem 25°o da arrecadação estadual. O Sr. Carlão não entende 
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que 25% é para a educação, não é para o esporte na escola. O Sr. 
Carlão e o Secretário de Esportes desconhecem que apenas 30° o das 
nossas 3.700 escolas têm espaço esportivo. O Secretário de Estado 
mandou para a Assembléia Legislativa a sua proposta, que não foi de 
interesse para as comissões que o apreciaram. Vejam como ele trata 
o esporte, Deputado Adelmo Carneiro Leão. No art. 4° da sua 
proposta, diz "Serão beneficiadas por essa lei as seguintes áreas do 
mercado esportivo. Ele fala em mercado esportivo. Diz no inciso 111 do 
art. 4°: "Área de atividade de formação esportiva, devendo os atletas 
serem federados. Pertencentes a federações, visando ao 
aprimoramento técnico e à prática esportiva de alto nível". O projeto 
do Secretário visava atletas de alto nível. No projeto que a Assembléia 
aprovou, está muito claro: "Poderão ser beneficiados por essa lei 
projetos relativos aos seguintes segmentos esportivos: Desporto 
educacional , o esporte praticado nas escolas, diversos municípios 
poderiam ser alcançados por essa lei; desporto de participação, 
praticado de modo voluntário". Aqui estão incluídos projetos sociais. 
Os projetos para alcançar as crianças e o desporto de rendimento, 
organizado e praticado de modo não-profissional, compreendendo o 
desporto amador. Aí estão incluídas as federações. 

O Presidente da Federação de Vôlei , federação que minha esposa 
defendeu por tantos anos e que minha filha defende hoje, não leu o 
projeto. Não sabe que, sancionado, o projeto atende sua federação. O 
Secretário de Esportes também não leu, porque não é seu projeto. Se 
não atende ao mercado esportivo de Minas Gerais, não interessa. 

"Identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de 
qualquer forma de remuneração ou de incentivos materiais para 
atletas de qualquer idade". Queremos alcançar o atleta em formação. 
Queremos alcançar nossas crianças e nossos jovens. Por isso os 
Deputados votaram unanimemente nesse projeto. Queremos alcançar 
90% das nossas crianças e dos nossos jovens que estão na escola. O 
Secretário de Esportes exclui o jovem que está na escola. Sua 
proposta não diz respeito aos jovens que estão na escola, mas sim 
aos atletas de alto nível. Atletas de qual clube ele quer alcançar com o 
recurso público? 

Gostaria também de comentar a proposta do Secretário em relação 
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a componentes de uma comissão de avaliação dos projetos enviados 
para a Secretaria de Esportes. Diz ele: "Os componentes da 
Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos deverão ser pessoas 
de comprovada idoneidade e de reconhecida notoriedade no mercado 
esportivo". São eles que vão compor a comissão do Secretário de 
Esportes para apreciar os projetos enviados para a Secretaria de 
Esportes, sendo um o presidente, representado pelo Secretário de 
Esportes, quatro membros indicados pela Secretaria de Esportes, 
oriundos da Secretaria da Fazenda. O Secretário de Esportes vai 
indicar os representantes da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da 
Educação, da Secretaria do Trabalho da Assistência , da Criança e do 
Adolescente e da Secretaria da Saúde; e mais seis membros eleitos 
pelas entidades esportivas do Estado. Mais à frente , em sua proposta, 
inclui mais três representantes da Secretaria. Ele decide, juntamente 
com aqueles com comprovação junto ao mercado esportivo de Minas 
Gerais. A quem atende a proposta do Secretário de Esportes? Além 
da confusão da Secretaria de Esportes, em sua proposta, o Secretário 
cria um Fundo Estadual de Esportes. Desconhece o Secretário que, 
para criar um fundo, é necessário lei específica. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) -Agradeço o aparte de V. Exa. 
e manifesto minha alegria por V. Exa. trazer um assunto tão 
importante, que tem tudo a ver com nosso orçamento. Muitas pessoas 
falam de gasto com esporte nas escolas. Na verdade, o investimento 
é muito pequeno. Nós, que percorremos as escolas públicas do 
Estado, percebemos o quanto é precária a infra-estrutura destinada ao 
esporte. Haveremos, um dia, de discutir um orçamento que privilegie 
nossas escolas, para que nossas crianças, nossos jovens e 
adolescentes tenham a oportunidade de entrar em um circuito de 
competição entre as escolas, para daí - quem sabe? - surgirem os 
atletas do futuro. 

Recebemos uma informação. Deputado João Leite, há 2 semanas, 
mas não tivemos tempo, nesse final de ano, de conferi-la: existe um 
projeto que prevê, para toda escola com mais de 500 alunos, recursos 
do Governo Federal para a instalação de uma quadra esportiva ou a 
cobertura de quadra já existente. O Estado não está recebendo 
nenhum recurso nessa direção, e a informação que recebemos -
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deveríamos tê-la checado, não tivemos tempo, mas vamos fazê-lo no 
início do próximo ano - é que a Secretaria da Educação não aceita 
que esse recurso venha pela Caixa Econômica Federal; quer que o 
recurso chegue via caixa escolar. Portanto, um empecilho entre a 
Secretaria da Educação e a Secretaria dos Esportes está 
inviabilizando a implantação de um projeto dessa magnitude em Minas 
Gerais. 

Quero trazer essa questão não na forma de denúncia, mas de alerta. 
A Secretaria dos Esportes deve verificar se isso, de fato , está 
acontecendo, assim como a Secretaria da Educação deve apurar se, 
na verdade, está perdendo recursos do Governo Federal para 
implantar essa infra-estrutura importante nas escolas estaduais. 

Deixo esse alerta a V. Exa. No início do ano, vamos conferir e 
contamos com o seu apoio. 

O Deputado João Leite *- Muito obrigado, Deputado Paulo Piau. 
Gostaria de falar muito mais sobre esse assunto. No entanto, em 
respeito aos Deputados que aguardam a votação do orçamento, vou 
encerrar minha participação. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) *- Apenas para colaborar 
com o debate, em primeiro lugar, no que diz respeito ao esforço de V. 
Exa. em relação ao projeto, gostaria de dizer que temos consciência, 
sim, mas é importante também que V. Exa. atente para essas 
sugestões que o ilustre Secretário dos Esportes lhe enviou. Todos 
sabemos que o Secretário Sérgio Bruno é extremamente competente, 
dedicado, e provavelmente - ainda não vi o teor - suas sugestões são 
boas. 

No que concerne ao comentário do Deputado Paulo Piau, estive 
conversando com o Secretário, Prof. Murílio Hingel, preocupado com 
essa questão. A informação que recebemos é de que seria feito 
convênio entre o Governo Federal e o de Minas, pelo Ministério dos 
Esportes. É importante que se diga que o Ministro dos Esportes, o 
mineiro Carlos Melles, muito embora não seja do meu partido, tem 
certo trânsito nas questões com o Governo Federal , lembra-me o 
Reminho, que é do seu partido, o PFL. Portanto, a situação, de certa 
forma, se desenvolveu. 

Mas o fato , Deputado João Leite - é importante trazer isso à 
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consideração dos Deputados -, é que, segundo o Sr. Secretário, os 
recursos deveriam ser disponibilizados pelo Governo Federal, e não 
foram . O Deputado Paulo Piau falou que seria por causa do "modus 
operandi". Não sei, esse detalhe o Sr. Secretário não me revelou. Por 
outro lado. o Secretário Murílio Hingel é extremamente competente, 
diligente nessas questões. Seguramente, se há algumas restrições, 
devem ser realmente de ordem técnica. 

Por isso é importante que façamos a apuração dessa questão. A 
verdade é que apenas o Governo do Estado está, neste momento, 
fazendo, com poucos recursos e, infelizmente, em pouquíssimas 
escolas, esse tipo de obras no Estado. Obrigado. 

O Deputado João Leite* - Agradeço ao Deputado Márcio Cunha pela 
sua contribuição. Desejo que. em relação ao esporte, o Brasil consiga 
os resultados de que precisamos e para os quais torcemos, que são 
justamente esses atletas de alto nível, a preparação das nossas 
equipes olímpicas. 

Foi recentemente votada e sancionada a Lei piva, segundo a qual as 
confederações de esportes olímpicos terão direito a uma receita 
anual , que corresponde a 4°o do total da arrecadação das loterias 
exploradas pela Caixa Econõmica Federal , que repassará o dinheiro 
ao Comitê Olímpico Brasileiro. responsável por sua distribuição. A 
primeira conseqüência é a necessidade de as confederações se 
organizarem, bem como estabelecerem calendários para as 
competições e viagens de seleções ou atletas olímpicos. Os recursos 
para a preparação dos atletas olímpicos, das equipes olímpicas já 
estão previstos na Lei Piva. 

Queria agradecer a atenção dos Deputados. Não usarei todo o meu 
tempo, mas não poderia deixar sem resposta um ataque gratuito como 
o que me fez o Secretário de Esportes. Procurei estar distante, 
acompanhar de longe, torcendo pelo esporte. O Secretário de 
Esportes tem neste Deputado agora um opositor. Não um opositor ao 
esporte, mas à política da Secretaria de Esportes, que trata Minas 
Gerais como mercado. Minas não é mercado. Queremos que os 
recursos cheguem às escolas e que as nossas crianças recebam 
apoio em relação ao esporte. Queremos que os atletas que detêm 
índice olímpico e que irão às Olimpíadas tenham apoio. Mas 

L.....------0-------1 



17 1 

especialmente àqueles que não têm nada - apenas 30% de escolas 
têm espaço esportivo - a Assembléia Legislativa tem de garantir o 
acesso ao esporte. Ao portador de deficiência física tem de ser 
garantido o acesso ao esporte. 

A política do Secretário de Esportes de privilegiar o mercado 
esportivo em Minas Gerais tem em mim a partir de agora um duro 
opositor. Concedo aparte ao Deputado Martini antes de encerrar. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite, só 
lamentamos que alguém que seja convidado para uma função pública 
-como é o caso do Secretário-, que assuma o cargo de Secretário de 
Estado, pense como um empresário, como alguém da iniciativa 
privada, que traz todos esses vícios, não sabendo fazer a diferença 
entre o público e o privado. 

Quando V. Exa. leu - e também o fiz - que ele trata do "mercado do 
esporte", essa expressão já nos dá uma indicação. Acho que é pior, o 
que queria era dizer que "queremos ter a reserva desse mercado para 
os nossos interesses e o dos nossos amigos". É lamentável. Acho que 
isso exigiria, se tivéssemos um Governo sensível às questões sociais, 
que ele até demitisse esse Secretário, que escolhesse alguém que 
tivesse compromisso com o público, com o social , que se 
preocupasse com a sociedade mineira, não apenas com os grupos 
empresariais, não somente com aqueles que ganham dinheiro com o 
mercado esportivo, como ele sugere aí. 

V. Exa. pode ter certeza de que o PSB está junto com V. Exa. mais 
uma vez, e os seus adversários são os nossos. Vamos mostrar à 
sociedade mineira quem é esse cidadão. 

O Deputado João Leite * - Obrigado pelo apoio e pela contribuição, 
Deputado Miguel Martini. E, em respeito aos Deputados, apesar de 
ainda ter muito tempo para discutir, vou encerrar o meu 
pronunciamento. Mas teremos oportunidade de discutir novamente 
essa matéria, porque, se o Secretário é do esporte, também sou. E já 
sei que ele falou para quase Belo Horizonte inteira que mandou o 
Governador Itamar Franco vetar o meu projeto, o n° 640, que não é 
mais meu. 

É preciso avisar ao Secretário de Esportes que, quando um 
Deputado apresenta um projeto de lei, que é votado pela Assembléia , 
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a mensagem, encaminhada ao Governador, é da Assembléia 
Legislativa, de todos os Deputados. Ele não vetou o projeto do 
Deputado João Leite. Vetou o Projeto de Lei no 640, de autoria da 
Assembléia Legislativa. Como V. Exa., Sr. Secretário. disse que 
mandou o Governador Itamar Franco vetar o projeto, caso isso 
aconteça, ele voltará para a Assembléia Legislativa e teremos mais 
tempo para discutir esse veto absurdo, que demonstra a exclusão 
imposta às nossas crianças e jovens carentes. O Secretário de 
Esportes, que olha para o mercado esportivo, diz não ao pobre, à 
criança, ao deficiente físico , em Minas Gerais. É lamentável. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não 

mais devíamos estar, nesta Casa, a discutir o orçamento, que já se 
encontra acertado para votação. Devíamos ter votado o orçamento e 
já estarmos no recesso, nosso lar. 

Mas não posso deixar de fazer um comentário sobre aquilo que já se 
encontra resolvido. Minha preocupação será debatida no ano que 
vem, por ocas1ao da LDO. Vejo um orçamento de 
R$19.500.000.000,00, sabendo que a nossa região do Triângulo 
Mineiro contribui com 12,8% de toda essa receita ou de sua previsão, 
o que é muito dinheiro. Essa percentagem redunda no montante de 
R$2.000.000.000,00. E o Governo elabora o projeto de orçamento, 
devolvendo a proposta orçamentária, para o Triângulo, apenas de 
2, 16°o. E o que é pior, esse percentual vem decrescendo ano a ano. 
Nesta toada, daqui a três ou quatro anos, a participação do Triângulo 
no bolo vai zerar. Não entrarei em detalhes nem vou filosofar sobre 
minha ideologia política, já conhecida dos nobres pares desta Casa: 
somos progressistas, gostamos das questões sociais e vemos, no 
Brasil, todos os nossos anseios fracassarem por falta de iniciativa dos 
governantes. Não entrarei em detalhes porque teremos o ano que 
vem para debater a questão. No findar do ano de 2001 , ficamos a 
esperar que as coisas sejam diferentes em 2002, pois vamos trabalhar 
profundamente a LDO para que, ao final do ano, possamos fazer um 
orçamento que faça justiça às regiões do Triângulo e do Alto 
Paranaíba, desprestigiadas pelos Governos que têm passado por 
Minas Gerais. Além de ser uma região de belas paisagens, é aquela 
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terra que inspirava Portinari , que saía de Brodósqui em busca do pôr-
do-sol, retratado em suas pinturas. 

E os governos estão deixando o barco andar. As cidades estão cada 
vez mais pobres. Não mandam o orçamento. A Lei Robin Hood tira um 
monte de dinheiro das pequenas e das grandes cidades que 
compõem a região do Triângulo. O Governo faz empresas 
hidrelétricas, inunda as terras férteis, atrapalha a vida do sertanejo 
triangulino, coloca-o no alto do cerrado, no planalto. Tira-o da beira do 
rio, não compra as terras no valor devido. As desapropriações são 
ínfimas. Ele mexe com a vida de todo o mundo, agride o sistema 
ecológico, muda nosso clima. E onde está o orçamento? Depois, 
ainda vem a famigerada Lei Robin Hood. No ano de 2002, vamos ter 
muito trabalho aqui. Temos a obrigação de dar uma resposta aos 
nossos eleitores do Triângulo e do Alto Paranaíba. Temos a obrigação 
de dizer-lhes que estamos aqui para defender os interesses de nossa 
região. 

Ao encerrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero desejar aos 
nobres pares desta Casa um feliz Natal e um Ano-Novo cheio de 
glórias, com muita paz, saúde, amor e determinação nas nossas 
direções políticas, para que sejamos vitoriosos, levando nosso 
idealismo a debate aqui na Assembléia e na Câmara dos Deputados. 
Até o ano que vem, com muita paz, saúde e amor para todos. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje 
estamos encerrando uma etapa importante, a aprovação do 
orçamento do Estado. Agora, estamos caminhando para a votação. 
Não gostaria de falar mais sobre os números do orçamento, mas 
apenas tecer alguns comentários sobre o seu sentido e como o 
estamos vendo. Entendo que o orçamento deveria ser a lei principal 
do Legislativo, porque é a síntese de todas as políticas, quer sejam 
políticas de desenvolvimento econômico, quer social , quer de resgate 
das diferenças existentes no Estado, quer de definição de prioridades. 
Para isso, é necessário que, de antemão, tenhamos diretrizes 
estratégicas do próprio Governo. Vejo que conseguimos, na 
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Assembléia , evoluir, fazer uma discussão mais ampla sobre ele, mas 
é necessário que tenhamos uma atitude nova, ou seja, a importância 
do seu acompanhamento desde o primeiro dia do ano, sua execução, 
seus desvios, e a necessidade de um ajuste de acordo com as 
demandas do Estado. O orçamento não pode ser apenas o 
preenchimento de contas previamente definidas pela falta de opções 
ou de determinação de prioridades. Enquanto ele for apenas 
autorizativo, tiver apenas esse cunho de ser uma peça de orientação, 
não de obrigação de execução, vamos sentir sempre a fragilidade do 
Legislativo, que, em última análise, deveria dar o cunho político e o 
aval à peça orçamentária. 

Para nós também ficou a lição do envolvimento de toda a Comissão 
de Fiscalização na discussão e na elaboração do orçamento. 

Como relator, agradeço aos Deputados componentes dessa 
Comissão e aos que com suas emendas e proposições contribuíram 
para melhoria da peça orçamentária. Precisamos melhorar não só na 
definição de prioridades que deveriam ser oriundas de uma definição, 
mas também devemos na obtenção de melhores informações. 

Vimos aqui o questionamento, por exemplo, da distribuição de 
recursos pelas macrorregiões do Estado. Hoje, falta-nos uma 
informação muito importante. Obviamente, a maior parcela da peça 
orçamentária é para custeio , e a menor. para investimento. No 
entanto, ainda não temos meios para auferir quanto de custeio está 
sendo distribuído a cada macrorregião do Estado . 

Muitas vezes, uma região que recebe pouco investimento pode ter 
custeio significativo. Acho importante avançarmos tecnicamente, 
buscando maior qualidade para o orçamento. O fundamental é que o 
orçamento seja uma peça que retrate em números as políticas 
estratégicas do Governo. Se não for assim , será uma peça simplória, 
sem maior importância. 

Queremos que o orçamento seja a peça principal em termos de 
projeto de lei que passe por esta Casa. 

Quero, nesta oportunidade, quando estamos prestes a encerrar os 
trabalhos legislativos, agradecer a todos os membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira, com quem atuamos durante este ano, aos 
funcionários da Casa, principalmente aqueles com quem mantivemos 
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convivência diária, seja nas Comissões, seja em Plenário, seja nos 
serviços de apoio; sem dúvida, a dedicação e o envolvimento dos 
funcionários é que facilitam o nosso trabalho. 

Finalmente, desejo à população de todas as regiões do Estado que, 
neste momento, Minas esteja unida no desejo de que todos os 
mineiros tenham um Natal com mais alegria, paz e fraternidade e de 
que tenhamos um Ano-Novo com mais esperança e confiança. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
inicio minha intervenção parabenizando o Deputado Mauro Lobo e 
todos os outros Deputados, sub-relatores da lei orçamentária. 
Considero que, do tempo em que estou aqui, talvez este tenha sido o 
ano em que conseguimos avançar mais. Não só na análise do 
orçamento, mas também , e principalmente, na tomada de consciência 
do valor do orçamento como uma das mais importantes leis que 
votamos na Assembléia. 

E, em relação a esta discussão e aos debates que travamos, surge 
a idéia e a disposição manifesta do Presidente da Assembléia de já, a 
partir do próximo ano, 2002, estarmos analisando a execução do 
orçamento e, também, preparando-nos para a sua elaboração como 
peça de planejamento, e não como uma peça de ficção mal-
elaborada, como já vimos acontecer com vários orçamentos. 

Quero também dizer, como disse o Deputado Geraldo Rezende, que 
a nossa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, assim como 
outras do Estado, têm sido, algumas vezes, esquecidas e, outras, 
exploradas. De modo especial , nossa região é explorada. É uma 
região que produz muito, sendo a segunda do Estado, e, no entanto, é 
uma das últimas a receber investimentos. Tive a oportunidade de 
debater com os Deputados Paulo Piau, Geraldo Rezende, Anderson 
Adauto, Hely Tarqüínio e Antônio Andrade, Líder do Governo e 
representante de uma região muito próxima ao Triângulo, e 
resolvemos fazer uma ação solidária na defesa dos interesses das 
potencialidades do desenvolvimento de nossa região, sem deixarmos 
de ser solidários com as outras regiões de Minas, pois queremos vê-
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las desenvolvidas e atendidas adequadamente. 
Eu, de maneira muito especial, tenho dedicado parte de meu 

trabalho à defesa de região esquecida de Minas Gerais que tem 
grandes potencialidades na área da agricultura, sobretudo da 
fruticultura, da mineração, do turismo e do desenvolvimento cultural : 
os vales do Jequitinhonha e do Mucuri , região que tenho defendido 
com a convicção de que, se nela houver investimentos. iremos vê-la 
florescer intensamente, em função de suas potencialidades. 

O Jequitinhonha está nessa situação, marginalizado e empobrecido, 
por falta de compromisso de governos sucessivos. E o que nos traz 
aqui é uma conclusão muito preocupante: vemos regiões ricas 
exploradas, sem investimentos, e regiões pobres esquecidas, 
abandonadas. Qualquer governo comprometido com as diferentes 
Minas tem de planejar os investimentos em todas as regiões e áreas, 
preocupando-se com os princípios da igualdade no atendimento das 
necessidades e na promoção dos talentos e potencialidades. 

Infelizmente, orçamentos sucessivos não têm acontecido assim, 
mas, neste momento, a Assembléia Legislativa evoluiu muito. 
Observamos isso a partir da forma com que esse orçamento vem 
sendo tratado e a partir da disposição dos parlamentares de evoluir no 
acompanhamento da execução orçamentária, com um estudo mais 
detalhado e aprofundado. Tenho visto, inclusive, a disposição dos 
Deputados mineiros em voltar às diferentes regiões do Estado, no 
esforço que fizemos no ano passado com as audiências públicas 
re~ionais. 

E absolutamente inaceitável que o orçamento do Estado seja 
apresentado à Assembléia Legislativa do Estado, sem o conhecimento 
de um único Prefeito ou o mínimo conhecimento dos Prefeitos. 
Tivemos oportunidade, recentemente, de fazer um questionamento 
em uma reunião em que havia Prefeitos das maiores cidades de 
Minas. Ao perguntarmos se algum deles tinha conhecimento do 
orçamento, não obtivemos nenhuma manifestação. 

Isso nos mostra como o Governo do Estado está dissociado dos 
municípios. A organização do Estado em diferentes níveis é para 
facilitar a construção do estado democrático de direito, e não para 
fazer esse distanciamento. Infelizmente, vemos isso aqui, em Minas 
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Gerais. 
Trago a disposição para debatermos, discutirmos, levantando os 

problemas, mostrando as injustiças e o abandono e acompanhando 
com vigor e com determinação a execução orçamentária. Há pouco, 
disse ao Deputado Paulo Piau e ao Deputado Geraldo Rezende e 
reafirmo que estaremos, com todos os nossos partidos, o PFL, o 
PMDB e o PT - o Deputado Hely Tarqüínio está no PSDB -
acompanhando a execução orçamentária proposta. Apesar do mínimo 
proposto, desejamos que seja aplicado. Cobraremos do Governo do 
Estado que aplique os recursos que estão propostos nesse orçamento 
em nossa região e que cumpra o que foi proposto para o Triângulo 
Mineiro. Esperamos que não seja apenas uma peça de ficção e uma 
proposta de enganação, como disse o Deputado Rogério Correia. 
Como todo o orçamento está inflado, que não seja esse mínimo 
também uma proposição inflada para atender ao Triângulo Mineiro. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, obrigado pela oportunidade de nos manifestarmos com relação 
à proposta orçamentária. V. Exa. colaborou muito com esse 
orçamento, fazendo um estudo profundo, a ponto de haver a 
manifestação de todo o Triângulo Mineiro. Se os Prefeitos não são 
participados da elaboração do orçamento, pode ter a certeza de que a 
preocupação levada a eles pelo estudo realizado por V. Exa. trouxe 
reflexão especial aos Prefeitos da região do Triângulo Mineiro e do 
Alto Paranaíba. Esse foi o início de uma retomada de consciência não 
apenas desta Casa, mas também das unidades menores, que são os 
municípios, para que participem, pois são parte do orçamento do 
Governo do Estado. Parabéns por esse esforço. Com certeza, 
continuaremos o seu trabalho, de acordo com essa visão de que, no 
próximo ano, deveremos retomar as audiências públicas, para que 
possamos dar oportunidade para que as bases façam parte desse 
processo. Aceitamos essa iniciativa de fazer com que o Governo 
cumpra esse mínimo que aí está. O Triângulo é uma região de muito 
potencial , mas é carente em termos de infra-estrutura produtiva. O 
potencial que tem, juntamente com o Alto Paranaíba, serve para 
alavancar um processo de produção e para gerar riquezas para todo o 
Estado. Conversei com o assessor Noronha, que me dizia que o 

.____ ___ l} ___ ____. 



17R 

Triângulo Mineiro está em sobressalto, pois investe e entra em um 
patamar e, novamente, investe e entra em outro patamar. em uma 
curva não desejada, porque ela deveria ser ascendente e contínua. 
Isso está ocorrendo praticamente em todo o Estado, porque não há 
planejamento e estratégia de desenvolvimento. Somos carentes disso 
no Brasil inteiro, mas poderemos ser diferentes em Minas Gerais. 
Poderíamos ter intenção de planejar e de realizar não apenas o 
orçamento, mas ações políticas importantes de desenvolvimento. 
Mas, lamentavelmente, estamos com política menor, com uma 
preocupação de curto prazo. Na verdade, estamos perdendo a 
capacidade de planejar em médio e a longo prazos. Sem dúvida, esse 
é um dos fatores que tanto prejuízo trazem à Nação e ao nosso 
Estado. Parabéns pelo esforço ao analisar o orçamento para o ano de 
2002. Muito obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado, Deputado Paulo 
Piau. Podemos dizer que, juntos, nós. do Triângulo Mineiro. somos 
solidários com as outras regiões de Minas. Aplaudimos a aplicação 
dos recursos lá gerados no atendimento das necessidades de nossa 
gente em todos os cantos do Estado. Queremos ver resultados 
melhores no Jequitinhonha, no Mucuri e em outras regiões pobres de 
Minas, que também são talentosas. Mas não vamos abrir mão do 
atendimento das necessidades do povo do Triângulo Mineiro. Vamos 
atuar de maneira solidária, mas permanentemente e decisivamente, 
para que nossa luta seja vitoriosa. 

Ao final , quero desejar aos meus colegas Deputados e Deputadas 
um Natal muito feliz, cheio de paz, de alegria e saúde, um ano de 
2002 muito mais generoso para cada um. Que as energias positivas 
aumentem no coração e na inteligência de cada um para suas 
realizações pessoais e para que suas energias e suas forças gerem 
ações muito positivas para todo o povo de Minas Gerais. Igualmente. 
desejo a todos os funcionários da Assembléia Legislativa tudo de 
bom, muita saúde, muita alegria no Natal e um ano de 2002 generoso. 
fraterno e solidário. Que os talentos humanos do Estado de Minas 
Gerais se realizem em uma fraternidade permanente. Desejo ao 
nosso Presidente muita luz para que conduza a Assembléia 
Legislativa aos níveis mais elevados da representação e possa 
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atender ao interesse coletivo e ao bem comum, fazendo de Minas 
Gerais e desta Assembléia um espaço de dignidade, alegria, respeito 
e credibilidade perante o povo do Estado. Tenho a certeza de que as 
lições que aprendemos este ano nos servirão muito para que esta 
Assembléia se destaque no cenário nacional, seja um padrão de 
referência para todas as Assembléias dos outros Estados brasileiros. 
Tenho a convicção de que os trabalhos que realizaremos no próximo 
ano farão desta ASSE!mbléia motivo de orgulho para cada mineiro que 
vive neste Estado ou em qualquer outro lugar do País ou do mundo. 
Parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso, muita alegria no coração 
neste Natal e durante todo o ano de 2002. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Não há outros oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimentos do 
Deputado Miguel Martini (2) , solicitando votação destacada das 
Emendas n°s 2.648 e 2.649, respectivamente, ao Projeto de Lei no 
1.796/2001 . A Presidência defere os requerimentos de conformidade 
com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa, 
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando 
votação destacada das Emendas 1.726, 2.812, 2 .813 e 2.814 do 
Projeto de Lei 1.796/2001 . A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso XVII do art . 232 do Regimento Interno. 
Vem à Mesa, Requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando 
sejam votados englobadamente os destaques das Emendas n°s 
1.726, 2.812, 2 .813 e 2.814. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, o projeto, salvo emendas, submendas 
e destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas e 
subemendas que receberam parecer pela aprovação, salvo 
destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Ficam, portanto, prejudicadas as 
Emendas n°s 4 , 6 a 11 , 25, 29, 30, 39, 46, 51 , 90, 94, 97, 98, 102 a 
129, 131 , 136, 138, 140, 144, 230, 232, 233, 234, 236, 238, 240, 243, 
245, 247, 249, 253, 265, 267, 268, 270, 274, 275, 277, 284, 286, 298, 
299, 300, 315, 340, 379, 394, 433 a 439, 441 , 442, 444, 448, 450, 453, 
473, 474, 477,478, 480,489, 491 , 492, 493, 503, 504, 508, 510, 515, 
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516, 517, 519, 520, 524 a 527, 529, 531 , 533 a 536, 539, 540, 542, 
544, 545,546,583,593, 603, 649, 654, 656, 657, 711 , 714, 717,718, 
720, 721 , 723, 725, 726, 727,730, 735, 740, 749, 756, 761 , 764, 868, 
887 a 896, 944, 957, 961 , 964, 969, 970, 971 , 974 a 997, 1.032, 1.086, 
1.087, 1.088, 1.090, 1.131 , 1.132, 1.146, 1.180, 1.181 , 1.545 a 1.557, 
1.560, 1.561 ' 1.562, 1.565, 1.570, 1.573, 1.616, 1.620, 1.623, 1.624, 
1.625, 1.628, 1.629, 1.685, 1.711 , 1.717, 1.719, 1.721 , 1.725, 1.784 a 
1.787, 1.860, 1.904, 2.005, 2 .008, 2.009, 2 .011 a 2.014, 2.050. 2 .161 , 
2.164, 2 .168, 2.299, 2.301 ' 2.303, 2.304, 2.307, 2.312, 2.314, 2 .315, 
2.320, 2 .321 , 2 .322, 2.326, 2.395 a 2.406, 2 .524 a 2.529, 2.535, 2 .539, 
2.543, 2 .544, 2.548, 2.554, 2.558, 2.561 ' 2.564, 2.565, 2.568, 2.569, 
2.594 a 2.622, 2 .647, 2 .682, 2.689, 2.694, 2.698, 2.700, 2.717, 2 .718, 
2.722, 2 .723, 2.725, 2.726, 2.771 e 2.805. Em votação, as emendas 
que receberam parecer pela rejeição, salvo destaques. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitadas. Votação das Emendas n°s 1.726. 2.812, 2 .813 e 2.814 ao 
Projeto de Lei n° 1.796/2000. Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, quero encaminhar a 
votação para a não-inclusão, o voto "não'' a essa emenda. Já expus 
os motivos, quando encaminhei o projeto como um todo. 

Quero apenas lembrar que se trata de quatro emendas que 
destinam um valor a mais para a Assembléia Legislativa de 
R$23.000.000,00 no orçamento. Como tinha se destinado o 
orçamento? Falo em nome da Bancada do PT. No nosso entender, já 
era suficiente para que o Legislativo funcione bem para cumprir os 
seus deveres de fiscalização, elaboração de leis, de contato 
permanente com a população mineira. Aliás, a Assembléia Legislativa 
vem fazendo bem o seu trabalho, com o funcionamento adequado de 
suas comissões, CPis, e a Assembléia Legislativa tem tido, portanto, 
bom desempenho, o que nos mostra que não há necessidade de 
aumento de verba. 

A solicitação de R$23.000.000,00 pela Assembléia não está dentro 
da realidade do orçamento mineiro, por toda a análise que fiz, devido 
à crise econômica que vivemos no Brasil e que se reflete em Minas 
Gerais. Portanto, esse orçamento, embora esteja superestimado no 
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relatório , não é verdade que fará parte de um processo de 
crescimento. Não vejo porque essas emendas apareceram agora no 
relatório e foram aprovadas na Comissão de Fiscalização Financeira, 
com o meu voto contrário. Ressalvo que essas emendas não dizem 
respeito a pagamento de pessoal ou encargo. como são as emendas 
que aumentaram a verba do Tribunal de Justiça e do Ministério 
Público. Esses dois órgãos justificaram o aumento com pagamento de 
pessoal e encargos sociais, o que não é o caso da Assembléia 
Legislativa. A justificativa da Assembléia se dá para compra de 
equipamentos, de imóvel, para o Instituto de Previdência. Portanto, 
não são necessidades como pagamento de pessoal . que pudesse ser 
justificado. As verbas que a Assembléia Legislativa recebeu neste ano 
e nos anos anteriores, possivelmente, pagam o que foi solicitado 
nessa emenda. Então, não há por que existir esse aumento. 

Nesse sentido, encaminho contrariamente à aprovação dessas 
quatro emendas, mantendo, portanto, a proposta governamental. 

O Sr. Presidente - Em votação, as emendas. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
votação, a Emenda n° 2.648. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a 
Emenda n° 2.649. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado. em 
turno único, o Projeto de Lei n° 1. 796/2001 com as Emendas n°s 1, 13 
a 24, 31 a 37, 40 a 45, 48, 49, 50, 52 a 84, 86 a 89, 91 , 92, 93, 95, 96, 
99, 100, 101 , 130, 132, 134, 135, 137, 139, 141 , 142, 143, 145 a 172, 
195 a 229, 231 , 241 , 248, 252, 263, 264, 272, 278, 282, 287, 288, 301 , 
302, 304 a 308, 31 O, 320, 323, 326, 327, 338, 341 , 343, 345, 347, 360, 
361 , 363, 364, 365, 367, 368, 371 a 376, 380 a 393, 395 a 404, 411 a 
432, 440, 443, 445, 446, 447, 449, 451 , 452, 454 a 472, 488, 494 a 
502, 505, 506, 507, 509, 513, 518, 521 , 522, 523, 528, 530. 532, 537, 
538, 541 , 543, 547 a 578, 580, 584, 585, 588, 596, 598, 599, 61 o. 616, 
618, 619, 622 a 626, 628, 629, 631 , 634, 639, 648, 652, 653, 659. 660 
a 705, 716, 719, 738, 743 a 748, 750, 758, 759, 760, 768, 769, 770, 
869 a 886, 897 a 943, 945 a 956, 962, 963, 965, 972, 973, 1 .01 O, 
1.022 a 1.031 , 1.033 a 1.050, 1.053 a 1.074, 1.214 a 1.243, 1.400 a 
1 .433, 1 .435, 1 .436, 1 .438, 1 .439, 1.440, 1.444, 1 .450, 1.483 a 1 .486, 
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1.489 a 1.504, 1.506, 1.507, 1.558, 1.559, 1.563, 1.564, 1.574, 1.578 a 
1.615, 1.617, 1.618, 1.619, 1.621, 1.622, 1.626. 1.627. 1.630, 1.698 a 
1.710, 1.712 a 1.716, 1.718, 1.720, 1.722, 1.723, 1.724.1.726 a 1.729, 
1.731 , 1.733 a 1.747, 1.749 a 1.761 , 1.769 a 1.783, 1.788 a 1.836, 
1.838, 1.858, 1.859, 1.861, 1.865, 1.905, 1.906, 1.927, 1.937, 1.957, 
1.960, 1.974, 1.975, 1.976, 1.982 a 1.993, 2.006, 2.007, 2.01 O, 2.015 a 
2.049, 2.051 a 2.087, 2.089 a 2.097, 2.099 a 2 .150, 2 .152 a 2.160, 
2.162, 2.163, 2.165, 2.166, 2.167, 2 .170 a 2.228, 2.300, 2.302, 2.305, 
2.306, 2.308 a 2.311, 2.313, 2.316 a 2.319, 2.324, 2.325, 2.327 a 
2.353, 2.384 a 2.394, 2.407 a 2.458, 2.460. 2.461, 2.462, 2.463 a 
2.471 , 2.472 a 2.490, 2.491 , 2.492, 2.494 a 2.517, 2.534. 2.545, 2.546, 
2.549, 2.550, 2.552, 2.553, 2.556, 2.563, 2.566, 2 .567, 2.570, 2.573 a 
2.593, 2.623 a 2.646, 2.648, 2.649, 2.676 a 2 .681, 2.683 a 2.688. 
2.690 a 2.693, 2.695, 2.696, 2.697, 2.699, 2.701 a 2.716, 2.719, 2.720, 
2.721 , 2.724, 2.727 a 2.756, 2.770. 2.779 a 2 .804, 2.806 a 2.811 , 
2 .812, 2.813, 2.814, 2.815 a 2.841 e com as subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°s 4, 6 a 11 , 25, 29, 30, 39, 46, 51, 90, 
94, 97, 98, 102 a 129, 131 , 136, 138, 140, 144. 230. 232. 233, 234, 
236,238, 240, 243, 245, 247, 249, 253, 265,267,268,270, 274, 275, 
277, 284, 286, 298, 299, 300, 315, 340, 379, 394, 433 a 439, 441 , 442, 
444, 448, 450, 453,473,474, 477, 478, 480, 489.491 , 492.493, 503, 
504, 508, 51 O, 515, 516, 517, 519, 520, 524 a 527, 529, 531 , 533 a 
536, 539, 540, 542, 544, 545, 546, 583, 593, 603. 649, 654, 656, 657, 
711,714, 717, 718, 720,721 ,723, 725,726, 727,730,735, 740, 749, 
756, 761 , 764, 868, 887 a 896, 944, 957, 961 , 964, 969, 970, 971 , 974 
a 997, 1.032, 1.086, 1.087, 1.088, 1.090, 1.131. 1.132, 1.146, 1.180, 
1.181 , 1.545 a 1.557, 1.560, 1.561 , 1.562, 1.565, 1.573, 1.616, 1 .620, 
1.623, 1.624 , 1.625, 1.628, 1.629, 1.685, 1.711 , 1.717, 1.719, 1.721 ' 
1.725, 1.784 a 1.787, 1.860, 1.904, 2.005, 2.008. 2.009, 2.011 a 2 .014, 
2.050, 2.161, 2.164, 2.168, 2.299, 2.301' 2 .303, 2.304, 2.307, 2.312, 
2.314, 2.315, 2.320, 2.321 , 2.322, 2.326, 2.395 a 2.406, 2.524 a 2.529, 
2.535, 2.539, 2.543, 2.544, 2.548, 2.554. 2.558, 2.561. 2.564, 2.565, 
2.568, 2.569, 2.594 a 2.622, 2.682, 2 .689, 2.694, 2.698, 2.700, 2.717, 
2.718, 2.722, 2.723, 2.725, 2.726, 2.771 e 2.805. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1 .465/2001 , 
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da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do 
Governo do Estado referentes ao exercício de 1998. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela 
rejeição do Substitutivo n° 1 e da Emenda no 1. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita 
adiamento da discussão do projeto. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1 .466/2001 , 
da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do 
Governador do Estado referentes ao exercício de 1999. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela 
rejeição das Emendas n°s 1 e 2. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada solicitando o adiamento da 
discussão do projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Resolução n° 1.825/2001 , da 
Bancada do PFL, que susta os efeitos do Decreto no 41 .984, de 
4/10/2001 . que altera o regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
n° 38.1 04, de 28/6/96 e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Resolução n° 
1.825/2001 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 1.804/2001 , da 
Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o apoio às atividades de 
representação político-parlamentar e dá outras providências. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2 , que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

'-------0--------' 



18-l 

-Vêm à Mesa: 
EMENDA N° 3 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.804/2001 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Fica assegurada a participação, no Conselho de 

Administração de Pessoal - CAP -, do Sindicato dos Servidores da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na forma que 
dispuser o regulamento.". 

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2001 . 
Ivo José 

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 Líderes, deliberam seja recebida, no 2° turno, 
uma emenda, de autoria do Deputado Ivo José, ao Projeto de 
Resolução n° 1.804/2001 , contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2001. 
lvair Nogueira, Líder do BDPB - Antônio Carlos Andrada, Líder do 

PSDB - Cristiano Canêdo, Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder do 
PFL - Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT - Miguel Martini , Líder do 
PSB - Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria - Ermano Batista, Líder da 
Minoria. 

EMENDA N° 4 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.804/2001 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. - Passam a integrar o quadro a que se refere a Lei no 8.443, de 

6 de outubro de 1 983, os atuais servidores ocupantes de cargos de 
livre nomeação a exoneração, que, na data de 30 de setembro de 
1989, encontravam-se em efetivo exercício na Secretaria da 
Assembléia. 

§ 1 o - Para efeito de posicionamento no quadro a que se refere este 
artigo, serão observados o cargo e o padrão atribuídos ao servidor na 
data de publicação desta resolução. 

§ 2° - O posicionamento do servidor não implicará alteração na 
lotação funcional do servidor ou na estrutura de pontos ou de cargos 
atualmente em vigor. 

§ 3° - O servidor a que se refere este artigo manterá, até o final da 
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atual legislatura, a lotação em que se encontra na data de publicação 
desta resolução, desde que em efetivo exercfcio. 

§ 4° - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor que comprovar 
dez anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembléia Legislativa 
no período de 30 de setembro de 1989 até a data de publicação desta 
resolução. 

§ 5° - Não se aplica o disposto nos arts. 2° e 3° desta resolução aos 
servidores de que trata este artigo.". 

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2001. 
Agostinho Patrús 

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 Líderes, deliberam seja recebido, no 2° turno, 
uma emenda, de autoria do Deputado Agostinho Patrús, ao Projeto de 
Resolução no 1.804/2001 , contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2001. 
lvair Nogueira, Líder do BDPB - Pastor George, Líder do PL -

Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB - Cristiano Canêdo, Líder do 
PTB - Sebastião Costa, Líder do PFL - Alencar da Silveira Júnior, 
Líder do PDT - Luiz Fernando Faria, Líder do PPB - Miguel Martini, 
Líder do PSB - Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria - Ermano Batista, 
Líder da Minoria. 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 4 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N° 1.804/2001 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. - Passam a integrar o quadro a que se refere a Lei n° 8.443, de 

6 de outubro de 1983, os atuais servidores ocupantes de cargos de 
livre nomeação e exoneração admitidos, até a data de 30 de setembro 
de 1989, e que se encontram em efetivo exercício na Secretaria da 
Assembléia. 

§ 1° - Para efeito de posicionamento no quadro a que se refere este 
artigo, serão observados o cargo e o padrão atribuídos ao servidor na 
data de publicação desta resolução. 

§ 2° - O posicionamento do servidor não implicará alteração na 
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lotação funcional do servidor ou na estrutura de pontos ou de cargos 
atualmente em vigor. 

§ 3° - O servidor a que se refere este artigo manterá, até o final da 
atual legislatura. a lotação em que se encontra na data de publicação 
desta resolução, desde que em efetivo exercício. 

§ 4° - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor que comprovar 
dez anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembléia Legislativa. 

§ 5° - Não se aplica o disposto nos artigos 2° e 3° desta resolução 
aos servidores de que trata este artigo.". 

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2001 . 
Álvaro Antônio 

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 Líderes, deliberam seja recebida. no 2° turno, 
uma subemenda, de autoria do Deputado Álvaro Antônio, à Emenda 
no 4 ao Projeto de Resolução no 1 .804/2001, contendo matéria nova. 

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2001 . 
lvair Nogueira, Líder do BPDP - Pastor George. Líder do PL -

Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT - Luiz Fernando Faria, Líder 
do PPB - Miguel Martini , Líder do PSB - Luiz Tadeu Leite, Líder da 
Maioria. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto 
duas emendas, sendo uma do Deputado Ivo José, que recebeu o n° 3 , 
e outra do Deputado Agostinho Patrús, que recebeu o n° 4 , e uma 
subemenda à Emenda n° 4 , do Deputado Álvaro Antônio, que recebeu 
o no 1 , as quais, por conterem matéria nova, vêm acompanhadas de 
Acordo de Lideranças, e que, nos termos do § 4° do art. 189 do 
Regimento Interno, encaminha o projeto com as emendas e a 
subemenda à Mesa da Assembléia para parecer. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de 
Emenda à Constituição no 60/2001 , da Deputada Elaine Matozinhos e 
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outros, que acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas 
Gerais; e dos Projetos de Lei nos 1 .344/2001 , do Deputado Alberto 
Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Barbacena o imóvel que especifica; e 1. 796/2001 , do Governador do 
Estado, que fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
para o Exercício de 2002. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero desejar a V. Exa. 

e aos pares desta Casa um feliz Natal e um Ano-Novo cheio de 
alegrias, realizações e felicidades. Muito obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de 
declarar o meu voto favorável ao projeto do Governo e aproveitar o 
momento para desejar a todos um feliz Natal e para agradecer 
novamente pelo empenho na votação do Código de Ética, que tanto 
representou para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Muito 
obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, votei favoravelmente ao 
projeto do orçamento do Estado, diferentemente dos anos anteriores. 
É importante que se diga que fui relator da matéria nos anos 
anteriores e quero cumprimentar a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária pelo trabalho que fez e pela diligência que 
tiveram em trazer ao Plenário esse projeto, para ser aprovado da 
forma como estabelecia o acordo feito. 

Aproveito a oportunidade para desejar a todos os Deputados e 
Deputadas, assim como aos telespectadores da TV Assembléia, um 
feliz Natal. E que o ano que vem seja repleto de alegrias. 

Cumprimento especialmente as cidades do interior do Estado que 
recebem as imagens da TV Assembléia. Em especial , cumprimento 
minha terra natal, Cachoeira da Prata, nosso Prefeito Domício, o Vice-
Prefeito Mozart, os Vereadores e todos os companheiros. Enfim, 
cumprimento cada um dos senhores. Parabéns. E que o mundo tenha 
mais paz e fraternidade. Um bom Natal a todos. Obrigado. 

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
agradecemos a convivência que tivemos este ano. Faço menção 
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especial aos funcionários desta Casa, que têm tido comportamento 
exemplar: o pessoal das máquinas de xerox, da segurança, da 
limpeza, da TV Assembléia, das Comissões, do Plenário, enfim, todos 
os funcionários desta Casa, que fazem com que o parlamento mineiro 
funcione bem. A todos desejo um feliz Natal. Que Deus dê paz e 
saúde a todos os mineiros. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta. a Presidência 

encerra a reunião , desconvocando as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 21 , às 1 O, às 14 e às 20 horas, e convocando os 
Deputados para a reunião solene de encerramento da 38 Sessão 
Legislativa Ordinária da 148 Legislatura, a seguir, nos termos do edital 
de convocação. Levanta-se a reunião. 

*-Sem revisão do orador. 

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva. Fábio Avelar e Luiz Fernando Faria, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, 
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 o relatório final 
da Comissão. A Presidência solicita ao Deputado Fábio Avelar que 
proceda à leitura do referido relatório , publicado no "Diário do 
Legislativo" de 13/12/2001 (relator: Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira). Submetido a discussão e votação, é aprovado o relatório. 
Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência suspende os 
trabalhos para que se lavre a ata da reunião. Reabertos os trabalhos, 
o Presidente solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que proceda à 
leitura da ata e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
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Presidência agradece a presença e a dedicação dos parlamentares e 
encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar - Luiz Fernando 

Faria. 
ATA DA 238 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 

MEMBROS DE COMISSÕES PERMANENTES E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às vinte e uma horas e cinco minutos do dia dezenove de dezembro 
de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Mauro Lobo. lvair Nogueira, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e 
Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise , 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 apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se 
à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na 
fase de discussão, é aprovado requerimento do Deputado Rogério 
Correia solicitando o adiamento de discussão do parecer para turno 
único sobre o Projeto de Lei n° 1 .796/2001. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, 
em 20/12/2001 , às 11 horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Dilzon Melo - Rêmolo 

Aloise - Luiz Fernando Faria - Rogério Correia - Geraldo Rezende. 
ATA DA 248 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 

MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES- §1 °ART.204 DO 
REGIMENTO INTERNO- E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 
Às onze horas do dia vinte de dezembro de dois mil e um. 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho 
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Silveira, Durval Ângelo, Eduardo Brandão, Geraldo Rezende, Gil 
Pereira e José Milton, membros da Comissão de Membros das 
Comissões Permanentes - § 1 o do art. 204 do Regimento Interno; 
Mauro Lobo, lvair Nogueira, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo 
Aloise e Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo, 
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 apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n° 
1.796/2001 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise, aprovado pela Comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião conjunta, hoje, às 15h30min, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 20 de dezembro de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Dilzon Melo - lvair 

Nogueira - Rogério Correia - Agostinho Silveira - Gil Pereira. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 161 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 3/12/2001 
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do 
Secretário Elias Nahas - Palavras do Secretário Fernando Almeida 
Alves- Palavras do Sr. Antônio Carlos Gomes da Costa- Palavras do 
Sr. Marcelo Abrantes Linguitte - Palavras do Sr. Demóstenes Romano 
Filho - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento -
Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Wanderley Ávila - Agostinho Silveira - Aílton 

Vilela - Bilac Pinto - Geraldo Rezende - lvair Nogueira - Luiz Fernando 
Faria - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 8h45min, 

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 Bilac Pinto, 2°-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 os 
Exmos. Srs. Elias Nahas, Secretário de Estado do Trabalho, 
Assistência Social da Criança e do Adolescente; Fernando Almeida 
Alves, Secretário Municipal dos Direitos da Cidadania, representando 
o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, em exercício, Sr. Fernando 
Pimenta!; Antônio Carlos Gomes da Costa, Diretor-Presidente da 
Modus Faciendi; Marcelo Abrantes Linguitte, Gerente de Relações 
Empresariais do Instituto Ethos; e Demóstenes Romano Filho, 
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articulador da Central do Voluntariado de Minas Gerais. 
Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 
Seminário Legislativo sobre Voluntariado. Nesta manhã, será discutido 
o tema "O Voluntariado como Ação Transformadora nas Diversas 
Dimensões Humanas" 

Palavras do Sr. Presidente 
Comemora-se, depois de amanhã, 5 de dezembro, o Dia 

Internacional do Voluntariado, data que mobiliza sentimentos e 
atitudes de humanismo, compreensão e fraternidade. É, pois, em 
momento oportuno que nos reunimos aqui para debater as questões 
ligadas ao trabalho voluntário, numa iniciativa que se insere na 
programação do Ano Internacional do Voluntariado. 

Sabemos que o trabalho voluntário se fundamenta, antes de tudo, 
na vontade de cooperar e de ser solidário, em benefício de grupos de 
pessoas ou de comunidades que necessitam de alguma forma de 
ajuda. Esse tipo de trabalho ou de atitude perante a vida sempre 
existiu, em todas as culturas e civilizações. Mas, nas últimas décadas, 
vem adquirindo consistência e contornos mais definidos, constituindo-
se numa instância de atuação com características próprias, ganhando 
reconhecimento e espaço cada vez maiores na sociedade. 

O crescimento do trabalho voluntário e das entidades dedicadas a 
ele decorre, em boa parte, da incapacidade dos modelos atuais de 
desenvolvimento de promover a inclusão social de expressiva parcela 
da população. Governos e iniciativa privada se mostram ineficientes 
para conciliar desenvolvimento econômico com justiça social , 
resultando de suas políticas e de suas práticas um enorme 
desequilíbrio entre as camadas mais ricas e as mais pobres. 

Nesse contexto, pessoas e entidades vinculadas ao 
desenvolvimento social se vêm destacando pela capacidade de 
articular, organizar e implantar ações concretas no âmbito público não 
estatal, contribuindo para minimizar as mazelas sociais - presentes 
nas áreas de saúde, educação, saneamento, moradia, meio ambiente, 
direitos humanos, entre outras - e criando formas de sociabilidade, 
não monitoradas pelas políticas governamentais nem pela lógica 
capitalista do lucro . 
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É como fruto desse trabalho que verificamos, por exemplo, os 
resultados de projetos humanitários voltados para o atendimento de 
crianças e adolescentes em situação de risco, de populações 
carentes, idosos, doentes. presidiários, pessoas portadoras de 
deficiência, assim como para a formação de uma consciência 
ecológica e para a construção da cidadania. 

Presente em todas essas ações, o voluntariado vem ganhando 
apoio também no âmbito do Estado, seja por meio de programas na 
área do desenvolvimento social, seja pela instituição de parcerias com 
organizações não governamentais, seja pela liberação de recursos, 
seja pela desoneração fiscal de tais organizações. 

O trabalho voluntário vem ainda conquistando espaço dentro das 
empresas, principalmente em projetos vinculados à assistência social, 
à preservação do meio ambiente e à melhoria das condições internas 
de trabalho, num contexto em que a responsabilidade social, o 
cuidado com os recursos naturais e a conduta ética vêm sendo 
considerados cada vez mais pelos consumidores, na hora de escolher 
um produto ou serviço. 

Apesar dos avanços alcançados, tanto em relação às áreas de 
atuação quanto em número de entidades e de pessoas adeptas à 
causa, o voluntariado no Brasil ainda enfrenta muitas carências e 
dificuldades, que se manifestam, por exemplo, pela escassez de 
recursos financeiros, pelas deficiências de estruturas física e 
administrativa, pelos problemas de gerenciamento, pela burocracia 
dos programas e órgãos governamentais, pela ausência de 
mecanismos legais de incentivo e garantias ao setor. 

O objetivo deste seminário é debater esses e outros aspectos que 
compõem a realidade do trabalho voluntário no Brasil, especialmente 
em Minas Gerais, buscando sugestões e propostas para que ele se 
fortaleça, como movimento capaz de nos tornar mais solidários e ma1s 
atuantes na correção dos desequilíbrios sociais. 

De sua parte, a Assembléia Legislativa procura exercer o papel de 
mediadora entre os diversos segmentos envolvidos com o trabalho 
voluntário, abrindo espaço para as discussões e ações que se fizerem 
necessárias nesse campo. Foi com esse intuito, a propósito, que a 
Casa promoveu, no mês de maio deste ano, o Fórum Alternativas 
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para o Desenvolvimento Social - Captação de Recursos e publicou, 
posteriormente, uma cartilha contendo uma síntese das exposições do 
evento, especialmente no que se refere a fontes e formas de captação 
de recursos; deduções legais para contribuições destinadas a 
programas culturais e de promoção dos direitos da criança e do 
adolescente; e elaboração de projetos na área social. 

Sobre os resultados deste seminário, é oportuno lembrar que as 
propostas aqui apresentadas e discutidas comporão um documento 
final, que irá subsidiar ações dos Poderes Legislativo e Executivo e de 
pessoas e instituições ligadas ao trabalho voluntário . 

Gostaria de agradecer aos expositores, aos debatedores e aos 
demais participantes deste evento e a todos os que colaboraram para 
sua realização. Faço um agradecimento especial às pessoas e às 
entidades que, em sucessivas reuniões, discussões, levantamento de 
propostas e subsídios, tiveram um papel fundamental na concepção e 
na organização do seminário. 

Com esta iniciativa, e imbuídos do espírito solidário, certamente 
estamos todos contribuindo para a construção de uma sociedade mais 
justa. 

Palavras do Secretário Elias Nahas 
Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Vice-Presidente desta 

Casa, neste momento presidindo a sessão e representando o 
Presidente, Deputado Antônio Júlio; Sr. Secretário Municipal dos 
Direitos de Cidadania, Fernando Almeida Alves, representando o 
Prefeito em exercício, Dr. Fernando Pimentel ; Sr. Antônio Carlos 
Gomes da Costa, Diretor-Presidente da Modus Faciendi ; Sr. Marcelo 
Abrantes Linguitte, Gerente de Relações Empresariais do Instituto 
Ethos; Sr. Demóstenes Romano, antigo conhecido e articulador da 
Central do Voluntariado de Minas Gerais; senhoras e senhores, muito 
bom-dia. Apesar do tempo que me concede o Presidente, só farei uso 
de 2 minutos, porque o que quero é apenas parabenizar a Assembléia 
Legislativa pela iniciativa. 

Em nossa Secretaria, fizemos um trabalho em maio deste ano, para 
despertar atenção para o trabalho voluntariado. Para nossa surpresa e 
felicidade, constatamos a existência de grande número de pessoas 
que se dispõem a realizar trabalhos voluntários. Disponibilizamos um 
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Serviço Disque 0800, pelo qual recebemos centenas e centenas de 
ligações de pessoas que gostariam de prestar um trabalho voluntário, 
mas não sabiam como isso poderia ser feito. Isso provou que aquela 
célebre frase do escritor Oto Lara Resende; "O mineiro só é solidário 
no câncer'', é uma grande mentira; nós, mineiros, somos muito 
solidários e estamos sempre dispostos a fazer alguma coisa em prol 
do bem comum e das pessoas necessitadas. 

Assim, gostaria de parabenizar a Assembléia Legislativa pela 
importante iniciativa, que, tenho certeza, trará grandes frutos. Tivemos 
a oportunidade de participar das reuniões preparatórias e , em nossa 
Secretaria, estaremos à inteira disposição para colaborar em tudo o 
que for possível para que essa campanha seja de fato um sucesso, e 
estou certo que o será. Muito obrigado. 

Palavras do Secretário Fernando Almeida Alves 
Prezado Deputado Alberto Pinto Coelho, quero saudá-lo em nome 

do Prefeito em exercício, Fernando Pimentel ; Secretário do Trabalho, 
Assistência Social, Criança e Adolescente, Dr. Elias Nahas; Diretor-
Presidente da Modus Faciendi, Antônio Carlos Gomes da Costa; 
Gerente de Relações Empresariais do Instituto Ethos, Marcelo 
Abrantes Linguitte; articulador da Central do Voluntariado de Minas 
Gerais, Demóstenes Romano, nosso companheiro em Belo Horizonte , 
onde desenvolve um importante trabalho de qualidade e credibilidade; 
senhoras e senhores, quero fazer apenas dois registros. 

Em primeiro lugar, o conceito de voluntariado, hoje, guarda uma 
diferença das tradicionais práticas de solidariedade. A solidariedade 
não é novidade para nosso povo ou no pensamento humano, nas 
práticas de ajuda de uns aos outros diante das mazelas sociais. O que 
há de novidade no conceito que surge com a ação voluntária é quanto 
traz de correspondência na construção da nova cidadania e no 
desenvolvimento das forças de responsabilidade social. 

Isso nos leva ao segundo registro, que é o reconhecimento deste 
evento promovido pela Assembléia Legislativa, assinalando uma série 
de eventos ocorridos em nosso Estado e em nossa Capital ao longo 
de todo este ano, em um movimento que encontra correspondência 
não só na idéia de uma ação de cidadania de indivíduos, homens e 
mulheres, mas também no desenvolvimento de uma cidadania 
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corporativa. Essa idéia do voluntariado, conduzida pela força da 
cidadania, sai do campo da ação voluntária como expressão de um 
golpe emocional, para ser expressão de um modo sistematizado e 
organizado com que homens, mulheres, empresas e instituições se 
unem para a melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade. Se o 
Estado pode fazer muito, não pode fazer tudo; se as empresas podem 
fazer muito, não podem fazer tudo; e se o terceiro setor tem 
contribuído muito ao longo da história contemporânea, também 
carrega consigo dependências, sobretudo financeiras , ora do Estado, 
ora do setor privado. Portanto, o que inauguramos com este evento é 
a reafirmação de que, de modo sistematizado, organizado e integrado, 
constituindo uma grande rede de cidadania, todos, de mãos dadas, 
poderão se tornar um novo povo e um novo país, onde autonomia, 
independência e direitos de cidadania se conjuguem. Receba, 
Deputado, o abraço da Prefeitura de Belo Horizonte, na certeza de 
nossa disposição em estarmos integrados nessa força de cidadania 
que se representa na manhã de hoje. Obrigado. 

Palavras do Sr. Antônio Carlos Gomes da Costa 
Exmos. Srs. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Secretário do 
Trabalho, Assistência Social , Criança e Adolescente de Minas Gerais, 
Elias Nahas; Secretário Municipal dos Direitos de Cidadania, 
Fernando Almeida Alves, representando o Prefeito em exercício, 
Fernando Pimentel; Gerente de Relações Empresariais do Instituto 
Ethos, Marcelo Abrantes Linguitte; e meu amigo, pessoa por quem 
tenho grande admiração, Demóstenes Romano, articulador da Central 
do Voluntariado de Minas Gerais, um dos grandes ativistas e 
incentivadores da causa do voluntariado em nosso Estado. 

As Nações Unidas proclamaram 2001 , o primeiro ano de um novo 
século e de um novo milênio, como o Ano Internacional do 
Voluntariado. Essa decisão precisa ser lida e compreendida, porque 
joga luz sobre um momento como este que estamos vivendo nesta 
Casa. Desde 1975, com o Ano Internacional da Mulher, as Nações 
Unidas vêm lançando luzes sobre a pessoa humana, sobre os direitos 
humanos. Se olharmos a evolução do sistema das Nações Unidas, 
veremos que sua primeira ênfase, logo após a Segunda Guerra 
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Mundial, foi a autodeterminação dos povos. Ou seja, preocupavam-se 
com as populações que ainda estavam sob regime colonial; e tivemos 
um grande período de descolonização no mundo, após a Segunda 
Guerra. O segundo movimento da família das Nações Unidas foi , com 
a instalação da Guerra Fria, o tema da não-proliferação das armas 
nucleares e da segurança coletiva, depois de Hiroshima e Nagasaki. 
Na segunda metade da década de 50 e durante a década de 60, a 
família das Nações Unidas se voltou para a questão do 
desenvolvimento, com ênfase no desenvolvimento econômico. Em 
1972, com a Conferência de Estocolmo, sobre o meio ambiente, a 
questão ambiental entrou na agenda das Nações Unidas. 

Até aí, vemos temas de grande abrangência, relativos à coletividade 
e às nações. O tema da pessoa, do indivíduo, ainda não estava bem 
agendado na ordem internacional, no direito internacional. Isso passa 
a ocorrer em 1975, no México, com o Ano Internacional da Mulher. 
Pela primeira vez, na celebração de um grande evento das Nações 
Unidas, não estavam presentes apenas delegações governamentais, 
mas também delegações da sociedade civil das nações 
representadas. Então, 1n1c1a-se um movimento em que as 
organizações não governamentais e a sociedade civil organizada 
adentram o cenário da ordem internacional. 

Depois, em 1979, tivemos o Ano Internacional da Criança, o Ano 
Internacional da Juventude, o Ano Internacional do Idoso, o Ano 
Internacional da Família, todos eles sinalizando a importância da 
pessoa humana, aquilo que Norberto ( ... ) chamou de "erupção da 
pessoa humana na superfície do direito internacional". A década de 90 
foi marcada por uma série de eventos para fechar o século XX e abrir 
o século XXI. Esses eventos, grandes conferências mundiais, foram 
procurando o grande esforço de colocar o ser humano em uma 
condição de centralidade nos processos de desenvolvimento. 

Primeiramente, começamos pela criança. Em 20/11 /89, foi aprovada 
a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da qual o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e o art. 227, da Constituição Federal são 
o reflexo na legislação brasileira. Depois, em setembro de 1990, 
tivemos a primeira conferência de cúpula sobre os direitos da criança, 
estando 70 chefes de Estado e de Governo presentes. O Presidente 
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do Brasil, Fernando Collor, falou em nome dos países do continente 
americano. Houve apenas quatro oradores. Por que isso? Porque o 
Brasil havia colocado a letra e o espírito da Convenção no art. 227 da 
Carta Magna e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda em 
1990, tivemos a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 
( ... ), na Tailândia. Em 1992, tivemos a grande conferência mundial 
sobre o meio ambiente, a Rio-92, em que foi introduzido na ordem 
internacional o conceito de desenvolvimento sustentável, com grande 
ampliação no universo da questão ambiental. Em 1993, tivemos o 
Congresso Mundial sobre Direitos Humanos, em Viena, em que foi 
reafirmado, mais uma vez, que o que ocorre com as pessoas dentro 
de um país é mais importante que os indicadores econômicos. Isso foi 
de grande importância para as nações. Foi consagrado ali o índice de 
Desenvolvimento Humano- IDH -,desenvolvido pelo PINUD, no início 
da década. Ele foi considerado o grande marco, a grande medida para 
se mensurar o progresso de um país. Por exemplo, o Brasil é a 11 a 
economia do mundo, mas, quando é medido sob o metro do 
desenvolvimento humano, ocupamos a 69a posição. Esta distância 
entre 1 O e 69 é o que separa o nosso desenvolvimento econômico do 
nosso desenvolvimento humano. Em 1994, tivemos, no Cairo, a 
Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento, em que, 
mais uma vez, o ser humano foi colocado em primeiro lugar. Em uma 
decisão histórica, considerou-se que nenhum Estado, nenhum 
Governo, em nome de políticas públicas de controle demográfico, 
podem interferir no corpo do homem ou da mulher sem o 
consentimento destes. Ainda em 1994, tivemos o Ano Internacional 
das Famílias, que, paradoxalmente, foi muito pouco comemorado no 
Brasil. Esta é uma das grandes inquietações: não percebermos a 
família como base das políticas públicas sociais. Trabalhamos com o 
idoso, com as crianças, o adolescente, o jovem, o drogadito, o infrator, 
todos "per si", sem perceber que essas pessoas não existem 
individualmente. Elas são parte de uma família. O Brasil tem 160 
milhões de habitantes. Uma outra forma de dizer isso é que o nosso 
País possui 32 milhões de famílias. 

Em 1995, tivemos a Conferência de Copenhague, sobre o 
desenvolvimento social. Ela foi fundamental porque ali surgiu um 
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conceito que o mundo não tem valorizado. Se existe uma globalização 
econômica, deve existir, também, uma globalização social. Se existe 
uma política econômica mundial da OMC, deve existir, também , uma 
política econômica mundial e, talvez, o fórum de Porto Alegre seja a 
reivindicação dessa dimensão social da globalização, fazendo o 
contraponto com o fórum de Davos, na Suíça. 

Em 1996, tivemos em Istambul a conferência sobre os 
assentamentos humanos e , em 1997, uma conferência, em Roma, 
sobre a fome, sendo mais noticiada a audiência de Fidel Castro com o 
Papa do que o que, realmente , aconteceu no plenário da conferência. 

Em todas essas conferências, houve declarações ético-políticas e 
planos de ação no final. As declarações ético-políticas conclamaram a 
humanidade para um tempo novo, e os planos de ação estavam na 
dimensão pragmática, indicando uma nova possibilidade de ação. O 
que vemos? Pela primeira vez, na década de 90, as convocatórias das 
declarações da ONU mudam. Elas são dirigidas aos governos, aos 
organismos internacionais. Isso não é novidade. Foi sempre assim, 
desde a criação da ONU. São introduzidas duas mudanças: as 
convocações são, também, dirigidas às organizações sociais e aos 
indivíduos. A ONU convoca os indivíduos para agir em favor das suas 
declarações, dos seus propósitos ético-políticos. Sobre este 
Ano Internacional do Voluntariado, certamente, ao final do ano, ao 
encerrá-lo, a assembléia geral da ONU criará a década sobre o tema, 
como é tradição de cada ano internacional. Então, teremos uma 
década de voluntariado, quando deveremos pensar o papel da pessoa 
em tudo isso. 

Queria ressaltar duas dimensões. Devemos sair da idéia de 
promoção, de "marketing" do voluntariado e partir para uma idéia de 
uma década de voluntariado sustentável , de um esforço sustentável 
nessa direção, segundo o novo paradigma que o Deputado Alberto 
Pinto Coelho salientou tão bem em sua fala, o paradigma de que o 
Instituto Ethos tem sido um grande evangelizador, o paradigma de um 
voluntariado de um tipo novo, de um salto qualitativo no voluntariado, 
como salientou o Secretário Municipal de Direitos Humanos. 
Queremos um voluntariado que não seja apenas individual, mas 
passe também a ser corporativo, passe a ser comunitário e expresse 
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valores. projetando para o ambiente social crenças, valores. princípios 
coletivos mais amplos. 

Então, quando pensamos o voluntariado nesta nova dimensão, 
temos que salientar duas coisas. Primeiro, o voluntariado relativiza o 
papel dos atores coletivos. O século XX foi de luta de classes: foram 
valorizados os partidos, os sindicatos, as organizações, a sociedade 
civil organizada, mas fala-se de entes, de atores coletivos. O Ano 
Internacional do Voluntariado nos lembra a importância do indivíduo, 
dos atores individuais, porque o voluntariado é um ato de vontade. Ele 
não pode ser induzido pelos dirigentes de uma empresa, não pode ser 
forçado pelos dirigentes de políticas públicas. Ele é uma decisão que 
passa no íntimo de uma pessoa, é um posicionamento da pessoa em 
relação a si mesma, em relação aos outros. em relação ao ambiente 
em que ela vive, em relação aos valores, ao significado e ao sentido 
da sua presença no mundo. Então. o voluntariado é uma decisão 
individual. Sou contra "marketing" e promoção de voluntariado, como 
se fosse um produto a ser vendido para as pessoas. O voluntariado 
deve resultar de um processo educativo e refletir uma decisão 
pessoal. 

Temos que tomar dois conceitos fundamentais para um processo 
educativo, um conceito de pessoa e um conceito de mundo, de 
sociedade, porque voluntariado é a pessoa agindo nas suas 
circunstâncias. é a pessoa atuando no seu mundo. Vemos a pessoa 
como um ser aberto em todas as direções: a pessoa como um ser 
aberto em relação a si mesmo, buscando transcendência para a vida; 
a pessoa procurando ser mais. Isso é o impulso, o motivo interior, 
subjetivo do voluntariado: a pessoa indo ao encontro do outro, indo ao 
encontro das necessidades, dos problemas, das dificuldades, das 
soluções, das suas circunstâncias, das outras pessoas. Então, é a 
pessoa indo ao encontro da outra, procurando levar uma contribuição 
para a vida de outras pessoas, uma contribuição criativa, construtiva, 
solidária. É a pessoa relacionando-se com o meio ambiente, com o 
ambiente natural e humano, procurando construir uma casa melhor, 
um mundo melhor para o ser humano. É a pessoa se relacionando 
com a dimensão transcendente da vida, com o significado e o sentido 
das ações em um marco ético e político. 
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O Brasil é um país que fez 500 anos sem jamais ter colocado todas 
as crianças na escola, sem nunca todos os brasileiros terem acesso à 
saúde, à habitação, aos direitos básicos. Por que isso? Porque o 
nosso País foi especialista em transformação produtiva sem eqüidade 
social. Vemos, ao longo de toda a nossa evolução histórica, todos os 
ciclos econômicos gerando injustiça e danos ambientais, desde o ciclo 
do pau-brasil , que destruiu a mata Atlântica, aos ciclos da cana-de-
açúcar, do couro, do ouro, do café, da borracha, da indústria, da soja, 
da EMBRAER, enfim todos os ciclos econômicos. Eles não geram 
eqüidade social , desde o ciclo do pau-brasil até o ciclo da indústria 
aeroespacial, hoje o grande orgulho da economia brasileira. 

Então, precisamos de uma ética de co-responsabilidade entre os 
três setores. O primeiro seria o setor público com fins públicos; o 
segundo, o setor privado com fins privados; o terceiro, o setor privado 
com fins públicos, uma organização privada com finalidade pública. 
Quando pensamos isso, defrontamos com o fato de que essa ética da 
co-responsabilidade não pode ser instalada nos atores institucionais , 
nos atores coletivos. A ética da co-responsabilidade, para ser 
instalada a í, precisa estar, antes, na consciência dos indivíduos. Por 
isso. propomos e pensamos, no âmbito de uma educação para o 
voluntariado. pensar o ser humano como um ser aberto em todas as 
direções e em um conceito de mundo. Como disse Paulo Freire, todo 
o processo educativo traz embutido, proclamado ou subjacente um 
conceito de homem, um conceito de mundo. 

Terminando, queria falar do conceito de mundo que nos vem do 
conceito de desenvolvimento humano que as Nações Unidas vêm 
defendendo e teve, como o seu grande formulador, o indiano Prof. 
Amarthya Sen, que trabalha na Universidade de Oxford, na Inglaterra. 
Resumi os princípios do seu livro, que se chama "O Desenvolvimento 
como Liberdade", em alguns pontos básicos: 

1 - O universalismo do direito à vida como o mais amplo, o mais 
básico, o mais profundo e o mais universal dos valores. 

2 - A eqüidade: nenhuma vida vale mais do que a outra. E, se 
olharmos a nosso redor, parece que umas vidas valem muito mais do 
que as outras. 

3 - Todo ser humano nasce com potencial e tem o direito de 

._____ ___ (l ___ _. 



202 

desenvolvê-lo. 
4 - Para desenvolver seu potencial, as pessoas precisam de 

oportunidades. E as melhores oportunidades são as educativas. 
5- Aquilo em que cada pessoa se torna, ao longo da vida, depende 

de duas coisas: das oportunidades que teve e das escolhas que fez . 
Por isso, além de oferecer oportunidades, é necessário preparar as 
pessoas para fazer escolhas, o que implica em educação para o 
voluntariado, em educação para valores, em educação para viver e 
expressar, na ação, os valores humanos. 

6 - Cada geração deve à geração seguinte um meio ambiente igual 
ou melhor do que o que recebeu da geração anterior. 

7- É preciso "empoderar" as bases da sociedade. É preciso dotar as 
pessoas de poder, dotar a comunidade de poder, dotar as 
organizações de base da sociedade de poder. O melhor caminho para 
isso são os direitos humanos, civis , políticos, sociais, culturais e 
ambientais. E o caminho para viver de acordo com uma ordem social 
instituída é o exercício da cidadania. É o direito de ter direitos e o 
dever de ter deveres. Para isso é necessário haver transformação 
produtiva com eqüidade social vivida de acordo com uma ética de co-
responsabilidade entre os três setores, as políticas públicas, o mundo 
empresarial e as ONGs. 

Neste âmbito, vemos o papel do indivíduo saindo de si mesmo, 
transcendendo-se e caminhando em direção ao outro, em direção ao 
meio ambiente, em direção a si mesmo. 

Encerro esta intervenção dizendo que o voluntariado, como 
transcendência humana, realiza as pessoas. As pessoas dizem: "Vim 
aqui para cumprir um dever, e encontrei um prazer." "Pensei que ia só 
ensinar, e acabei aprendendo muita coisa." "Cresci. Já não sou do 
mesmo tamanho." "Vim para dar, e acabei recebendo mais do que 
dei." "Passei a ver a vida com outros olhos. Muitas coisas a que antes 
não dava importância assumiram um significado novo para mim." Isso 
acontece quando o voluntariado é um exercício de transcendência. 

Entretanto, quando é fruto de "marketing" ou de decisão de pessoas 
hierarquicamente acima do indivíduo, gera palavras assim: "Gosto 
porque a empresa permite que você faça isso usando parte do horário 
de trabalho. É um jeito de sair da rotina." "Inventaram esse negócio de 
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voluntariado lá, na empresa, e pega mal não ir." "Participo porque é na 
época de Natal; passa logo." "É bom participar, porque é uma chance 
de mostrar que visto a camisa da empresa." "Eles estão é fazendo 
'marketing' com a gente. Não gosto de ser usado, mas emprego está 
difícil , e não vou me expor." "Claro que vou. Manda quem pode. 
Obedece quem tem juízo." "Meu negócio é ganhar ponto. Isso dá 
ponto. Então, estou lá." 

Precisamos exercer o voluntariado como educação para o 
voluntariado e forma de transcendência humana, e não como 
campanha, como objeto a mais de promoção. Obrigado. 

Palavras do Sr. Marcelo Abrantes Linguitte 
O Prof. Antônio Carlos deu uma visão ampla sobre a presença do 

voluntariado e sobre sua finalidade. Gostei muito de sua observação 
sobre a transcendência de si mesmo. Tentaremos falar sobre como a 
empresa pode ajudar a contribuir para isso, não podando ou não 
contribuindo para que o funcionário "se voluntarie", ou forçando uma 
situação para que ele não tenha interesse, para que a empresa não 
crie condições difíceis, como os exemplos que citarei. 

O Ethos é uma ONG cuja principal função é mobilizar as empresas 
para a responsabilidade social. Não fazemos consultoria. Mostramos 
às empresas quanto é importante agir de forma socialmente 
responsável. O Ethos conta com cerca de 500 empresas associadas, 
que passam a conviver conosco nas redes, nas reuniões, nos 
manuais, etc. Dessas empresas, 900 mil funcionários faturam em 
torno de R$255.000.000.000,00 ou R$260.000.000.000,00, o 
equivalente a 25"o ou 26°o do PIB brasileiro. O que nos chama a 
atenção é a importância relativa desse tema para as empresas. 

Há alguns anos, a participação social das empresas ficava restrita 
ao âmbito da filantropia , que é muito importante. Elas devem continuar 
participando, porque os hiatos sociais são enormes. Mas avanços 
podem acontecer. Há alguns anos, mal se conhecia o sistema de 
responsabilidade social. Hoje, as grandes empresas já estão 
incorporando esse aspecto em seu dia-a-dia, sinal de que as coisas 
estão mudando. Temos muita satisfação, apesar de reconhecer as 
dificuldades que enfrentaremos. Também devemos reconhecer que 
está havendo um avanço significativo em todos os níveis da 
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sociedade. 
A responsabilidade social nasce em um contexto que tentaremos 

pontuar. Convivemos com a globalização, principalmente as pessoas 
das cidades grandes, envolvidas com empresas e negócios. Ou 
porque, cada vez mais, convivem com profissionais de outros países, 
ou porque viajam, ou porque compram produtos e serviços, até quem 
não tem acesso direto a esse tipo de dinâmica sobre, de certa forma, 
impacto. As sociedades se globalizam, e as empresas que atuam 
nesse mercado global saem de seus países de origem e, muitas 
vezes, vão explorar negativamente outras localidades, com outras 
culturas, outros valores. 

Conforme o Prof. Antônio Carlos afirmou, globalizamos dinheiro, 
recursos, produtos, serviços, mas ainda não globalizamos benefícios 
sociais e ambientais. Neste contexto, as empresas assumem um 
papel diferenciado. 

Talvez, hoje, as empresas sejam os principais atores sociais. Isso 
vem dos recursos, da quantidade de funcionários , de sua capilaridade, 
da capacidade de causar impacto à sociedade. Esse impacto tanto 
pode ser positivo quanto negativo. 

Perguntei ao Secretário sobre o orçamento do Município de Belo 
Horizonte, que é de R$1.500.000.000,00. Se tomarmos como exemplo 
empresas com faturamento de R$2.000.000.000,00 de 
R$3.000.000.000,00, perceberemos que assumiram uma proporção 
tamanha, que já não podem se preocupar apenas com suas 
operações, apenas com seus resultados econômico-financeiros, 
apenas com seus acionistas. Sua preocupação deve transcender, 
também, seus interesses. Começamos isso em todos os níveis da 
organização. 

Há algumas semanas, na "Folha de S. Paulo", um articulista 
comparava os Presidentes das grandes corporações e um estadista. 
Afirmava que algumas empresas são maiores que Estados inteiros. O 
faturamento das cinco maiores corporações americanas é equivalente 
ao PIB brasileiro. O faturamento das dez maiores corporações 
mundiais é equivalente ao PIB do Brasil , da Argentina, do México, do 
Chile, do Peru, da Venezuela, da Colômbia e do Uruguai, os maiores 
países da América Latina. Neste contexto, começamos a pensar qual 
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seria o novo papel das empresas. O que se pode esperar delas? Será 
que apenas gerar emprego e pagar impostos? O articulista comentou 
que as empresas assumiram tal proporção, que os Presidentes 
dessas organizações não deveriam ser apenas executivos; deveriam 
ser, também, verdadeiros estadistas, preocupados com o bem-estar 
social , com o impacto da empresa na comunidade, com a relação 
entre a empresa e os sindicatos, com ONGs, etc. 

Se o Presidente George Bush não ratifica o protocolo de Kyoto, é 
porque existe um interesse de desenvolvimento econômico das 
empresas, muitas vezes desatrelado do desenvolvimento social. E 
essa é uma característica nossa. A agenda social fica de um lado, 
enquanto o desenvolvimento econômico cresce. As empresas têm um 
papel em tudo isso. 

Entramos na questão da responsabilidade social das empresas, que, 
no fundo, é a empresa poder detectar demandas, interesses e 
necessidades legítimas de outros atores sociais, de outros parceiros, 
de outras partes interessadas; é incorporar essas demandas em seu 
planejamento estratégico, em suas operações diárias, em suas 
atividades corriqueiras, de forma que outros interesses, não apenas 
os da empresa, sejam atendidos. A empresa necessita de várias 
relações bem-sucedidas, para que se mantenha sustentável. 

O Prof. Antônio Carlos comentou sobre a sustentabilidade. Como 
posso ver meus interesses atendidos sem que me comprometa para 
que as gerações futuras tenham suas necessidades atendidas? Como 
a empresa pode se incorporar em um contexto em que, segundo a 
ONU, em 25 anos, de cada três pessoas, duas não terão acesso a 
água potável , o efeito-estufa continuará a crescer, aproximadamente 
60% dos gastos mundiais com saúde estarão sendo direcionados para 
a AIDS? 

A CIA, Agência Americana de Inteligência, tem essa preocupação 
social porque há uma percepção clara de que, se essa equação 
econômica e social não for balanceada, haverá grandes convulsões 
na sociedade, como já está havendo. Essa questão faz parte da vida 
de todo o mundo, da grande e da pequena empresa. Todas elas, 
independentemente do tamanho, são convidadas a assumir um papel 
ativo de transformação social , de transformação de estrutura, de 

L...-.-----0------' 



206 

transformação de realidade. E como isso acontece? Desde uma ação 
social específica em uma creche, em uma entidade, até a 
preocupação com a contratação de portadores de deficiência física, 
até a colocação de cláusulas sociais nos contratos de seus 
fornecedores, de seus prestadores de serviço. É preciso, no mínimo, 
exigir que seu fornecedor, seu prestador de serviço não utilize mão-
de-obra infantil, não polua o meio ambiente. Esta é a ótica da empresa 
geradora de cultura, disseminadora de uma cultura saudável de 
desenvolvimento social. É uma atitude estratégica, não apenas uma 
postura legal ou filantrópica. A empresa pode se enxergar como 
responsável pelas transformações sociais. Aí entra uma questão 
fundamental , a ética. Não existe uma empresa socialmente 
responsável sem base ética. Não adianta a empresa ajudar uma 
entidade local, uma creche, um asilo, uma escola pública, se paga mal 
a seus funcionários , se corrompe, se dá propina, se não paga 
impostos, etc. 

Neste final de semana, em um encontro diferente, comentávamos 
que todo o mundo coloca suas crenças de forma muito positiva. Todos 
dizem acreditar em coisas de desenvolvimento, justas, de aspectos 
sociais importantes. Mas, se todo o mundo acredita em tantas coisas 
boas, por que a sociedade não muda? Existe um hiato muito grande 
entre o que dizemos e a nossa prática diária. A ética deve ser a base 
de suas ações e das ações da empresa. Aí entra uma preocupação 
com todos os públicos com os quais a empresa interage. Como 
resultado, obviamente, a empresa recebe benefícios, assim como a 
sociedade. 

É importante percebermos que a responsabilidade social traz 
benefícios para todos. Temos convivido muito com isso e visto que 
muitas empresas não se mobilizam porque verdadeiramente 
acreditam, mas, muitas vezes, porque lhes é conveniente, porque são 
pressionadas pelo público consumidor. Uma pesquisa mostra que o 
consumidor tem valorizado as empresas que valorizam a sociedade. 
As empresas são pressionadas pela mídia. O "clipping" que eu trouxe 
é apenas um exemplo disso. A mídia está cheia de publicações como 
o jornal "Valor" e o suplemento "Empresa e Comunidade". Há duas 
semanas, foi lançado o "Guia de Boa Cidadania Corporativa", da 
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revista "Exame". A sociedade civil organizada e o poder público têm o 
papel significativo de pressionar e de criar condições para a empresa 
agir de uma forma socialmente responsável. A imagem e a lealdade 
do consumidor são uma constante. Selos como o da Fundação 
ABRINQ e de Empresa Cidadã valorizam a empresa junto ao 
consumidor. 

"No último ano, você pensou em prestigiar ou punir uma empresa 
com base em sua conduta social?". Vinte e dois por cento disseram 
que sim. É um número pequeno, mas está crescendo 
consistentemente. Não acredito que seja modismo. A sociedade civil 
está organizada. Quem vê os dados da quantidade de ONGs constata 
que a sociedade está se organizando, parcerias estão sendo feitas 
nos diversos níveis, alguma coisa está mudando, e as empresas têm 
de acompanhar essa mudança. 

Esta pesquisa também foi feita em outros países, mostrando uma 
tendência significativa dos consumidores em valorizar esse tipo de 
empresa. Esse "chat" mostra, no laranja, à esquerda, que, segundo o 
entendimento dos consumidores, o papel específico da empresa é 
gerar lucro e ponto final. No extremo mais à direita, melhorar a 
sociedade, e, no meio-termo, dúvida: como melhorar a relação com a 
sociedade? Um grande número de pessoas, em diversos países, 
inclusive no Brasil, concordam que melhorar a sociedade é papel da 
empresa. Existe uma oscilação do outro extremo em gerar lucro. Nos 
Estados Unidos, há grande percepção de que não deve ser apenas 
isso, aquele mei-de-campo é interessante. As pessoas, hoje, já não 
acham que gerar resultado é apenas a última grande função da 
empresa. Existe uma função social. 

Vou pular essa parte da pesquisa, mas, se vocês quiserem dar uma 
olhada no site www.phs.org.br, verão toda a pesquisa e alguns dados 
mostrando com o que o consumidor se sensibiliza: proteger a saúde 
do funcionário, garantir produtos e operações que não prejudiquem o 
meio ambiente, que não façam parte de suborno, corrupção, etc. O 
que estimularia o consumidor a comprar e recomendar aos seus 
amigos a comprar também seria a contratação de deficientes físicos. 

Há um ponto interessante sobre a questão da diversidade. Dizemos 
muito. no Brasil , que brasileiro não é preconceituoso. mas algumas 
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pesquisas mostram o contrário. 
Hoje, estima-se que, no Brasil , há em torno de 25 milhões de 

pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física ou mental. 
Somando-se aos amigos e parentes, esse número é maior do que 1 00 
milhões. É algo muito concreto que nos atinge e aflige. As empresas 
devem se preocupar com isso, porque não incorporar esse público à 
questão da diversidade é uma falha. Há a questão de mulheres em 
níveis hierárquicos da empresa. Enquanto os companheiros de mesa 
falavam , olhei a composição da Assembléia, e a quantidade de 
mulheres é muito pequena. Em todos os níveis da sociedade, há um 
avanço a ser feito. 

Há três anos, uma pesquisa realizada por uma entidade feminista 
em São Paulo, GELEDÉS, mostrou que, para se definir o perfil de 
trabalho de um cargo qualquer, em diversas empresas, e saber como 
homens e mulheres, negros e brancos se enquadravam e recebiam 
salário se cumprissem aquelas funções, ocorria o seguinte: para essa 
mesma função hipotética, um homem branco receberia R$1 .000,00; 
uma mulher branca, R$750,00; um homem negro, R$500,00, e uma 
mulher negra, R$250,00. Nas grandes corporações, não há a 
presença efetiva de negros e mulheres. 

A questão da diversidade presente e a empresa voluntariamente se 
posicionando: aqui já entramos naquilo que faria o consumidor jamais 
voltar a comprar- propaganda enganosa, danos físicos ou morais aos 
trabalhadores, colaboração com políticos corruptos ou suborno a 
agentes públicos, venda de produtos nocivos à saúde, etc. Isso está 
no "site", é a responsabilidade social vista como ação voluntária da 
empresa. 

A legislação é a base; se a empresa não cumpriu nem isso, não 
adianta falar em responsabilidade social, que vai além disso. O que a 
empresa, além disso, pode fazer, de forma voluntária, com seus 
fornecedores, prestadores de serviço, funcionários, meio ambiente, 
comunidade e poder público, são parcerias. A empresa é 
insistentemente convidada a agir assim. 

Em termos de voluntariado, há uma definição no manual do Ethos. 
Sempre lançamos manuais para as empresas sobre temas 
específicos; eles não têm a palavra final , existem para motivar a 
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discussão. Colocamos ali uma definição não acadêmica, mas um 
entendimento nosso do que seria voluntariado empresarial ou 
corporativo: "conjunto de ações realizadas por empresas para 
incentivar, apoiar e suportar o envolvimento de seus funcionários em 
atividades voluntárias na comunidade." É interessante o incentivar. o 
apoiar e o suportar. A questão não é forçar, pressionar, mas 
incentivar. É importante mostrar para os funcionários que devem 
participar, e a empresa deve dar algum tipo de suporte e apoio para 
esses funcionários. 

O que temos visto, em termos concretos de ação no Instituto Ethos, 
ao longo desses três anos de existência, é que muitas empresas têm 
programas de voluntariado corporativo, que é a porta de entrada para 
suas ações em termos de responsabilidade social. 

Citarei o nome de algumas empresas quando as ações forem 
positivas, não para fazer propaganda, apenas para exemplificar. Uma 
empresa do setor de limpeza, a Reckitt Benckiser, tem um programa 
muito interessante de voluntariado. Antes, fizeram o mapeamento da 
situação social de seus funcionários, verificando o nível de 
escolaridade, a qualidade da moradia, o tempo de transporte da 
residência até o trabalho, mapearam tudo, detectaram os nichos e 
começaram a trabalhar. A partir daí, desenvolveram um comitê de 
responsabilidade social para direcionar suas ações. 

Outras empresas, porém, têm tido algum tipo de problema. Uma 
empresa associada ao Ethos, do setor financeiro . não vou citar o 
nome, há um ano e meio, veio nos procurar, pois queria desenvolver 
um programa de voluntariado. Gostaria de fazer uma pesquisa. Nós a 
fizemos, desenvolvemos um artigo e aplicamos a pesquisa para todos 
os 4 mil funcionários da organização. O nível de resposta de 
funcionários interessados em desenvolver algum tipo de programa foi 
pífio: 70 funcionários responderam, 1 ,5%. Quando o RH da empresa 
foi verificar o porquê desse nível de resposta tão baixo, é que havia 
medo do funcionário, pois ele achava que a empresa já usava tão mal 
seu tempo, a jornada de trabalho já era tão excessiva, tão 
desgastante, por que a empresa queria saber em que ele investia seu 
tempo livre? Será que quer usar mais ainda seu tempo? Esta é a 
conclusão a que o RH da empresa chegou. Em vez de a empresa se 
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preocupar com algo concreto, básico, que estava acontecendo nela, 
na relação com o funcionário , quis desenvolver o voluntariado. Como 
a empresa vai desenvolver um programa de voluntariado se não tem a 
adesão de seus funcionários? Fica muito difícil. 

As empresas devem ter uma preocupação muito concreta. 
Voluntariado não é um programa de fachada. Para dar certo , tem de 
haver coerência em como a empresa trata seus funcionários, sua 
política interna e a ação externa que quer desenvolver. Se não houver 
coerência, os funcionários não vão aderir. O programa pode se manter 
por seis meses a um ano e acabar-se. Temos visto muitos casos 
assim . 

Possibilidades de utilizar recursos ou instalações da empresa: temos 
visto casos, como o de uma empresa associada ao Ethos, do setor de 
metalurgia, em Guarulhos, São Paulo, e eles, aos finais de semana, 
cedem as instalações, as salas de treinamento da empresa para que 
seus funcionários, voluntariamente, trabalhem com alfabetização para 
algumas comunidades carentes da região. A empresa não precisa 
necessariamente despender grandes recursos, basta vontade política. 
Responsabilidade social, no fundo, é vontade política: o que quero 
fazer da minha vida, ou o que a empresa quer fazer? É uma decisão. 
Obviamente, existe o custo da ética. 

Responsabilidade social não é uma panacéia, não vai curar todos os 
males da empresa. Muitas vezes, as mudanças políticas da empresa, 
de filosofia de trabalho exigem custos. O que a empresa pode decidir 
ou não é se quer pagar por eles. 

A liberação de horário de trabalho tem sido muito discutida. O que 
temos visto é que não há uma regra, as empresas podem ou não, 
dependendo da área do funcionário , do tipo da empresa, liberar ou 
não. 

As possibilidades de a empresa agir são várias, basta que ela queira 
fazer. Sempre incentivando, apoiando, dando suporte para que a ação 
de seus funcionários possa, efetivamente, acontecer. 

Há uma empresa de transporte público em Recife a qual desenvolve 
um programa interessante. Nos finais de semana, disponibiliza ônibus 
para que seus funcionários dirijam, passando em comunidades 
carentes, pegando crianças para ir a programas educacionais de que 
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essa empresa é parceira. É o funcionário, voluntariamente, dedicando-
se. As possibilidades são muitas, basta que a empresa queira agir, 
possibilitando um clima interno e organizacional interessante para 
isso. Temos visto alguns benefícios para a empresa. 

O Ethos não é uma entidade especialista em voluntariado, e, como 
não prestamos consultoria, pegamos algumas informações de 
associados. Acompanhamos e ajudamos em alguns momentos, mas 
não temos trabalho intensivo. O que temos visto de alguns benefícios 
é o aprimoramento da habilidade dos funcionários. Muitas habilidades, 
o funcionário não sabia que tinha e começa a aprender e a aplicar no 
dia-a-dia, no trabalho, como a capacidade e o desenvolvimento de 
lideranças. 

O Instituto C&A tem muitos casos relacionados ao desenvolvimento 
de lideranças. Outras entidades, como a Fundação ACESITA, têm 
trabalhado para isso. Algumas empresas, como a Natura, utilizam sua 
rede de consultoras para, voluntariamente, vender seus produtos em 
projetos feitos em parceria com a Fundação ABRINQ. É importante 
que a empresa dê condições e ofereça essa possibilidade para os 
funcionários. Deve criar afinidade com a comunidade local, recrutar e 
manter talentos. melhorar o ambiente organizacional , isso é muito 
consistente. Temos relatos freqüentes daqueles que perceberam que 
o ambiente organizacional mudou para melhor. 

Em relação à diversidade, a grande filosofia da conferência deste 
ano foi a valorização da diversidade. Todos os atendentes da 
conferência eram portadores de deficiência física ou mental. Na 
preparação da conferência, contratamos dois portadores de 
deficiência para trabalhar conosco no Ethos, que é uma entidade 
pequena, tem pouco mais de 20 pessoas. Quando eles entraram, 1 O% 
da comunidade interna eram de portadores de deficiência. É muito 
interessante como o clima interno mudou. 

Muitas vezes, em algum momento de correria, agitação, 
deparávamos com aquela pessoa, com alguma limitação de 
locomoção e nos perguntávamos: por que estou correndo? Posso ir 
com calma. Parece que isso nos ajuda a encontrar o que é importante 
na vida, o que, realmente, tem valor. A escala de valores muda muito. 
Funcionários da empresa, em contato com outras realidades, trazem a 
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percepção de escala de valor para suas empresas também, tornando 
a empresa mais humana se ela quiser, mas também competitiva. 
Existe um espírito de equipe, imagem institucional positiva. 

Voluntariado não é um instrumento de "marketing", de capacitação 
de funcionários , como um treinamento ou um curso. Deve vir da 
vontade genuína da empresa em contribuir com a sociedade. Se 
houver esse desejo verdadeiro de contribuir, o programa do 
voluntariado se estabelece e solidifica. Caso contrário, se for um 
programa de "marketing", isso passa. Temos visto muitas empresas 
associadas ao Ethos que ainda vão por esse caminho e não têm 
obtido bons resultados. 

A campanha deste ano do Ethos, na mídia, está com um tema 
interessante. Não sei se está sendo veiculada em Belo Horizonte, pela 
televisão, por revistas ou em "outdoor". Contém um fundo preto, com a 
foto de uma criança e a foto dessa criança hoje, já adulta, como um 
empresário importante, e um mote: a criança que nasceu entre 
pescadores motivou esse empresário a desenvolver programas de 
meio ambiente. É sempre um mote referente às experiências da 
infância e, hoje, o que o empresário faz. 

Quero deixar para reflexão que essa campanha surgiu de um poema 
do Mário Quintana, o qual não me lembro exatamente como é. Vou 
falar em linhas gerais. Mostra-nos a pessoa quando criança e hoje. 
Qual é a diferença entre o que gostaríamos de fazer naquela época, 
os nossos sonhos, e o que fazemos hoje? O poema diz mais ou 
menos o seguinte: "Súbito, olho a foto daquela criança de três anos. O 
que estará aquele menino pensando de mim?". A foto era dele, se 
olhando e se perguntando o que aquele menino estaria pensando hoje 
dele. Aquilo que faço , minhas ações, minhas palavras, minha relação 
com as pessoas - será que aquele menino sentiria orgulho de mim, ou 
não? Acho que essa seria uma boa pergunta para fazermos a cada 
um. Será que aquele menino sentiria orgulho do adulto de hoje? 
Obrigado. (-Palmas.) 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Passaremos a 
palavra ao Sr. Demóstenes Romano, articulador da Central do 
Voluntariado de Minas Gerais. 

O Sr. Demóstenes Romano Filho - Cidadãos, meus amigos da 
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Mesa, começo dando continuação ao que foi dito antes. O 
fundamental do voluntário é cuidar da vida, como diz o mestre, cuidar 
da transcendência. Acho que o verbo chave do voluntariado é 
"evoluir'', mesmo porque não evoluo sem o outro, o outro não evolui 
sem alguém. O que há de novo é isso. O que há de velho foi dito aqui , 
é a "marketagem" que burocratiza o voluntariado, que o coloca como 
mão-de-obra, como instrumento de manutenção dessa ruindade do 
mundo em que vivemos. 

Um psiquiatra chamado Viktor Frankl, já falecido, foi discípulo de 
Freud e teve uma relação muito especial com ele. Ele foi prisioneiro 
em um campo de concentração. Como era universitário, colocaram-no 
com alguns tocos de lápis para que fizesse trabalhos burocráticos. Ele 
fez suas observações, como profissional. Sua obra praticamente se 
sintetiza em um livrinho chamado "Sentido da Vida". Ele observou que 
algumas pessoas, no campo de concentração, estavam 
absolutamente exauridas, sem forças; juntavam o restinho das forças 
e se jogavam na cerca elétrica para acabar com aquele sofrimento. 
Outras, igualmente sem energia, pegavam suas últimas forças , 
quando iam para o forno crematório , e cantavam, com um filetinho de 
voz. Era um hino à vida, de resistência; era o jeito que tinham para 
dizer que estavam acima daquilo e que a vida é muito mais do que 
carne e do que alguém pode fazer para exterminá-los. É esse o 
sentido do mistério da vida, da transcendência. O dia que soubermos 
explicar isso, não é mais transcendência, porque estará ao nosso 
alcance, estará do nosso tamanho. 

O que precisamos é pegar daí o que queremos da vida, qual é 
nosso papel. O voluntário precisa vir como um novo ator, um novo 
autor para um novo "script" para um novo filme, porque, do jeito que 
está, já vimos em que dá. 

Estamos conversando agora, e, em algum lugar, há alguém se 
matando no sistema penitenciário, há mais uma rebelião por excesso 
de população, e é cada vez mais baixa a faixa etária dos presidiários. 
A manutenção de um preso no sistema penitenciário custa R$720,00 
por mês. E não nos damos conta de que as pessoas matam e morrem 
por amor ou por ódio. Uma pessoa seqüestra um avião e se joga por 
uma motivação transcendental ou para o bem ou para o mal. Mas 
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ficamos nessa burocracia, cheios de crachá; para tudo é preciso fazer 
inscrição, pôr crachá e conversar. Essa é a escolha que estamos 
fazendo. 

Quando acabar essa "marketagem" de Ano Internacional do 
Voluntariado - não a inspiração da ONU, mas o que fizeram do Ano 
Internacional do Voluntariado -, espero que, no dia 1 o de janeiro, 
fiquem os que querem transformar o mundo. Que sejam agentes de 
transformação, fiquem indignados com a ruindade desse mundo e 
tenham a auto-estima minimamente elevada para estarem encantados 
com a possibilidade de serem agentes de mudança. Isso depende de 
cada um de nós e do nosso compromisso. 

Não é necessária uma central de voluntariado, não tem de ter 
organização antes desse propósito, mas sim nossa organização 
interior. Basta que os tantos que falam nas igrejas de todos os credos, 
os que se chamam de irmãos nas igrejas, se quiserem ser voluntários, 
deixem de ser hipócritas e atuem verdadeiramente na fraternidade. Só 
isso seria o suficiente, e sobraríamos nós, que graças a Deus temos 
alguma condição de fazer isso. Iriam faltar os de baixa renda, de baixa 
escolaridade, que hoje precisam de nós e que chamamos de 
companheiro no clube, no serv iço. Que companheiro, que irmão? 

Acho que é tão fácil e tão difícil ser voluntário , porque, mais do que 
voluntariado, que é um jeito coletivo, faço parte de uma rede, é o 
verbo "voluntariar", minha ação é o que estou fazendo. Vou partir do 
que falou o Secretário Fernando Alves, como homem de Governo. Os 
Governos e governantes podem tudo, mas as pessoas que estão no 
Governo precisam ter a visão de transitoriedade, porque ele é 
Governo hoje, não o será necessariamente amanhã. Os cidadãos que 
estão no Governo precisam ter a visão, a consciência de que podem 
muito, mas não podem tudo, da mesma forma que os empresários. 

Como vamos nos organizar para o exercício da cidadania e da 
individualidade? Precisamos ter o nosso jeito de ser. Quando tivermos 
consciência disso, provavelmente não teremos a angústia de pensar 
em qual ONG nos vincular. Não existe isso. Posso ser voluntário em 
casa, na minha esquina; posso ser voluntário com os meus. Não 
preciso me exibir para ser voluntário, não preciso escrever na testa ou 
ter crachá. Ser voluntário é um estado de espírito, é um c idadão 
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cristão em estado de grandeza. Não faltam pessoas querendo ser 
voluntárias. Faltam-nos organização e projetos para o voluntariado. 

Espero que este seminário seja uma oportunidade no sentido 
organizacional e que a discussão não seja pela organização 
burocrática ou administrativa, pela visão estratégica, mas pela 
organização conceitual . 

Algo terrível está ocorrendo: a ação de governos que querem 
burocratizar o voluntariado e a ação da lógica empresarial de 
empresas que querem trazer para a área social a lógica do lucro. A 
empresa que tem fins lucrativos, mas não dá lucro, é até criminosa do 
ponto de vista social. Ela é feita para isso, tem de gerar produtos, 
empregos, dando lucros para retroalimentar-se. É mais que legítimo e 
indispensável que ela seja lucrativa. 

É da lógica do ser lucrativo trabalhar com competição e ter um 
sistema de hierarquia. Ela é cheia de regras. Mas não se pode pensar 
que tudo é produto e que há estoques de materiais, sem respeitar a 
sutileza e a grandeza insondável do homem. 

A área social precisa de planejamento, mas não pode ser 
engessada numa organização convencional. A emoção move, a razão 
organiza. Mas se não me posicionar como humanista, como cristão, 
como cidadão, não adianta a razão. É preferível deixar isso para quem 
se organiza burocraticamente. O planejamento convencional de 
empresas lucrativas é indispensável, mas é imobilizador na área 
social. Se o irmão estiver afogando-se, jogo um bambu, coloco em 
risco a minha vida. É uma questão ética. Como posso me aceitar, se 
fui omisso? 

Há o componente da ética e da urgência. Não posso deixar para 
depois. Infelizmente, os meninos de rua são em número muito maior 
do que deveriam ser, mas em número muito inferior, 
comparativamente, às crianças que estão humilhadas em casa, 
humilhadas no próprio quarteirão. Aí entra outro componente: a visão 
lucrativa dos empresários. 

Acho que há uma miopia dos empresários, quando lidam com o 
voluntariado, com a área social, até por razões de mercado. Onde 
está o consumidor do futuro? Onde está o futuro empregado? Onde 
está a semente da paz para que seus negócios prosperem? 
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Geralmente, as obras não são feitas com o dinheiro deles, são feitas 
com o dinheiro do contribuinte - de quem compra um quilo de arroz, 
que não pode comprar mais, porque há muito imposto embutido -, e 
ainda fazem bonito com isso. 

Temos de definir isto: estamos para a transformação, ou estamos 
para a manutenção? 

Não é politicamente correto falar, mas não é honestamente correto 
calar. Natal sem fome de quê? De comida. Ora, os cachorrinhos 
poodles e pit bulls passarão natal sem fome. Os cavalos manga-larga 
e campolina passarão Natal sem fome. Além de passarem Natal sem 
fome, com certeza terão mais carinho e afeto do que muitos que estão 
recebendo só comida. 

Pode ser grosseiro, pode ser vulgar, mas, se o sistema biológico 
funcionar bem, uma cesta básica acaba em horas. Ela é excretada. O 
que fica no lugar dela? Fica a humilhação ou a acomodação. Nesta 
Casa é um bom lugar para se dizer: e a bolsa-escola ou a bolsa-
esmola? 

Se fosse criação do Maluf, tenho a certeza de que seria considerado 
exploração do menor, alguém ir à escola porque estão dando dinheiro. 
Todos se modernizam em tudo, nós, na área social , pensamos como 
a minha tia-avó, caridosa. O mundo mudou, em que evoluímos? 
Evoluímos em conceito, em prática? 

Somos transformadores ou mantenedores dessa ordem? Queremos 
ou não uma nova ordem? Qual a qualidade dessa ordem? É somente 
para aplacar o nosso raso sentimento de culpa? 

Não tem sentido aumentar o número de voluntários, se não 
melhoramos a qualidade e o sentido do voluntariado. A competição é 
da lógica e do paradigma da empresa. A cooperação é da lógica e do 
paradigma do social. Temos de ter a nossa própria lógica e temos de 
dar resultado. Esse é um dos pontos terríveis na área social , e os 
voluntários parecem a onda que enrola. 

A maioria conhece a história do beija-flor apagando incêndio: "a 
floresta estava queimando e o beija-flor ia num belo regato , molhava 
as asinhas, voltava e espargia. O fogo continuava e o beija-flor 
novamente molhava as asinhas. Lá pelas tantas, alguém diz ao beija-
flor que aquilo não resolvia nada. O beija-flor todo ofegante responde: 
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'Estou fazendo o que está ao meu alcance"'. Essa história foi contada 
pelo nosso bom Betinho, dando uma conotação interessante. Quantos 
beija-flores podem apagar um incêndio? Dez, mil? Não é da natureza 
do beija-flor apagar incêndio. Isso é equivocado. Mas quantas 
pessoas colocam como conceito básico da sua atuação social o beija-
flor apagando incêndio? 

Quando Deus criou o mundo, fez o beija-flor e ficou muito 
empolgado com essa criação tão bonita. Resolveu então dar o poder 
mais nobre àquela criatura, que é o de recriar a vida. O beija-flor é 
polinizador. Essa é a sua função. Na linguagem empresarial, essa é a 
área de eficácia do beija-flor. Precisamos acabar com o voluntário 
beija-flor e ter o beija-flor polinizador. 

Mas depende de nosso compromisso com a vida. Depende do 
sentido da vida: se nos vamos jogar na cerca elétrica, se vamos para 
o forno crematório cantando; ou, se resistirmos como Vítor Franklin 
resistiu , nem iremos, porque a guerra acaba. É um ato de resistência . 

Esse é o redirecionamento a ser dado ao voluntariado, enquanto há 
tempo. Leis já houve. Termos de adesão já foram burocratizados. Há 
organizações que aceitam isso como importante, válido e 
indispensável. Se quero beijar alguém, não delego meu beijo a 
alguém. Se estou com sede, não delego a alguem beber água por 
mim. Se quero cuidar da evolução de alguém, não posso delegar 
minha oportunidade de participar do processo. Quando faço isso, vou 
lembrar de justiça do trabalho? Mas eu pago para fazer isso? Quando 
alguém vai à justiça do trabalho, bem-feito para a organização. Toda 
organização que manda alguém assinar termo de adesão e quer se 
acobertar pela lei para evitar problemas trabalhistas, bem-feito se for 
ferrada. Realmente é mão-de-obra. 

Temos de ser complementares ao Governo, complementares a tudo. 
Na verdade, temos de fazer por essas razões que são as minhas 
razões. Não ajudo ninguém, porque ajudar humilha. Faço por mim. 
Nem sei se me ajudo. Temos de modernizar e verificar até mesmo a 
estilística da língua, o significado dessas palavras. Vamos fazer uma 
transformação, como eu preciso de me transformar. O externo só é 
difícil , porque são tantos os amantes, os cúmplices da mesmice, da 
ruindade ... 
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- Exposição interrompida por participante fora do microfone. 
O Sr. Presidente - Sem querer inibir nenhuma participação, vamos 

aguardar o final da exposição e entraremos na fase dos debates. 
Palavras do Sr. Demóstenes Romano Filho 

É tão simples e tão complexo: cuidar de transformação social , ser 
um bom cristão, ser um bom cidadão está na mão da história, mas 
está na mão da conjuntura. Ser cidadão é correr risco de 
incompreensão. Toda pessoa que é voluntária, transformadora - não 
um beija-flor apagador de incêndio -, sabe do que estou falando. 
Como os ventos não sopram para favorecer isso? E eu com isso? Não 
quero ser herói, mas quem sabe se está aí exatamente a minha 
possibilidade? 

Quero lembrar que o que temos são poucos projetos adequados ao 
voluntariado, porque a ação voluntária precisa de autonomia, de 
realização, de sonhos de quem é voluntário e de quem é beneficiado 
pelo trabalho voluntário. O que temos em Minas Gerais hoje - e não é 
muito diferente no Brasil - são essas ações. Os próprios centros de 
voluntariado têm uma tendência a ser agências casamenteiras. O 
pressuposto é que, se entrarem como intermediários, vêm o voluntário 
e quem precisa dele. 

Há uma pergunta simples para ser feita à maioria das creches, 
asilos e organizações que pedem voluntários. Se tivessem dinheiro, 
quereriam voluntário? Como trabalho com isso, tenho a certeza de 
que a maioria não quer, considera o voluntário instável, irresponsável. 
As pessoas lá de dentro, que têm carteira assinada, sentem-se 
ameaçadas com o externo. E mais, há voluntários de muito tempo de 
voluntariado que colocam o outro no teste supremo do desvio de 
função e colocam o exercício do poder sobre ele, para ver se ele 
sobrevive a um teste de resistência. Resistência para quê? Não estou 
dizendo que são todas, mas ocorre na maioria das creches, 
infelizmente. Trazem esses meninos limpinhos como um cachorrinho 
poodle, mas o que será dessas crianças daqui a 20 anos? Em que 
essas creches estão contribuindo mais do que o fariam se fosse o 
caso de um quadrúpede? É tão pouco. 

Para mim, isso se resume no seguinte: é o voluntariado 
transformador em contraposição ao dominador; uma ação de 
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libertação ou uma ação de dominação. E isso já não depende do 
institucional, mas de cada um de nós; se sou um militante da 
dominação ou se sou um missionário da libertação. Todos os dias, 
peço a Deus que consiga ser, porque é tão difícil , no meio da 
mesmice, e eu, com as minhas fraquezas , se quero ser libertador, 
tenho de ser acima de tudo minimamente liberto. Conversar sobre o 
voluntário é conversar sobre evolução, libertação, transcendência do 
homem aqui na Terra. Obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente -A partir deste momento, daremos início à fase de 

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes 
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. 
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes 
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e 
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada 
participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção, 
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Sem querer polemizar, até porque esta é uma Casa democrática e 
plural, esclareço que para mim também não faz diferença alguma 
portar ou não o crachá. Mas, até para que todos tenham a 
oportunidade de participar, porque este é um momento singular e não 
adianta inibirmos a participação de alguém, pois não alcançaremos os 
objetivos tão bem delineados pelos expositores, esta Presidência 
conduzirá os trabalhos com disciplina e da forma como o seminário foi 
organizado. 

Debates 
O Sr. Presidente - Dando início aos debates, passamos à primeira 

questão levantada pela Associação de Defesa dos Usuários, 
Consumidores e Contribuintes de Minas Gerais. lima Arruda de Araújo 
Abreu deseja formular pergunta oralmente. 

A Sra. lima Arruda de Araújo Abreu- Boa-tarde a todos! Gostaria de 
fazer uma reflexão sobre as considerações de todos, mas queria 
parabenizar o jornalista Demóstenes Romano, pois saio daqui com a 
minha alma lavada. Estávamos muito preocupados com essa questão 
porque agora, de repente, os empresários descobriram que há 
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excluídos. Há projetos de lei tramitando sem uma discussão ampla 
com a sociedade, criando as OCIPs. Em primeiro lugar, parabenizo a 
Assembléia por este debate, porque acho que esta é a Casa do povo. 
Vivemos em um regime de representatividade, e este é o lugar 
adequado para discutirmos essas questões. 

O voluntariado já existe há muitos anos. Desde que me entendo por 
gente, vejo pessoas trabalhando como voluntárias, pessoas idealistas, 
que acreditam e amam o ser humano. Para ser voluntário , é preciso 
ter paixão pelo ser humano, ter responsabilidade social e ser uma 
pessoa que tenha dentro de si a humanidade inteira. 

Com a fala dos representantes dos empresários, fiquei pensando 
que, na época, quando criamos a ADUCON, que pretende ser um 
movimento da verdadeira cidadania, fomos à Receita Federal à 
procura da legislação. Naquela época, vários empresários ajudavam 
as entidades. Davam um recibo de R$10.000,00 e passavam 
R$1.000,00 para as entidades. O que a Receita Federal fez? Cortou 
isso. Procurei o Delegado da Receita para questionar esse fato , 
porque existe um princípio jurídico que reza que, por causa do mau 
uso, não se suprime o uso. Muitas entidades ficaram prejudicadas, 
então. O que acho que as empresas deveriam fazer realmente é ter 
uma relação ética com a sociedade, respeitar os cidadãos. O que é a 
sociedade? É o lugar adequado instituído para o cidadão usufruir os 
seus direitos. E o que é ser cidadão? Estar na sociedade, integrar-se 
nela, cumprir as leis e ser um cidadão honesto. A sociedade somos 
todos nós, são os cidadãos comuns que pagam os impostos 
corretamente, que não têm nem como sonegar. Essa é a reflexão que 
temos de fazer para constatar que todos somos irmãos, quer 
queiramos, quer não. Acho que o outro sou eu, o outro é o meu 
espelho. Temos que começar a refletir sobre isso. 

Essa forma como as empresas estão atuando visam a impedir que a 
sociedade civil se organize, porque nos estamos organizando, sim. 
Somos mais poderosos que as empresas. Elas têm o poder 
econômico, e estamos vendo o que ele pode fazer. Mas acho que 
temos que buscar essa consciência de consumidor, pois, se não 
consumimos os produtos e serviços, as empresas vão quebrar. Temos 
de ter essa relação ética com os empresários, e eles também têm de 
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ter uma relação ética com os cidadãos, contribuintes, consumidores, 
usuários. Queria que fizéssemos uma ampla reflexão nos grupos de 
estudo, para buscarmos formas, até na legislação que está 
tramitando, para que possamos realmente ter acesso aos 
financiamentos, aos recursos. 

Queria dizer ao Deputado Alberto Pinto Coelho que há muito tempo, 
há uns dez anos prestamos serviços à sociedade, tentamos registrar a 
nossa entidade na Secretaria do Trabalho e não conseguimos, porque 
sempre estão colocando empecilhos. Adequamos o estatuto à 
legislação, mas não adianta. Temos projetos importantes, 
Demóstenes, mas não conseguimos financiamento porque eles não 
interessam ao setor econômico. Os projetos têm de ser financiados, e 
o próprio Legislativo deveria escolher de que forma e quem vai 
participar deles. Não se pode deixar as empresas tirarem o dinheiro 
que estão investindo, que é do contribuinte. pois vem dos impostos, 
para ditar regras e apoiar só o que querem. Este debate tem de ser 
feito de forma ampla com a sociedade. Que este não seja o primeiro 
seminário, que haja outros, para dar prosseguimento a essas 
discussões. Muito obrigado. (-Palmas.) 

O Sr. Presidente - Como houve exposições mais amplas, 
perguntaria aos expositores se têm alguma colocação a fazer sobre os 
comentários. 

O Sr. Marcelo Abrantes Linguitte - Acho que a sua colocação é 
muito boa e bastante oportuna. Você falou em representantes de 
empresas, e o Ethos não representa empresa, somos uma associação 
de empresas. O que falo é o Ethos que fala, e não as empresas que 
falam. 

Peço desculpas se no meu discurso transpareceu uma apologia da 
ação empresarial. Não estou fazendo apologia de ação das empresas. 
O fim último do trabalho do Ethos não é a lucratividade e a 
rentabilidade das empresas, ou seja, como elas poderiam lucrar mais 
através de ação social. A idéia não é essa, a idéia é como podemos 
ajudar a sociedade a se desenvolver através da ação empresarial. 
Acho que é esta a primeira questão: como as ações das empresas 
podem ajudar a sociedade a se tornar mais próspera e justa. Se a 
empresa almeja crescer, projetar-se, ter "marketing", lucrar de alguma 
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forma através de uma ação social , é uma questão que temos de tratar. 
Pelo meu modo de ver, essa não é a forma correta de agir, e pela 
nossa experiência, isso não se perpetua. 

Quando falamos em ação das empresas, não estamos 
desmerecendo a ação social , até porque, quando se fala em 
engajamento social de empresas, quero dizer, primeiramente, que é 
uma coisa que elas têm feito há muito tempo. Não é agora, com essa 
nova nomenclatura de responsabilidade social , que se iniciou o 
processo de engajamento das empresas. Elas têm feito isso há muito 
tempo, e mais ainda a sociedade. A Igreja Católica, outras Igrejas, têm 
feito isso historicamente. Seria uma arrogância muito grande das 
empresas dizerem isso. Todos têm feito, e há muito tempo. 

Ela mencionou a questão do incentivo fiscal , e o modo pelo qual ele 
tem sido utilizado pela empresa tem de ser revisto. E uma 
possibilidade que a legislação abre, mas isso tem de ser analisado, 
porque muitas vezes a empresa não faz o uso correto. 

Vivemos debatendo esse ponto, mas há essa dúvida entre as 
empresas. Quer dizer, então, que podem orientar a ação comunitária? 
A ação social da empresa, primeiro, não é suplementar à do Estado, 
mas complementar. Segundo, deve estar direcionada para as reais 
necessidades da sociedade e para apoiar essas ações. Se a empresa 
quer desenvolver ações para o seu interesse pessoal , totalmente 
desconectadas das necessidades sociais, terá um grande problema e 
não estará cumprindo o seu papel social. 

Acho que as empresas têm de aprender como fazer isso. E estão 
aprendendo, estão desenvolvendo ações. Existem erros que surgem 
no processo natural de aprendizado. As críticas, o debate fazem parte 
do processo e são muito bem vindos. Quanto mais discutirmos, 
melhor; todos têm a ganhar. Sua colocação é bastante pertinente. 

O Secretário Elias Nahas - A nossa Secretaria foi mencionada a 
respeito da dificuldade de registro . Estamos adstritos ao cumprimento 
de normas e leis. Por trás da nossa ação, há uma série de órgãos que 
nos fiscalizam, que nos acompanham, tais como o Ministério da 
Previdência, o Tribunal de Contas, etc. Os requisitos que às vezes 
soam despropositados às entidades não são de nossa vontade. 

O Sr. Presidente - Para dar uma maior dinâmica a esta parte dos 
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debates, passaremos aos expositores as questões colocadas por 
escrito, a fim de que se pronunciem. Como a próxima pergunta foi 
dirigida ao representante da Ethos, solicitamos a ele que proceda 
dessa forma. 

O Sr. Marcelo Abrantes Linguitte - A pergunta foi da Sandra 
Fonseca: "O Instituto Ethos possui dados que possam indicar que as 
empresas praticariam as mesmas ações voltadas para a 
responsabilidade social , ético-social , se não houvesse uma legislação 
que indica os caminhos a seguir e os prêmios (ISO, incentivos fiscais, 
além de uma maior atenção dela própria e de seus produtos no 
mercado), transformando-as em empresas cidadãs? Segundo: sem a 
legislação, as empresas estariam ou continuariam voltadas para a 
função ético-social?". 

O primeiro aspecto é aquele que comentei. Entre as empresas, 
muitas agem porque verdadeiramente acreditam. Podemos mencionar 
vanas, da nossa conv1vencia. que agem porque acreditam, 
independentemente da legislação. Muitas outras não fazem isso. E um 
posicionamento da sociedade civil , crítico, construtivo, de mudanças 
de comportamento, é bastante importante. Ser construtivo não 
significa que não possam ser feitas até críticas pesadas quando são 
necessárias. O comportamento varia muito, então. 

Com relação à questão do incentivo que você mencionou, não existe 
hoje no Brasil uma legislação que incentive a prática de 
responsabilidade social das empresas como um todo. Há algumas 
coisas em termos de incentivos fiscais na área cultural , em termos de 
entidades filantrópicas ou CIPs, etc., mas não há uma legislação 
ampla nesse sentido, até mesmo porque a jurisprudência vem com o 
tempo e a prática. Talvez tenhamos algo com relação a isso no futuro. 

Algumas coisas estão surgindo, como, por exemplo, a legislação 
que está tramitando no Congresso Nacional sobre a obrigatoriedade 
ou não de balanço social das empresas e também a discussão sobre 
a política nacional de resíduos sólidos, de iniciativa do Deputado 
Emerson Kapaz. Então, primeiro, as empresas fazem, 
independentemente de existir ou não, legislação. Não temos uma 
legislação. O que temos são atores indutores de outra forma. Não sei 
se respondi à pergunta. 
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O Sr. Presidente - A próxima pergunta: "O Poder Legislativo vem 
atuando ou pretende continuar a fazê-lo em prol do voluntariado 
dentro da própria instituição e junto de seus servidores? De que 
maneira a Assembléia Legislativa vem educando seus servidores para 
promover e estimular a prática do voluntariado? Qual a política da 
Casa nessa direção?". 

Eu entendo que o próprio evento já é um sintoma de que a Casa tem 
essa preocupação e reconhece a importância do tema "voluntariado" e 
de sua prática. Não temos nenhum programa institucionalizado. O que 
esperamos é colher frutos, neste próprio seminário, que direcionem a 
Assembléia e nos ensinem muito a esse respeito. 

A próxima questão foi colocada pelo Sr. Antônio de Souza Ferreira 
Filho, que é Vice-Presidente do Conselho Estadual de Assistência 
Social e vai fazê-la oralmente. 

O Sr. Antônio de Souza Ferreira Filho - Eu gostaria de fazer algumas 
ponderações. A gente, que milita na área social , tem notado que o 
"marketing" social está para a responsabilidade social como o 
assistencialismo está para a política pública de assistência social. 
Muitas vezes, isso tem atrapalhado o desenvolvimento da 
responsabilidade social, que pode vir a contribuir, e muito. Mas 
precisamos de uma parceria real entre o poder público, o 
empresariado e a sociedade civil organizada. Foi uma pena o Sr. 
Antônio Carlos, do Modus Faciendi , em sua colocação cronológica 
sobre os avanços, ter se esquecido de citar que, em 1993, criamos a 
Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS -, que foi assinada pelo 
então Presidente, hoje Governador de Minas Gerais. Creio que a 
LOAS seja um avanço na política pública de assistência social. Nela, 
estão circunscritas duas coisas que considero importantes e quero 
ressaltar. A primeira é que cabe aos conselhos deliberar sobre essa 
política. Creio que isso facilita a junção entre o empresariado, a 
sociedade civil e o poder público. A segunda é que as ações das 
empresas não podem ser paralelas ao trabalho que o poder público 
estiver desenvolvendo. Cabe ao Conselho deliberar e normatizar a 
política pública para os conselhos de maneira geral. Creio que talvez 
seja isso que esteja faltando para que a gente não desresponsabilize 
o Estado também na condução da política pública, que é uma das 
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diretrizes da LOAS. 
Gostaria, também, de cumprimentar a Marcelo Linguitte. Gostei 

muito de sua palestra. 
O Sr. Presidente - A próxima questão foi feita por escrito e dirigida 

ao Demóstenes. 
O Sr. Demóstenes Romano Filho - Antes de responder, quero pedir 

desculpas ao Presidente pela ingerência nas questões protocolares do 
Regimento Interno. A pergunta foi feita por Eneida da Costa, do 
Sindicato dos Jornalistas: "Sendo o Brasil um Estado paternalista e 
Assistencialista - "vide" CLT, vale-transporte, vale-alimentação, etc. -, 
que gera uma sociedade paternalista e, conseqüentemente, um 
empresariado paternalista e assistencialista, como fazer para que o 
voluntariado evolua e saia dessa cultura viciada e desse círculo 
vicioso?". 

Eneida, acho que só mesmo pela ação individual. Não podemos 
pensar em voluntariado sem pensar: "Eu faço". Acho que o que 
estamos precisando, acima de tudo, é da postura cidadã, cristã e 
humanista de cada um de nós. Ou seja, eu poluo a água, ou não? Eu 
corto a árvore, ou não? Eu faço isso porque alguém está vendo e sou 
fiscalizado, ou faço isso por mim, por razões planetárias e cósmicas? 
Acho que precisamos do contrário , ou seja, não procurar na 
organização do voluntariado a solução. O que precisamos é, na 
oportunidade em que nos reunimos, ter bons projetos em torno dos 
quais vamos discutir. Em conseqüência disso é que teremos 
organizações e avanços coletivos. Mas, no fundo, temos uma cultura 
que é a síndrome da mãe do ano, ou seja, a pessoa tem que sofrer. 
Não vemos ser eleita mãe do ano uma mãe arrumadinha, que dance e 
que nade. A escolha sempre recai sobre o sofrimento. 

Então, acho que essa é uma escolha individual de nosso avanço 
espiritual e de cidadão antes de tudo. 

Leio a segunda, Sr. Presidente? 
O Sr. Presidente - A intenção é obedecer a ordem de chegada, mas 

é uma questão de crachá. 
O Sr. Demóstenes Romano Filho - A próxima pergunta é do Sr. 

Pedro Cardoso de Menezes, do Clube da Maturidade. Ele quer fazê-la 
oralmente. 
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O Sr. Pedro Cardoso de Menezes - Eu represento, com muito 
orgulho e prazer, o Clube da Maturidade de Minas Gerais. É um clube 
que abrange mais ou menos 9 mil associados. Primeiramente, quero 
parabenizar a Assembléia Legislativa, na pessoa do Deputado Antônio 
Júlio - aqui muito bem representado pelo ilustre Deputado Alberto 
Pinto Coelho e pelos demais expositores- pela iniciativa deste evento. 
Fala-se em voluntário e em voluntariado. O que pode significar isso? 
Entendo que significa basicamente servir ao próximo e ao ser humano 
em suas essenciais necessidades, espontaneamente, com ética, com 
prazer, alegria e, sobretudo, com amor. Entendo que voluntariado 
envolve vários temas, entre outros, a criança abandonada, a terceira 
idade, a violência, o crime, a droga, a impunidade, o social , as 
penitenciárias, o câncer e a AIDS. Então, o voluntariado abrange 
todos esses temas dentro do contexto social . Esse social está 
abandonado, principalmente, com todo o respeito, pelo poder público, 
mas também pela sociedade. Esperamos que este evento não fique 
por aqui e que o voluntariado, a partir de hoje, crie um clima de 
expansão e de proveito. Podemos, na base do voluntariado, mudar 
todos esses problemas que abrangem o Brasil. 

Para solucionar todos esses problemas, como foi dito por vários 
expositores, precisamos de quê? Precisamos nos transformar. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - A próxima questão foi dirigida a Antônio Carlos. 
O Sr. Antônio Carlos Gomes da Costa- Para mim, foi a pergunta de 

Carla Fragoso, que pede apenas uma informação: "Seria possível 
repetir o nome do professor indiano autor do livro citado pelo senhor 
"O desenvolvimento com Liberdade"?". 

O autor desse livro é o Prêmio Nobel de 1998 e ele se chama 
Amarthya Sen . Esse livro foi publicado pela Editora Companhia das 
Letras e é o fundamento ético, político e filosófico do Índice de 
Desenvolvimento Humano- IDH. Amarthya Sen foi o homem que fez a 
formulação desse indicador de medidas do desenvolvimento humano 
para o PINUD. Esse índice é constituído por três indicadores: a 
expectativa de vida, a capacidade econômica e o nível de 
conhecimento, de escolaridade. 

O Sr. Presidente - Demóstenes, por fineza, responda à próxima 
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questão. 
O Sr. Demóstenes Romano Filho - Angélica Maia, da COMBEM de 

Lavras: "Como iniciar um trabalho para se criar um centro de 
voluntariado, de maneira que ele não se torne agência casamenteira, 
conforme mencionou em sua palestra?". 

Trata-se de uma questão de processo. A central não pode ser um 
produto para o qual a gente ficaria arranjando mais um totem, mais 
um bezerro de ouro, que é uma organização. Na verdade, o que 
precisamos em um processo desses, seja em Lavras ou em qualquer 
outro lugar, é de promover reuniões para saber quem é que pensa 
como a gente e quer fazer um trabalho de transformação. Assim, 
vamos fazendo. Certamente precisaremos, por conseqüência, e não 
"a priori", de um espaço, de um nome, tudo isso muito mais por razões 
de visibilidade, e não por razões administrativas, mesmo porque 
sempre será necessário algum recurso financeiro. Também é 
necessário que a central seja o coroamento, a organização das 
pessoas que quiserem participar. Mas é preciso partir do individual. 

Ali fora , temos alguns papéis que têm o endereço da Central de 
Voluntariado de Minas Gerais. Ela fica no Horto. na Rua Silva Freire, 
133. Seu telefone é o 3481-1188. Se quiserem trabalhar nessa linha e 
acharem que a gente pode contribuir ... Mas também, se precisarem 
de alguém mais temperado, há muita gente mais. 

O Sr. Presidente - A próxima pergunta foi formulada ao Marcelo 
Abrantes. 

O Sr. Marcelo Abrantes Linguitte - Pergunta da Vilma, da Fundação 
CDL: "Como as empresas associadas ao Ethos têm trabalhado com 
as carências e dificuldades dos próprios empregados e de seus 
familiares?". 

Uma máxima empregada pelos membros do Ethos, quando as 
empresas querem saber um pouco mais sobre esse assunto, é dizer 
que a lição começa em casa. Primeiro, devem fazer uma lição de 
casa, e isso significa saber como está a relação com seus 
funcionários . Como está a relação salarial? Os salários são bem 
pagos? Os impostos relacionados com o trabalhador estão sendo bem 
pagos? Como estão as condições de trabalho? Elas são adequadas 
no que diz respeito à periculosidade? Como está sendo tratado isso? 
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A partir da questão básica tratada, começa-se a evoluir também 
internamente. 

Outra questão que temos colocado muito para as empresas é: "Você 
sabe o nível de escolaridade dos seus funcionários?". Essa é uma 
questão a ser trabalhada. "Os filhos de seus funcionários freqüentam 
as aulas, ou não?" Podem dizer que isso não é um papel da empresa, 
mas, quando ela não tem uma ação externa, isso ocorre porque ela 
não começa a se olhar internamente. Segundo nosso ponto de vista, a 
questão interna, as relações com funcionários e colaboradores, é 
fundamental e básica. Não adianta a empresa querer desenvolver 
uma ação bonita externamente, se internamente ela estiver muito 
empobrecida e as relações estiverem conflituosas, os funcionários 
forem mal remunerados, etc. 

O primeiro manual do Ethos, que foi sobre a educação - não sei se 
vocês chegaram a dar uma olhada nele -, foi dividido em duas partes 
básicas. Uma, dirigida ao primeiro público interno. A segunda, ao 
público externo. Acreditamos que não é lógico a empresa querer agir 
externamente se em sua própria casa as pessoas estiverem em pé de 
guerra. Por isso, a visão é sempre esta: primeiro, uma ação interna. E 
essa ação até poderá se ramificar. Temos visto empresas 
desenvolverem ações como financiamento de moradias, 
financiamento educacional para filhos de funcionários, transporte. etc. 
As ações são variadas, mas a prioridade é interna. 

O Sr. Presidente - A próxima questão a ser formulada oralmente 
vem do Sr. Urias Teixeira, da Associação Beneficente de Citrolândia e 
da Colônia Santa lzabel. 

O Sr. Urias Teixeira- Gostaria de cumprimentar a Mesa, na pessoa 
de seu Presidente. 

Não sei se vou ofender a alguns, mas, desde já, peço perdão pelas 
minhas simples palavras. Há muito tempo, as entidades funcionavam 
com sofrimento, porém com maior vigor, com mais vontade. Trabalho 
há 12 anos em benefício de uma entidade que pertence à Colônia 
Santa Isabel, a Citrolândia e região, que não recebe nenhum recurso 
estadual. Vivo segurando adolescentes que chamam de pivetes, para 
que não venham para Belo Horizonte ser trombadinhas. 

Quero parabenizar a Assembléia porque sempre nos destinava 
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alguma subvenção. Depois, cada Governo que ia entrando cortava 
essa subvenção, e ficou difícil para nós manter essas crianças, 
adolescentes, hansenianos, deficientes, etc. 

Para manter a nossa instituição, passei oito anos indo de empresa 
em empresa pedindo uma cesta básica, um saco de arroz, R$10,00. 
etc. Na época das eleições, os políticos nos procuram, mas depois 
esquecem que existimos. 

Acho que os senhores entenderam o que eu quero dizer. Quero 
pedir a Assembléia que continue nos ajudando, nos apoiando, até 
mesmo nas documentações necessárias para o cadastramento, 
porque muitas vezes não temos computador, secretaria competente, 
etc. Esse não é o meu caso, mas peço esse apoio. Muito obrigado. (-
Palmas.) 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Demóstenes Romano, para 
responder às próximas cinco questões. 

O Sr. Demóstenes Romano Filho - "Como apagar incêndio? O que 
fará o beija-flor? Quem apagará o incêndio?", perguntas de Adriana 
Linhares. "Gostaria de ouvir um esclarecimento do senhor a respeito 
da crítica feita a iniciativas como a do Betinho. Concordo que o 
trabalho voluntário deve ser qualitativo; no entanto, tendo como 
pressuposto a própria vontade da sociedade civil de participar, como 
exigir a capacitação do voluntário como pressuposto? Isso não seria 
um retrocesso? Afinal , devemos começar de algum modo". 

Na verdade, acho que temos a oportunidade de ser um beija-flor 
eficaz. Se estou a caminho das minhas flores para polinizar, vejo um 
incêndio, e não faço nada, estarei me omitindo. Agora, posso cuidar 
do incêndio sem correr riscos. Já imaginaram o mundo sem o beija-
flor? Aquele irresponsável da história quase que deixou o mundo sem 
o beija-flor. Então, posso ser um articulador. O que falta nas pessoas 
e nas organizações é justamente isso. Por que ele não chamou o 
elefante, o hipopótamo e disse assim: "Olha, moçada, nem passo 
perto do incêndio porque vou correr risco, isso não é da minha área. 
Deitem no rio, um em cima do outro, e vamos desviá-lo". Ou seja, ele 
poderia ser um mobilizador. 

No caso do Betinho, tive a felicidade de conviver com ele e sei que 
não ia parar nisso. Aquele foi um momento de visibilidade. Ele sempre 
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dizia: "Dá para fazer, nós podemos". Mas não era um ato maior do 
que uma mobilização. O Betinho, que antes de adoecer era uma 
pessoa firme, às vezes até ferina, com o tempo foi virando um santo. 
Uma das suas qualidades era a tolerância e a paciência. Ele tinha um 
jeito especial de dizer que precisávamos ter vergonha na cara, que 
era um absurdo e inaceitável alguém passando fome. 

Se estivesse aqui , hoje o Betinho estaria participando de ações 
transformadoras muito mais do que participou. Sei disso porque 
tínhamos alguns entendimentos para fazer uma coisa muito 
transformadora no Rio. 

Quanto à possibilidade de palestra no interior do Estado, acho que 
existem pessoas muito melhores que eu. É só uma questão de 
agenda, estou aí para isso. Mas escolham com cuidado. Na área 
social precisamos ser mais seletivos. 

Pergunta da Eugênia: "Há ações de governo que querem 
burocratizar o voluntariado. Pontualmente, qual deve ser, a seu ver, a 
ação esperada por parte do Governo para que se possa obter um 
trabalho voluntário mais eficaz?". 

Acho que na área social , Eugênia, o Governo é mais ou menos 
como na cultura: se tocar o meu violão sozinho nos botecos da vida, 
mesmo tendo muita capacidade, não terei muito futuro. Então, há 
certas coisas que precisam do Governo, e existe dinheiro para isso. 
Ou seja: é só me dar um palco e luzes para mostrar o que sou, e o 
público vai me aplaudir ou vai me vaiar. Acho que, no caso da área 
social , o Governo tem de ser a equipe mecânica como na Fórmula 1 . 
Ele não tem de ir para a pista, mesmo porque não faz direito, porque 
não faz com a limpeza que pode fazer. O Governo, com o nosso 
dinheiro, deve ser um apoiador criterioso, mais sério do que é. 
Sabemos que ele deixa muito a desejar nesse aspecto. Voluntariado é 
coisa de cidadão, e não de burocracia. 

Pergunta do Geraldo Eustáquio de Carvalho, do Grupo de Fé e 
Política da Paróquia São Sebastião do Barro Preto: "Uma civilização 
moderna regida pela impostura da razão, da técnica e das forças de 
mercado quer suprimir o Deus da Vida do serviço da transformação; 
tem sido pródiga em egoísmo, insensatez e desatino. O serviço ao 
outro é a graça de Deus". 

L...-..----0--------1 



Perfeito, quando estou cuidando da água, quando cuido do outro 
estou cuidando de mim. É cuidar, não ajudar. Precisamos parar de 
usar esses verbos assistencialistas, paternalistas, de dominação. 
Quando ajudo, é um jeito de a pessoa ficar me devendo. Cuido de 
mim e dos outros. Cuido das árvores porque sei que a falta de 
oxigenação nos prejudica. O enorme problema é que não nos damos 
conta de que no Brasil , em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 
quase todas as cidades, há 1/3 de pessoas que não produzem o que 
poderiam produzir, que não consomem o que poderiam consumir, que 
não são tratadas na sua potencialidade. Um grande problema que 
temos na área social é o foco em necessidade, e não em 
potencialidade. Necessidade é um saco sem fundo e normalmente 
desvaloriza o outro. Quando cuido da potencialidade, 
necessariamente cuido da necessidade. Se estou cuidando de uma 
potencialidade que tem um entrave, que é uma necessidade, tenho de 
cuidar dela para a realização da potencialidade. Agora, a recíproca 
não é verdadeira. 

Então, Geraldo, não vejo como fazermos isso por razões utilitaristas, 
por razões de mercado. Graças a Deus, há muita gente que pensa e 
faz assim. 

O Sr. Presidente - Temos uma pergunta de uma pessoa que preferiu 
não se identificar dirigida a mim: "Por que algumas instituições 
procuram marginalizar alguns voluntários que são pobres de bens 
materiais e ricos de espírito? Muitas vezes esse voluntário está 
desempregado e não é aceito na sociedade como um cidadão normal. 
A própria sociedade o julga. Um exemplo é um ex-paciente com 
depressão. Todos nós devemos saber ouvir o próximo, seja ele rico, 
seja pobre". 

Aprendi muito cedo que o sapateiro não deve ir além das sandálias. 
Como temos pessoas gabaritadas para responder a esta pergunta, 
solicito ao Sr. Antônio Carlos Gomes e aos demais expositores que o 
façam, explorando essa questão. 

O Sr. Antônio Carlos Gomes da Costa - Esta pergunta diz respeito à 
inclusão. Temos de criar uma sociedade inclusiva. A jornalista Cláudia 
Werneck escreveu um livro sobre a sociedade inclusiva em que diz o 
seguinte: "Quem cabe no seu ''todos"?". Há muitas expressões na 
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Constituição e na lei que determinam que isto é direito de todos e 
dever do Estado, que aquilo é direito de todos e dever do Estado. 
Muitas vezes, o "todos" instalado na consciência social não é capaz 
de abranger todos dentro da sociedade. 

Essa pergunta nos coloca diante do desafio de construirmos uma 
sociedade verdadeiramente inclusiva. Como fazer isso? Criando uma 
escola inclusiva, uma cidade inclusiva. 

Certa vez, Dom Paulo Evaristo Arns disse que em volta de todas as 
grandes cidades brasileiras existe uma coroa de espinhos, que é a 
periferia urbana. De fato, quando viajamos de avião, podemos ver 
aquela parte marrom. toda bagunçada, sem rua , em volta da cidade. e 
depois, na área central , o tecido urbano já se articulando. Vemos 
quase que fisicamente o limite dos incluídos e dos excluídos dentro de 
uma sociedade. E o Brasil se construiu sob o signo da exclusão. Este 
é talvez o grande desafio: não devemos ficar somente na questão dos 
deprimidos, dos ex-pacientes, dos doentes mentais, dos deficientes, 
dos portadores de necessidades especiais, dos ex-presidiários, dos 
adolescentes que passaram pelas FEBEMs, dos ex-drogados. Há 
tanta gente na sociedade que poderia subscritar esta mesma 
pergunta: "qual é a grande questão?". A grande questão é que o Brasil 
só tem um problema verdadeiro: somos uma sociedade dividida entre 
cidadãos e subcidadãos. Há um certo contingente de brasileiros que 
usufrui a cidadania plena, mas muitos não têm acesso à cidadania 
plena. A subnutrição. a submoradia, o subemprego, o 
subalfabetização, enfim, tudo o que começa com "sub" se refere às 
pessoas que não têm cidadania plena. O Brasil precisa construir uma 
sociedade em que no "todos" caibam realmente todos os brasileiros. 

O Sr. Presidente - Temos duas questões feitas à Assembléia. A 
primeira, é de Célia Regina, do Grupo de Apoio à Cidadania de 
Contagem. Durante as reuniões preparatórias deste seminário e nesta 
plenária, percebemos uma presença predominante das mulheres. 
Solicitamos que a organização do Seminário, na plenária de amanhã, 
considere a possibilidade de participação de uma mulher que 
represente as demais na Mesa. 

Gostaria de comentar que, felizmente, como foi colocado, temos a 
maioria de mulheres. Na organização do Seminário, nos grupos de 
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coordenação, também temos a presença marcante das mulheres 
como coordenadoras. Nada impede que as mulheres também se 
façam representar aqui na Mesa. Por coincidência, hoje os 
expositores são esses que aqui estão presentes. Louvamos a 
participação quantitativa e qualitativa das mulheres. 

A Associação Comunitária dos Moradores do Gutierrez, por 
intermédio da Márcia Campos, afirma que a Assembléia Legislativa 
deveria divulgar( ... ). A associação conduz o Projeto para a Cidadania, 
que trabalha a auto-estima dos nomes cadastrados no Bairro 
Gutierrez ( ... ). Não estou conseguindo decifrar. A Assembléia 
Legislativa deveria divulgar os projetos sociais das associações 
comunitárias? Acho que, em síntese, é isso. 

Estou sendo informado pela nossa assessoria de que existe a 
proposta de um dos grupos de trabalho para que no "site" da 
Assembléia sejam colocadas informações sobre as entidades e seus 
projetos sociais e também uma agenda básica com as ações para o 
ano de 2002. A Assembléia vai discutir e avaliar as condições para 
concretizar essa proposta. 

A próxima colocação será formulada oralmente pela Sra. Belchiolina 
Cândida da Silva. Solicito que anuncie também o nome da entidade 
que representa, porque está abreviado. É dirigida à Casa. 

A Sra. Belchiolina Cândida da Silva - Boa tarde, Sr Presidente e 
todos da Mesa. Meu nome é Belchiolina Cândida da Silva e 
represento a Associação Feminina São Silvestre do Bairro Jardim 
Inconfidência. Atuo na Rua Batista de Andrade, 18. 

Meus parabéns por mais este Seminário, para o qual fomos 
convocados. Aqui estou para cooperar no que puder. 

Gostaria de saber se é possível a Assembléia fazer um seminário 
bastante eficiente e competitivo como foram os outros. Pediria que a 
Mesa e a Assembléia Legislativa cooperassem com as pessoas que 
vieram de fora dando um almoço para todos, hoje, amanhã e depois 
de amanhã. Nem todos têm dinheiro para o almoço. Tive informação 
de que em vários locais se podia servir bem. Esperamos a 
compreensão dos Deputados para que seja entregue a cada um, 
principalmente a quem veio do interior, o vale-refeição. 

Em 1996, quando participei de um seminário aqui , no primeiro dia 
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houve uma falha grande, não houve almoço para ninguém. Como 
tinha alguns trocados no bolso, andei distribuindo para algumas 
pessoas, para almoçar, porque não tinham dinheiro. Sabendo que isso 
já aconteceu no passado, solicito que se tomem providências. 
Algumas pessoas se sustentam bem com um cafezinho bem servido, 
mas outras não, porque o almoço faz falta. 

Gostaria de rever a questão daquele senhor que reclamou que as 
associações de bairro não freqüentavam os eventos por não terem 
vale-transporte. Justo e certo. Para nós, que somos voluntários, já 
somos aposentados, de maior idade e não precisamos de pagar o 
transporte , tudo bem, mas aqueles que ainda precisam pagar 
transporte , os que trabalham e muitos desempregados necessitam, 
sim, do vale-transporte. Tanto é que houve uma crítica da qual não 
gostei . Por isso, estou aqui para reivindicar o vale-transporte para as 
pessoas que necessitam. Esse é o meu recado. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a sua participação. Esclarecemos 
que não está previsto no custo do Seminário o fornecimento das 
refeições. Vamos tentar suavizar esse aspecto. Peço à assessoria que 
examine se, a partir de amanhã, poderemos ter um lanchinho com pão 
de queijo. 

Com a palavra, o Sr. Antônio Carlos Gomes da Costa, a quem foram 
dirigidas as três próximas perguntas. 

O Sr. Antônio Carlos Gomes da Costa - Na primeira pergunta, a 
pessoa não se identificou . A pergunta é a seguinte: "Antônio Carlos, 
as ações voluntárias trazem alguma conseqüência para o mercado de 
trabalho?". 

Acredito que não. Jaime Rifquem vem escrevendo sobre isso e vê 
como um dos grandes campos de expansão do mercado de trabalho o 
terceiro setor, as organizações civis sem fins lucrativos. Ele mostra os 
números do terceiro setor americano. 

É muito interessante que os Estados Unidos, país que tem uma 
coisa que o Robert Patman chama de "paradoxo americano", são um 
dos países mais individualistas e também um dos mais solidários do 
mundo. Lá as pessoas dão mais tempo para o trabalho voluntário e 
dão mais recursos de seu próprio bolso para o trabalho social. Então, 
existe um enorme terceiro setor, muito evoluído, que emprega milhões 
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de pessoas e movimenta bilhões de dólares. E isso acontece numa 
sociedade que tem uma antiga tradição de trabalho voluntário. Esse 
trabalho não interfere no mercado de trabalho profissional. Isso ocorre 
por causa de uma relação de intercomplementaridade, que já foi 
explorada por esta Mesa. 

Quero aproveitar este momento para lembrar uma coisa que o 
Betinho me falou. Uma vez, haveria uma reunião. justamente o que o 
Demóstenes estava falando que queria fazer, uma agenda social no 
Rio de Janeiro, em função das olimpíadas, para que o Rio se 
preparasse para as olimpíadas garantindo creche para todas as 
crianças. Não haveria nenhuma criança na rua, todas estariam nas 
escolas. Havia uma série de objetivos sociais a serem atingidos pela 
cidade do Rio de Janeiro, se fosse escolhida para as olimpíadas. 

Viviane Senna não poderia ir, porque teria que estar no interior. Não 
querendo dizer não ao Betinho, pediu que eu fosse a essa reunião. 
Fui e cheguei mais cedo ao Rio de Janeiro. A reunião seria às 16 
horas, e cheguei ao IBASE às 14 horas. Pedi à secretária que 
arranjasse um cantinho para eu ler algumas revistas e jornais que 
havia comprado. Solicitei que não dissesse a ninguém que havia 
chegado, porque senão ficaria empalhando o trabalho dos outros. 
Fiquei na sala da reunião com ar condicionado. O Betinho entrou na 
sala, e começamos a conversar. Havia uma frase do Bertolt Brecht na 
parede que dizia o seguinte: "Há homens que se dedicam um dia e 
são bons, outros que se dedicam um ano e são melhores, e outros 
que se dedicam a vida toda e são imprescindíveis.". 

O Betinho olhou aquilo e disse: "Antônio, veja que coisa engraçada, 
com base na minha experiência, não acredito mais que haja uma 
hierarquia entre as pessoas nem nada disso. A campanha contra a 
fome me ensinou a lição de que há pessoas que acham que para 
dizer 'sim' têm de abrir um comitê. Se não fizerem isso, não ficam 
satisfeitas. Há outras pessoas que, pelo seu feitio , pelo seu jeito na 
vida, nunca vão abrir ou liderar um comitê, mas, se alguém abrir o 
comitê, vão lá e se oferecem para trabalhar. Há gente que não abre 
comitê e não se oferece para trabalhar em comitê, mas se alguém que 
trabalha no comitê procurá-lo, faz uma doação. Há outras pessoas 
que não abrem comitê, não se oferecem para trabalhar, não fazem 
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doação, mas que falam bem daquela iniciativa, dizendo que isso deve 
ser feito mesmo. Há pessoas que nem bem falam, mas que, se 
alguém falar mal perto delas, falam que não concordam porque é 
bom". Outros já falam mal, que isso é assistencialismo e que haveria 
necessidade de fazer a reforma agrária, que o Betinho havia virado 
assistencialista e teria que redistribuir a renda, fazer reforma agrária e 
urbana. O Betinho disse que mesmo essa pessoa estaria ajudando, 
porque estaria colocando o tema na agenda. Disse que só não ajuda 
quem é totalmente indiferente. Disse ainda que não poderia haver 
hierarquia entre as pessoas porque todo mundo disse "sim" e cada um 
disse um "sim" à sua maneira. 

Acho que essa é uma contribuição importante do Betinho, quase no 
fim da sua vida, quando requalificava essa questão do trabalho 
voluntário. 

A outra pergunta é do Sr. Ângelo Molina: "Gostaria que você 
ampliasse e discutisse melhor essa questão com relação à atuação 
sobre a família, para que a transformação social realmente ocorra". 

Acho que a família no Brasil é a grande esquecida da pol ítica social. 
Hoje nem salário-família significativo existe mais no País. Os países 
que deram certo deram ênfase a duas coisas na juventude: escola e 
família na infância e na juventude. 

Uma vez uma americana, Mary Ferguson , visitou a Fundação 
Odebrecht e disse que ela mostrou um trabalho maravilhoso feito com 
os jovens. Então, perguntou sobre a família. Responderam que não 
trabalhavam com a família, mas apenas com os jovens. No entanto, a 
americana insistia na pergunta: "E a família?". Não entendia como se 
podia trabalhar o jovem sem a família . 

No final, deu um exemplo muito interessante, dizendo: "Quando 
estamos no avião, dizem: "Em caso de despressurização da cabine, 
máscaras de oxigênio cairão a sua frente. Se estiver com uma 
criança, coloque a máscara primeiro em si e depois coloque a 
máscara na criança". Então, falava: "Ao invés de ajudar a criança 
primeiro, ajude primeiro o adulto que vai cuidar da sua criança". Acho 
que no Brasil trabalhamos cada caso individualmente, trabalha-se o 
drogado, o idoso, o deficiente e a criança, cada qual separadamente. 
Se trabalhássemos pela família , estaríamos ajudando todos ao 
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mesmo tempo, se as famílias tivessem condições e competência para 
ajudar a todos seus membros. 

A última pergunta é sobre a ONU e os programas de inclusão social 
feitos a partir de ONGs e de cooperativas. Acho que, nesse início de 
século e de milênio, a ONU está se confrontando com o grande 
desafio do desenvolvimento local integrado e sustentável. Hoje há 
muitas cabeças pensantes e programas pensando sobre isso. A 
melhor parte da inteligência social do mundo nos dias de hoje está 
pensando em como promover o desenvolvimento em bases locais e 
um movimento sustentável. 

Não há nenhuma equação de desenvolvimento que não atribua um 
papel transcendental , um protagonista fundamental , ou seja, principal , 
às ONGs e às cooperativas. A cooperativa, como forma de 
organização no mundo do trabalho, e as ONGs, como forma de 
expressão da solidariedade social. Falei na exposição sobre a ética de 
corresponsabilidade entre as políticas públicas, o mundo empresarial 
e o terceiro setor, ou seja, as organizações sem fins lucrativos - as 
ONGs, as cooperativas e o associativismo no mundo do trabalho, dos 
produtores e no mundo econômico. Acho que são variáveis 
indispensáveis ao equacionamento de um desenvolvimento local, 
integrado e sustentado. Deve ter sustentabilidade no tempo. 

Quero articular tudo isso com o tema do voluntariado. O 
desenvolvimento social no mundo vai ser feito pelas políticas públicas 
e pela solidariedade social. No campo da solidariedade social , onde 
tradicionalmente tínhamos as Igrejas, as obras sociais e as entidades 
que atuavam no campo puramente social , agora isso vem sendo 
ampliado com a atuação do mundo empresarial. 

Como foi lembrado, é muito importante no campo da atividade 
produtiva, e também de consumo, a atuação das cooperativas. Não se 
pode fazer uma equação de desenvolvimento sem as cooperativas e 
organizações não governamentais. 

O Sr. Presidente - As duas questões a seguir foram dirigidas ao 
Marcelo Linguitte. 

O Sr. Marcelo Abrantes Linguitte - A primeira é da Sílvia: "Qual é o 
caminho que uma entidade deve seguir para chegar até as empresas 
a fim de conseguir recursos para trabalhar com o meio ambiente em 
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todos os níveis de ação em seu município?". Acho que, 
independentemente do tema com o qual se vai trabalhar, se é meio 
ambiente, universidade, criança, adolescente, detentos, etc., pela 
nossa experiência no Ethos, as empresas estão muito interessadas 
não apenas em financiar, dando um cheque, mas também em se 
engajar e participar. Sentem que o trabalho que está financiando está 
tendo um resultado, etc. A lógica da empresa e talvez uma certa 
contribuição que as empresas possam dar é a questão da eficácia, do 
resultado. 

Se você trouxer esse tipo de lógica para as ações sociais, 
obviamente as questões da eficácia e do resultado existem num certo 
contexto. Não é o mesmo resultado nem o mesmo tipo de 
consideração. Mas uma ação social deve ter para a sociedade um 
resultado efetivo, uma transformação, e não manutenção de uma 
situação que aí está. Nossa sugestão é que se leve para as empresas 
uma visão de engajamento delas, que o projeto tenha um resultado e 
uma visão de transformação. 

A questão da sustentabilidade é importante. Particularmente, não 
acho que todas as entidades sociais consigam ser auto-sutentáveis. 
Acho natural que sempre haja projetos sociais que sempre vão 
precisar do apoio das entidades, das empresas. É importante buscar 
canais de aproximação para mostrar às empresas como podem 
contribuir. Precisamos engajar essas empresas mostrando os 
resultados da sua ação. 

Há casos interessantes de empresas que financiam entidades 
sociais, mas que também muitas vezes contribuem com alguns 
conceitos, com algum apoio na questão da gestão dessas entidades, 
o que não significa ingerência. Esse é um cuidado que muitas vezes 
as empresas devem ter. É também um problema eterno. A empresa 
com a consciência de que pode ajudar, com uma "expertise" em 
termos de gestão, acha que pode chegar à entidade social e querer 
mudar tudo, porque as coisas que estariam sendo feitas até aquele 
momento estariam erradas. 

Não é assim. Deve haver um equilíbrio, uma forma ideal de atuação, 
em que a entidade social sabe o que faz e não a empresa que 
conhece. Via de regra, as empresas não conhecem a realidade social. 
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Têm uma percepção, mas a forma de agir, intervir e produzir 
resultados sociais interessantes, nem sempre as empresas têm essa 
consciência. Acho que buscar essa complementaridade é importante. 

Com relação à segunda pergunta sobre o poema do Mário Quintana, 
não me lembro do seu nome. Tomei contato, pela nossa campanha do 
ETOS e que foi trazida pelo Mário Quintana. Mas, se vocês entrarem 
no "site" do ETOS e clicarem, poderão ver. 

Vai aparecer um poema do Mário Quintana e em qual livro ele está. 
A Sra. Rosara Márcia de Oliveira Jorge Moreira - Bom-dia a todos. 

Parabenizo, mais uma vez, a Assembléia por ceder este espaço para 
discussão. Cumprimento a todos os palestrantes. Peço licença ao Dr. 
Marcelo para me dirigir, primeiramente, ao Dr. Demóstenes. 

Com relação à questão do Betinho, Dr. Demóstenes, é muito 
interessante a idéia que o senhor trouxe, do beija-flor polinizador. Mas 
lembrei-me também da questão da contextualização. Imaginei o 
Betinho dando início, neste País tão cheio de injustiças, a uma 
campanha que apelava para um mínimo. As pessoas ainda estão 
passando fome. E nós, agora, estamos trabalhando na polinização por 
sermos os polinizadores. Temos de lembrar que somos beija-flores 
desviados de sua vocação mais profunda. Então, não desejamos esse 
assistencialismo. Mas. muitas vezes, ele tem de estar presente, 
porque não podemos engavetar gerações, precisamos ajudá-las. 
Neste momento, queria parabenizá-lo pela lembrança de Viktor Frankl , 
"Em Busca do Sentido", que foi uma referência muito rica de um texto 
que nos ensina muito. 

Dr. Antônio Carlos, quando o senhor falou em subcidadão, lembrei-
me de um texto que tenho em mãos e gostaria de passar ao senhor, 
cujo título é "Cidadãos Brasileiros", do José Murilo de Carvalho, que 
diz que o nosso País está estratificado realmente pela desigualdade. 
Segundo o texto, temos três classes de cidadão: o pobre honesto, o 
trabalhador assalariado, que tem carteira assinada, incluindo ainda o 
pequeno funcionário ou proprietário; o macumbeiro, que são 
trabalhadores sem carteira assinada, domésticos, biscateiros, 
menores de rua, camelôs, mendigos, quase sempre mulatos ou 
negros, analfabetos com educação primária incompleta; esse 
brasileiro faz parte da comunidade política nacional apenas 
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nominalmente, ele é culpado até prova em contrário ou mesmo pós-
prova em contrário; e, ainda, temos o doutor, cidadão de primeira 
classe, referindo-se ao Brasil , que são os empresários, professores 
universitários, políticos, coronéis, fazendeiros e profissionais liberais. 
São pessoas capazes de defender seus direitos e privilégios, 
recorrendo a amigos influentes, pagando advogado e comprando a 
polícia. Essa classe representa 1% da população com renda maior 
que 1 O salários. Então, a sua questão da subcidadania me lembrou 
esse texto do José Murilo, se realmente somos cidadãos. 

Por fim , Dr. Marcelo, quando o Dr. Demóstenes nos falou da 
questão do engessamento e da deformação que os voluntariados vêm 
sofrendo, a partir dessa campanha de "marketing" intensa que se 
desenvolveu durante o ano, queria perguntar ao senhor o seguinte: no 
seu entender, há uma política de sensibilização do empresariado por 
meio dessa intensa campanha de voluntariado, para que se efetive 
cidadania de forma mais transparente? Ou seja, todos vivemos em 
microespaços de poder. Todos estamos em microespaços. Como 
cuidar dos dentes de uma criança na favela, se, à noite, ela não tem o 
que mastigar? Enquanto isso, a mãe da criança está empregada em 
nossa residência, jantando filé "mignon". Como pedir a um empregado 
que seja voluntário apaixonado, se suas condições são tão precárias e 
os seus sofrem tantas faltas? 

Antes de tudo, o que buscamos é a cidadania real do empresariado 
que detém um capital privilegiado, questionando o papel do Estado, 
que é institucional. Não há que se falar em voluntariado dentro do 
Estado, institucionalmente? 

O Sr. Marcelo Abrantes Linguitte - A sua pergunta levanta vários 
pontos. Inicialmente, novamente caímos na questão do trabalho como 
funcionários. É enganoso pensar que a empresa terá um trabalho 
social consistente, se ela não tratar seus funcionários de fo rma 
minimamente adequada, ou seja, salários razoáveis , condições de 
vida razoável , etc. Não podemos esperar que a empresa pague mal e, 
mesmo assim, queira que os seus funcionários participem de 
programas de voluntariado. 

Recordo-me de um caso que tivemos de uma empresa no interior da 
Bahia. Os funcionários, no final de semana, saíam de suas casas - a 
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empresa não forçava, sugeria e incentivava quem quisesse, 
oferecendo condições - e iam até alguma entidade social para ajudar. 
Nessa entidade social , a empresa dava para os funcionários lanches e 
almoço, porque iam até o final da tarde. Alguns funcionários 
começaram a questionar: estou trabalhando, ajudando essa entidade, 
e minha família está em casa sozinha. Estou comendo, mas na minha 
casa falta isso. E a empresa, quando se deu conta disso, reavaliou a 
ação: talvez seja melhor ter uma ação mais consistente com a família 
desses voluntários. 

Então, novamente a questão básica de relação é com o funcionário. 
Sempre falamos: se a empresa não quiser ter uma ação social 
externa, se não achar interessante isso, tudo bem. Mas ela terá de 
pensar consistentemente nos seus funcionários, porque a 
responsabilidade social começa em casa. Novamente é a 
preocupação da empresa com os seus funcionários . Essa é a grande 
questão. 

Não sei se vocês repararam na pesquisa, mas o principal fator de 
repulsa refere-se à questão relativa ao tratamento gue a empresa 
dispensa a seus funcionários, se trata bem ou mal. E a questão do 
emprego, algo fundamental. É a questão da sobrevivência e 
manutenção de um nível de vida digno e humano para aquele 
cidadão. 

Você comentou também o fato de a empresa utilizar a 
responsabilidade social para interesse dela ou focar e manipular as 
ações sociais ou desvirtuar uma agenda social estabelecida. Isso 
pode ocorrer, se não houver uma preocupação e um policiamento da 
sociedade civil e das entidades sociais. Temos encontrado alguns 
casos em municípios menores onde a participação da empresa, em 
termos de ação social e programa para a comunidade, é mais 
representativa, causando mais impacto do que em São Paulo, Belo 
Horizonte, etc. 

Com relação a impostos, é preciso começar a partir da lei , que é o 
básico. Em Jundiaí, por exemplo, uma empresa desenvolveu um 
trabalho muito interessante relacionado com meio ambiente, que 
contagiou toda a comunidade ao redor. 

Então, teve impacto bastante significativo. Poderia direcionar para 
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uma necessidade que não fosse da própria comunidade. Mas não foi 
isso o que fez. 

Uma outra empresa, que, entre outros produtos, fabrica graxa para 
sapatos, começou a desenvolver um "kit" para sapateiros, com a idéia 
de distribuir caixinhas de sapateiros para crianças, a fim de ensiná-las 
a engraxar sapatos. Além disso, iria colocar quiosques no local onde 
funciona, para que as crianças pudessem trabalhar. Existe uma 
legislação proibindo o trabalho para menores de 16 anos. Além disso, 
no exemplo citado, a criança ficaria exposta a riscos muito grandes, 
como a inalação da cola. E um programa absolutamente descabido. 
Os interesses da empresa talvez sejam mais mercantilistas. Mas até 
nesse ponto, essa idéia - que não se consolidou - foi muito burra, 
porque estaria associando a imagem da empresa à exploração do 
trabalho infantil, a algo muito ruim. Portanto, as empresas precisam se 
questionar sempre. A sociedade civil organizada - as ONGs e as 
entidades sociais - precisa fazer um trabalho de policiamento, de 
fiscalização, que é muito importante. 

A respeito da complementaridade da ação das empresas, não se 
supõe que elas assumam o papel do Estado. Claro que. na ausência 
dessa ação, muitas vezes, as empresas acabam agindo. Visitei , no 
mês passado, uma usina em Pernambuco, localizada a 60km de 
Recife. São 35 usinas funcionando em conjunto. Lá, existem várias 
escolas, onde estudam 1.600 crianças, não somente filhas de 
funcionários, mas também oriundas da própria comunidade. Nesse 
caso, podemos perceber a ausência do Estado: como ali não existiam 
escolas públicas suficientes, a empresa acabou agindo. 

Casos como esse são específicos. O papel do Estado pertence ao 
Estado. A ação da empresa é complementar, é um apoio, uma 
contribuição à sociedade. Mas não podemos nos esquecer de que 
todo esse movimento deve culminar, em última análise, no 
crescimento do espírito crítico da sociedade, para que possamos 
colocar nos níveis superiores - cargos eletivos e governos - pessoas 
que estejam preocupadas com o País. 

As empresas desempenham um papel importante na construção da 
cidadania. É enganoso pensar que podem fazer tudo sozinhas. Não 
podem nem devem. O Estado é que pode fazer tudo, pois tem as 
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possibilidades orçamentárias, a possibilidade de estruturar a 
legislação adequada e impactar efetivamente nessa questão. Ouvimos 
muito freqüentemente esse discurso entre as empresas: estamos 
fazendo, querem que façamos. O Estado fica de lado. O Estado ajuda 
se não interferir. Esse juízo é muito sedutor para algumas empresas, 
mas não é verdadeiro. O Estado tem o seu papel , deve ser municiado 
e apoiado para que o cumpra, mas também deve ser cobrado. 

O Sr. Presidente - A próxima pergunta foi formulada por Vilma 
Camargos Jarnefelt: "Como os representantes do poder público 
presentes na Mesa estão vendo a substituição crescente das políticas 
públicas sociais pela responsabilidade social corporativa?". 

Respondendo, ou tentando responder, só podemos ver com bons 
olhos o surgimento da responsabilidade social corporativa. Não se 
trata de substituição, mas de um efeito sinérgico. Este seminário tem o 
objetivo de fornecer elementos e subsídios para a Assembléia 
Legislativa, no que diz respeito à sua atuação no campo das políticas 
públicas. Existe uma proposta para se criar nesta Casa uma frente de 
cidadania e voluntariado, que, no futuro , poderá se tornar uma 
comissão permanente de cidadania e voluntariado. Como disse, ainda 
é uma proposta. Neste seminário vamos colher elementos, a fim de 
levar adiante essa idéia. 

As próximas três questões serão formuladas oralmente e dirigidas a 
Demóstenes Romano. Com a palavra, a Sra. Maria Lúcia Melo 
Simões, representante da Fundação D. Bosco, que fará a primeira 
pergunta. 

A Sra .. Maria Lúcia Melo Simões - Boa-tarde aos membros da Mesa, 
convidados e participantes. Demóstenes, o seu trabalho é uma 
referência nacional. Para mim, que estou implantando o voluntariado 
na Fundação D. Bosco, é uma das fontes de inspiração. 

Apesar disso, farei alguns questionamentos. Você mencionou. 
hipoteticamente, que não deveria existir uma lei para o voluntariado. 
Nós, que trabalhamos nas bases, percebemos que essa lei abriu 
espaço para que o voluntariado ocorra de forma mais efetiva nas 
instituições. Muitas vezes, o nosso trabalho nas associações de 
bairros e em entidades sem fins lucrativos foi podado, devido ao medo 
de enfrentar os riscos. Como trabalhamos há mais de 20 anos com a 
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comunidade, sabemos que as pessoas começam com boas intenções, 
mas mudam de atitude durante a caminhada. As associações e as 
entidades são levadas ao Ministério do Trabalho e não têm como 
arcar com os custos, que são indevidos. 

Conhecemos a força da mídia, sabemos que a solidariedade sempre 
existiu em toda a história da humanidade. Na prática. o que está 
acontecendo depois da lei? As pessoas que já ajudavam - e agora 
consideradas oficialmente voluntárias - estão se sentindo valorizadas, 
prestigiadas. A lei está sendo muito útil. Somente as instituições 
públicas e as privadas sem fins lucrativos podem usufruir dela, que foi 
um ganho para a sociedade. Obrigada. 

O Sr. Demóstenes Romano Filho - Como estou ao lado do Antônio 
Carlos, vou pegar nele para ver se consigo um pouco de ponderação 
e tolerância, que não são o meu forte. Quando digo isso pode parecer 
um pouco de exagero, mas é só exagero, porque, no fundo, qualquer 
trabalho que for organizado para o exerc1cio da cidadania, da 
solidariedade e da fraternidade não corre esse risco. 

Existe um outro aspecto perigoso: temo que as pessoas fiquem 
descansadas. prejudicando, assim, não só o próprio trabalho, mas 
também o avanço do assunto voluntariado. Segundo a opinião de 
quem entende de leis - e não são palavras minhas -. temos a 
Constituição e a CLT. que, por enquanto, estão acima disso. A 
circunstância em que isso foi aprovado foi mais gestual. 
Provavelmente, se fosse um assunto polêmico. entraria para o arquivo 
das propostas inconstitucionais. Acho muito bom não nos fiarmos 
muito nisso, porque na Justiça do Trabalho existem coisas 
elementares. Se você caracteriza mando. caracteriza rotina , ou seja, 
os fatos que caracterizam vínculo empregatício, não há como fugir da 
determinação da lei, a não ser que os homens, circunstancialmente, a 
interpretem de forma diferente. Segundo as palavras do Antônio 
Carlos, todas as vezes em que fizermos assim, não cairão torres, 
te remos tolerância para arranjar outros meios de afirmar as nossas 
crenças e convicções. Cuidado, não fique muito tranqüila com isso. 

A Sra. Maria do Carmo Friasi - Cumprimento os membros da Mesa e 
os participantes. A minha primeira questão diz respeito à 
potencialidade das palavras. Cada palavra que ouvimos é como se 
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fosse uma fonte muito grande que sustenta as grandes e necessárias 
discussões políticas. Devemos prestar atenção na efetiva ação das 
palavras, porque nos seminários, nos encontros, temos a sensação 
concreta de que os problemas poderiam ser resolvidos se houvesse a 
ação da palavra. 

A minha segunda observação refere-se ao beija-flor, cujo exemplo é 
uma proposta de transformação: a transformação do conceito do 
beija-flor bombeiro, apagador de incêndio, ao beija-flor polinizador, 
que é uma figura genesíaca, como foi a obra do Betinho. Estou 
participando da 1 a Conferência do Conselho de Segurança Alimentar -
COSEA. Ontem, durante todo o dia, ouvimos os exemplos da obra do 
Betinho, citados não só pelo Presidente, o Bispo D. Mauro, mas 
também pelos mais simples participantes do trabalho realizado pelo 
COSEA. 

Creio que exemplifiquei bem a potencialidade da palavra. O exemplo 
do beija-flor é marcante: a fragilidade da ave combinada com a 
potencialidade da vibração de sua asa. Os f ísicos ficam espantados 
diante da potencialidade dessa vibração, pois é a única ave que 
consegue ficar parada no ar, batendo as asas. 

A discussão fundamental , especialmente neste encontro para a 
cidadania, é discutir voluntariado, sua ação transformadora ou 
mantenedora. Solicito um aprofundamento e um parecer sobre as 
minhas palavras, ou seja, se o meu entendimento está correto. 

O Sr. Demóstenes Romano Filho - Na verdade, essa é minha 
opinião. Se depender de mim, será assim. O seminário será o que 
conseguirmos fazer dele. Acho que isso é absolutamente essencial , e 
seria muito bom que fosse norteador. Vou ilustrar com uma coisa 
muito simples e muito dramática: estamos fazendo um trabalho, que é 
o projeto Meu Quarteirão do Mundo e o Mundo do Meu Quarteirão, na 
Vila Embaúbas, uma favela de 2. 700 almas no conglomerado da 
Cabana do Pai Tomás. Lá há um Líder, o Luiz Carlos Cordeiro. Outro 
dia estávamos lá num final de noite, com a ruazinha cheia, e ele ia me 
dizendo o seguinte: "Nosso povo está na rua porque não cabe dentro 
de casa. Só na hora de deitar todos entram na casa e se amontoam 
para caber. Nós não saímos daqui porque não temos dinheiro e 
porque sabemos que corremos riscos". Aí ele fala o que é um negro 
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não bem-vestido andando à noite na rua: "Nós não saímos com medo 
das pessoas de fora. Quantas pessoas estão agora nas suas casas, 
nas suas mansões com medo de nós?" 

Chegamos a um ponto de perde-perde que não dá mais, que não é 
mais possível por todas as razões, pelo nosso desconforto emocional 
e por tudo isso. Conviver com essa situação é muito difícil. Não 
conviver com essa situação quer dizer cada um de nós, ao máximo 
possível, ser minimamente liberto para ser minimamente libertador e 
assumir esse papel de agente transformador. Para manutenção não 
há dinheiro nem organização que chegue. É muito mais fácil 
transformar que manter, além de ser muito mais eficaz. Vamos 
resumir as potencialidades ou necessidades. 

Uma coisa importante que precisamos aprender com todos os 
setores, principalmente com os mais organizados da iniciativa privada, 
é que precisamos de metodologia. Chega de fazer como fazia nossa 
tia-avó. Não há espaço mais. A dinâmica da vida é outra. Vai à 
TELEMAR e fala que quer fazer uma instalação telefônica com poste 
de eucalipto. Todos vão se assustar. Hoje é fibra óptica. Tudo que era 
de ontem está no museu. Temos que ter essa visão de resultado e 
essa consciência de que, na área social, precisamos ter metodologias 
específicas, precisamos ter tecnologia social e temos que ser muito 
atentos a resultados. Quem produz esse copo trabalha para ter índice 
de defeito, de resserviço e de quebra de copo zero. Na área social , 
sabemos quantos não dão conta da escola, quantos não dão conta de 
não-sei-o-quê, e não fazemos nada. Falamos: tem que esperar porque 
o Governo isso, porque, porque, porque, porque, cheios de álibis. 
Temos que ter a ética da urgência, temos que ser transformadores, 
trabalhar em potencialidade. Cada um de nós tem que fazer. Eu vou, 
quando sair daqui, fazer alguma coisa, amanhã estarei fazendo e 
depois. Se ninguém mais fizer, eu vou continuar fazendo. É disso que 
cada um deveria ter consciência. Não adianta ficar empencado, 
esperando verba, esperando lei , esperando ordem. Não sei se 
consegui , mas acho que você captou muito bem. Que as palavras 
tenham um significado, como diz você, de ação. Vamos ler mais e 
praticar mais o Evangelho. 

A Sra. Maria do Carmo Friasi - Perdão, pratiquei uma injustiça com o 
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beija-flor. O mais impressionante do beija-flor é ser o único ser vivo 
que voa nas quatro direções. Ele tem as direções Norte, Sul, Leste e 
Oeste na potencialidade e no poder de suas asas. 

O Sr. Demóstenes Romano Filho - Por isso, não podemos deixar 
que ela corra o risco de um incêndio. Vai lá, chama o camelo, e se, ele 
der uma bocada e uma cusparada de água, vale por não sei quantos 
elefantes. O camelo pode ser um apagador de incêndio. 

O Sr. Presidente - Questão a ser formulada por Alair Villar, da 
ASCONSER. Estamos premidos pelo tempo, então pediria que, na 
medida do possível, objetivassem as questões e as respostas, para 
darmos vazão às questões ainda por responder. 

A Sra. Alair Villar de Carvalho - Algumas perguntas já foram 
respondidas. Sou da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer 
e coordeno 23 Estados. Gostaria de ter um contato maior com seu 
trabalho, Prof. Romano, porque temos que somar, temos que crescer. 
Tenho algumas dúvidas. Em Juiz de Fora, já desenvolvemos um 
grande trabalho no hospital da ASCONSER, filantrópico. Sabemos 
como conseguir proventos e estamos em expansão, mas ainda há 
muito que se fazer nos outros Estados com relação ao voluntariado. 
Gostaria de ter contato com o senhor para desenvolver melhor o 
trabalho que já fazemos em 23 Estados. 

O Sr. Demóstenes Romano Filho - Ali fora, tem um papel com nosso 
endereço. É um prazer podermos participar desse trabalho. Não 
estaremos ajudando, estaremos participando da construção de um 
mundo melhor. 

A Sra. Alair Villar de Carvalho - É uma ajuda participativa, sim. É 
muito bom sermos beija-flor, desde que não nos queimem. Bom-dia. 

O Sr. Presidente - As duas próximas questões são formuladas ao 
Marcelo Abrantes; pediria a fineza de responder a elas. 

O Sr. Marcelo Abrantes Linguitte - A primeira é do Adão, do 
Sindicato de Transportes Rodoviários: "Os governantes têm feito 
pouco para impedir os acidentes nas estradas. Como os voluntários 
poderiam ajudar?". É uma pergunta interessante. Temos algumas 
concessionárias de estradas associadas ao Instituto Edson, vou pegar 
essa sugestão e conversar sobre isso para saber se existe mais 
experiência. Imagino que, naquelas cidades por onde as estradas 
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passam, existam grupos de voluntários que, de uma forma ou de 
outra, contribuem para isso. Imagino, também, que o próprio Governo, 
o DNER ou a entidade que cuida disso, onde não existe a concessão, 
estão preocupados com essa questão. Sou engenheiro civil , já 
participei da construção de estradas e sei que existem muitos 
problemas na definição de materiais, na utilização de materiais 
corretos. Isso passa, também, por outras questões. O voluntariado é 
uma questão muito interessante, mas eu bateria, ainda, na questão da 
concessionária, quando existe, e do poder público, quando a estrada 
não está em concessão. 

A outra é do Adilson, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
A idéia é como podemos tentar fazer com que as empresas se 
mobilizem para o voluntariado. O ETOS tem uma publicação que se 
chama "Como as Empresas Podem Implementar Programas de 
Voluntariado". Trouxe alguns exemplares dessa publicação, e, se não 
tiver mais, podem fazer um "DOWNLOAD" pela Internet no "site" do 
ETOS e encontrarão toda a publicação. Há uma orientação de como 
as empresas podem estar começando. Não é um material conc lusivo, 
apenas um insumo para que as empresas possam começar a agir 
nesse sentido. É um material muito interessante, tem sido utilizado por 
muitas empresas, feito com um programa voluntário do Conselho da 
Comunidade Solidária para a questão do voluntariado. 

Somente complementando o que foi falado da palavra e da ação, 
pegando um pouco o exemplo das empresas, o planejamento 
estratégico que entraria na questão das palavras é muito legal, mas, 
se esse planejamento não se tornar operacionalidade, ação concreta 
na empresa, perde-se. 

É importante tentarmos fazer essa ligação - falar e agir bastante. 
Tenho uma experiência pessoal , por conta de formação profissional, 
de ter participado de grupos de mutirões em São Paulo, para 
autoconstrução. Quando estávamos apoiando e ajudando um grupo a 
se organizar para construir as moradias pelo sistema de auto-ajuda, 
havia uma discussão muito interessante. Era a questão da mais-valia. 
Os grupos organizados da comunidade trouxeram essa discussão: 
"Nossa remuneração deveria servir para que comprássemos nossa 
residência e não deveríamos estar gastando os finais de semana 
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trabalhando para construir nossa residência . Deveríamos ter dinheiro 
suficiente para mandar construir ou para comprar''. Esse trabalho tinha 
toda uma teoria marxista por trás, que é uma teoria interessante e tem 
um diagnóstico bastante consistente em alguns pontos. Durante 
bastante tempo, ficou-se divagando se valeria a pena ou não, 
ideologicamente, construir. Ao final , chegou-se à conclusão de que 
sim. Se não havia uma justificativa ideológica, havia uma necessidade 
concreta da residência. Muitas vezes, a urgência das coisas faz com 
que tenhamos que agir. Vamos pensar, vamos planejar, mas vamos 
agir concretamente, para termos resultados mais rapidamente. 

O Sr. Presidente - As duas próximas questões são dirigidas ao 
Demóstenes Romano. 

O Sr. Demóstenes Romano Filho - O Celso Marques fala de 
violência e de o voluntariado trabalhar com os profissionais da 
segurança. O Hélio Emiliano pergunta o que a central pode fazer para 
organizar um trabalho, já que temos exclusão social devido à pouca 
escolaridade, com poucos chegando ao ensino. As outras são do 
mesmo teor. Wellington Rodrigo Aguiar, da Associação Comunitária 
do Bairro Pompéia, fala em tolerância, orgulho e humilhação: 
"Gostaria que me informassem como fazer e onde buscar ajuda para 
atender às necessidades dessas pessoas". Maria de Lourdes 
Siqueira, do Grupo de Valorização Humana, concorda e diz que o 
grupo é preparado para ouvir. 

Rapidamente, o grande problema é que temos uma cultura de 
complexidade. Sempre achamos que precisa haver uma organização, 
precisa haver dinheiro, enquanto, na verdade, eu dou conta de cuidar 
de uma criança. Se for para o acompanhamento escolar, talvez eu dê 
conta de três ou quatro. Posso ensinar inglês para uma ou duas. 
Posso ensinar informática. O que temos experimentado na Central de 
Voluntariado, no programa Meu Quarteirão no Mundo e o Mundo do 
Meu Quarteirão, é trabalhar por núcleos, numa área de baixa renda e 
baixa escolaridade. Trabalhamos num núcleo de 100 famílias , e há 
uma metodologia, um jeito de fazer isso que não é paternalista ou 
assistencialista, sinaliza, o tempo todo, para a autogestão e auto-
sustentabilidade. Às vezes, Marcelo, concordo plenamente, a 
organização não consegue ser auto-sustentável, mas pode e deve 
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estar articulando projetos que sejam auto-sustentáveis. Trabalhamos 
para ficar um ano em cada área. Nosso objetivo é nenhuma criança 
fora da escola, todas tendo inglês, virtudes e valores permanentes da 
humanidade, cidadania, informática, todos acima de 16 anos, tendo 
geração de renda, e há um programa de ação cultural e 
desenvolvimento humano que é fundamentalmente para identificar 
talento naquela linha de potencialidade e para elevar a auto-estima, 
principalmente do grupo social. 

Como diz o Antônio Carlos, não adianta trazer o conceito 
empresarial de segmentação para a área social , ao contrário , já está 
fragmentado demais. Estamos precisando do grupo social. Com isso, 
levamos os voluntários que têm na metodologia muita autonomia. O 
nosso objetivo é muito mais possibilitar ao voluntário o exercício do 
voluntariado do que ter um projeto. Na verdade, estamos partindo do 
pressuposto de que uma das coisas que temos na nossa cultura são 
projetos especiais, de pessoas especiais em situações especiais. O 
que estamos precisando para andar rápido são projetos comuns, de 
pessoas comuns para pessoas comuns. E precisamos ter tecnolog ia 
social que possa ser disponibilizada como se disponibiliza uma 
franquia. Quem produz um copo não parte do zero. Ele vai fazer uma 
pesquisa de tudo que tem disponível para isso. E não vai do jeito dele, 
mas do jeito que dá resultado. Isso é o que chamamos de 
metodologia, de tecnologia social. Para começar, é preciso um senso 
ético de coerência, de urgência. 

O Sr. Antônio Carlos Gomes da Costa - Vou ser breve em respeito 
ao cansaço e à fome das pessoas. Pergunta de Maria Cristina, do 
Tribunal de Justiça: "Comente: o Estado assume o discurso do 
voluntariado. Algumas instituições fazem campanha, mas, ao mesmo 
tempo, aprovam políticas que excluem e perpetuam a injustiça social." 
Uma coisa muito interessante que tivemos no Brasil após a 
redemocratização foi que, junto com as organizações que faziam 
entendimento, passamos a ver surgirem muitas organizações e 
movimentos de promoção e defesa de direitos. Hoje existem até redes 
de organização que promovem e defendem os direitos. Existem três 
lugares em que podemos lutar para enfrentar as desigualdades 
sociais. Um é por intermédio das políticas públicas, que são de 

....___---0-----' 



:!5 1 

responsabilidade do poder instituído do Estado. Outro é o campo 
específico que se discute aqui , hoje, é a solidariedade social. 

No últimos anos, principalmente depois da redemocratização do 
Brasil , surgiu um outro campo para lutar pelo direito: é lutar pelo 
direito no campo do Direito. E vemos, cada vez mais, organizações 
surgindo para que os direitos aconteçam, para funcionar em favor 
daqueles que não estão sendo atendidos em suas necessidades e 
direitos. Muitas vezes, as ações de solidariedade social fazem um 
atendimento alternativo àquele oferecido pelas políticas públicas. E as 
ações de promoção e defesa dos direitos fazem uma ação alterativa 
das políticas públicas. Quando temos pessoas conscientes dos 
direitos e que sabem recorrer ao Ministério Público, aos conselhos de 
cidadania, à imprensa, às comissões da OAB de direitos humanos, 
que sabem pôr para funcionar as comissões de direito, justiça e paz 
da Igreja, aí temos pessoas fazendo um trabalho alterativo nas ações 
do Estado para ampliar e qualificar melhor as suas ações, e não um 
trabalho alternativo das ações do Estado. 

A segunda pergunta é: como estimular o jovem a ser voluntário? 
Essa pergunta me cai com grande alegria porque introduzi no Brasil a 
questão do protagonismo juvenil e escrevi um livro sobre isso. 
Precisamos parar de olhar para os nossos jovens como um problema. 
A revista "Veja" fez uma matéria sobre juventude e saiu: "Drogas, 
violência e doenças sexualmente transmissíveis". Qual o percentual 
de jovens brasileiros envolvidos com essa questão? É muito pequeno. 
É insignificante. A maioria dos jovens brasileiros faz parte da solução, 
e não do problema. Temos que fazer uma revolução copernicana e 
ver os nossos jovens como solução, e não como problema; ver o 
nosso jovem como fonte de liberdade, capaz de fazer escolhas. 
Escolas e programas sociais, muitas vezes, têm feito programas de 
voluntariado com jovens, mas eles são inscritos no programa 
automaticamente, por estarem naquela escola, naquele programa 
social, sonegando-se ao jovem a possibilidade de fazer escolhas. Os 
jovens têm que ser fonte de liberdade, de escolha. Os jovens têm que 
ser fonte de iniciativa, de ação. Quando colocamos os jovens para 
resolver problemas reais, como parte da solução, e não do problema 
na escola, na comunidade e na vida social mais ampla, começamos a 
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vê-los como fonte de ação criativa, solidária, construtiva e ética na 
resolução de problemas. E jovens como fonte de compromisso, ou 
seja, como fonte de responsabilidade pelas ações que desenvolvem 
no campo social. 

As palavras "protagonismo juvenil" vêm de duas palavras gregas: 
"próton", que significa "principal", e "agro", que significa "luta". 
"Agonista" significa "lutador", e protagonista era o lutador principal de 
um torneio. Na dramaturgia, eles passaram a chamar de protagonista 
o ator principal de uma trama teatral ou literária. Então, temos que 
fazer dos jovens os atores principais do enfrentamento de problemas 
reais na escola, na comunidade, na vida social mais ampla. E nós, 
adultos, precisamos ser os apoiadores desses jovens, partindo do 
pressuposto da participação do jovem como base, da cooperação 
entre adultos e jovens como meio e a autonomia dos jovens como fim , 
como o grande objetivo a ser conquistado. 

O Sr. Presidente - Temos duas perguntas dirigidas à Mesa. A 
primeira é: "Falta esclarecer à população o que é e o que não é 
voluntariado. Não é apenas uma maneira de preencher o tempo 
ocioso. Nâo é favor. É um trabalho tão ou mais importante do que o 
trabalho remunerado e necessita do compromisso. Muita gente quer 
ser voluntário, mas, ao conhecer a realidade, desiste. Conscientizar as 
pessoas sobre o real significado do voluntariado evitaria a postura 
paternalista e, conseqüentemente, reduziria o desgaste". 

A outra pergunta diz: "Até então, só se falou dos pontos positivos do 
voluntariado. Quais seriam as críticas que poderiam ser feitas às 
ações voluntárias e quais as conseqüências negativas dessas 
ações?". Entendo eu que esses aspectos foram ricamente explorados 
pelos palestrantes. 

Resta-nos, agora, uma pergunta dirigida ao Marcelo Abrantes, e. 
depois, o José Ferreira quer fazer um depoimento. 

O Sr. Marcelo Abrantes Linguitte - "Como a empresa pode falar em 
trabalho social e voluntariado quando ela própria impede o cidadão de 
ser admitido porque encontra-se com problemas no SPC e no 
SERASA, levando-se em consideração o interesse do cidadão, 
passando por todo o processo seletivo da empresa?". O primeiro 
ponto é que a empresa não pode replicar os momentos e as situações 
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de exclusão na sociedade. Entendemos que a responsabilidade social 
também passa por uma quebra, com as possibilidades de inclusão na 
sociedade, como, por exemplo, as grandes diferenças salariais, 
exclusão com relação a etnia, questão de gênero. A empresa também 
deve se preocupar com essa questão e a do preconceito com relação 
a pessoas que tiveram algum tipo de problema, e não por uma 
questão deliberada, tiveram o nome incluído em listas de devedores 
ou maus pagadores. Como a empresa pode incorporar essas pessoas 
e auxiliá-las em termos não apenas financeiros, mas também de 
educação, para que elas não tenham esse problema? É um dilema 
para a empresa, porque, se a pessoa tem um tipo de problema, 
supõe-se que ela possa trazer algum tipo de problema para a 
empresa nesse sentido, são pessoas que não são bem-vistas. Então, 
novamente, vem a questão do preconceito. O fato de a pessoa ter tido 
alguma dificuldade financeira justifica uma postura de precaução com 
ela ou não? A empresa não deve ser um local de exclusão. A empresa 
deve se preocupar em como tratar os funcionários . Isso nos remete ao 
momento da admissão. Que valores a empresa utiliza na hora de 
contratar um funcionário? São sempre aqueles funcionários com nível 
superior, brancos, homens, entre 20 e 25 anos, ou a empresa vai dar 
um espaço para que outras parcelas da população, que é bastante 
diversa, possam ter acesso ao trabalho e a um salário digno? 

O Sr. Presidente - Solicitamos ao Sr. José Ferreira que faça o seu 
depoimento. 

O Sr. José Ferreira Longuinho - Boa-tarde a todos. prezados amigos 
que estão assistindo a esta reunião; sou aposentado por tempo de 
serviço e ganho R$180,00 por mês. Vou relatar um fato muito triste 
para a comissão. O que o senhor acha quando uma pessoa rouba 
R$500.000,00 de uma firma, e o Juiz absolve essa pessoa? Essa 
pessoa roubou da Forluz R$500.000,00, e o Juiz a absolveu , tanto 
aqui como em Brasília. Hoje, a pessoa está em liberdade e mora no 
Bairro Eldorado. 

A CEMIG, então, manda 93 empregados embora por causa desse 
Dr. Alípio, que não era formado, não tinha CRO e está recebendo todo 
o dinheiro da CEMIG e da Forluz, com CRO de um dentista da Polícia 
Militar. Todo recibo que chegava à CEMIG, ela pagava, bem como a 
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Forluz. Esse caso vem rolando, rolando, até hoje. E o Juiz absolveu o 
Dr. Alípio Antônio da Costa. Em Guanhães, sua terra natal, tentou 
matar um Deputado Estadual e até hoje não respondeu a nenhum 
processo, enquanto o Deputado está na cadeira de rodas. Veio para 
Belo Horizonte, e o Juiz o liberou. O que o senhor entende disso, Dr. 
Alberto? 

O Sr. Presidente - Pediria ao senhor que concluísse o seu 
pronunciamento. Existe mais alguma questão? 

O Sr. José Ferreira Longuinho - Sou aposentado por tempo de 
serviço, Dr. Alberto, e ganho R$180,00, como disse o nosso amigo. 
Tenho uma casinha muito boa no Bairro Vista Alegre, perto do Bairro 
Embaúba. O lote é próprio, mas a rua onde moro é movimentada 
como a Av. Amazonas: a toda a hora passa carro, e a minha parede 
estremece. Já está rachada de baixo até cima. Aceito sindicância. 
Qualquer pessoa pode ir lá e investigar. É uma casa muito boa, mas 
está em reforma ainda, porque ganho só R$180,00 por mês. Queria 
que o senhor me desse uma ajuda. Aquela pessoa roubou 
R$500.000,00 da Forluz e está solta. E disse que também participei 
do negócio. Tenho o retrato do ladrão num jornal que está guardado lá 
em casa. 

O Sr. Presidente - Já o ouvimos, e o que tenho que dizer é que 
estamos encerrando os trabalhos de um seminário sobre voluntariado, 
e o senhor está suscitando questões que extrapolam o âmbito do 
tema exposto aqui. O propósito da Assembléia Legislativa, ao 
promover este evento, como dissemos inicialmente e como apontado 
pelos palestrantes, é buscar a construção de uma sociedade mais 
justa. Não temos elementos nenhuns para fazer juízo de valor ou 
intervirmos em decisão judicial. Lamentamos, mas não podemos 
entrar no mérito das questões que o senhor apresentou. O que temos 
de louvar é que o que todos buscamos aqui é tentar fazer evoluir a 
nossa sociedade, dar melhor qualidade de vida a todos e trabalhar 
para que a sociedade não tenha pessoas excluídas. 

Tivemos feliz oportunidade, nesta manhã, não só de ouvir ilustres 
palestrantes, como também de utilizar da melhor forma o tempo 
disponível e de responder a todas as indagações apontadas à Mesa 
dos trabalhos . 
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O Sr. Presidente- A Presidência manifesta os seus agradecimentos 
aos ilustres expositores, às demais autoridades participantes e ao 
público em geral pela honrosa presença. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião especial de amanhã, dia 4, às 8h30min, 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 foi 
publicada na edição do dia 4/12/2001 ). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1628 REUNIÃO ESPECIAL, EM 4/12/2001 
Presidência do Deputado Sávio Souza Cruz 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Armindo dos Santos de 
Souza Teodósio - Palavras do Sr. Francisco de Almeida Lins -
Palavras do Sr. Sérgio Azevedo - Esclarecimentos sobre os Debates -
Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio -

Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo 
de Oliveira - José Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini 
- Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - Às 8h45min, 

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. 
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Ata 
- O Deputado Aílton Vilela , 2°-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 tomarem assento à mesa 
os Exmos. Srs. Armindo dos Santos de Souza Teodósio, pesquisador 
do Centro de Referência para o Terceiro Setor e professor da PUC-
MG; Francisco de Almeida Lins, articulador de redes do Programa 
Voluntários, de São Paulo; e Sérgio Azevedo, professor do mestrado 
em Ciências Sociais da PUC-MG. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 

Seminário Legislativo sobre Voluntariado, com o tema "Caminhos e 
Descaminhos do Voluntariado, Gestão, Sustentabilidade e Mudanças 
Sociais". 

Palavras do Sr. Armindo Santos de Souza Teodósio 
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz. representante 

do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
Deputado Antônio Júlio; Exmo. Sr. Francisco de Almeida Lins, Exmo. 
Sr. Sérgio Azevedo e demais presentes, bom dia. Quando o pessoal 
da Assembléia me chamou para ajudar a organizar este Seminário e 
discutir o tema, atendi prontamente, porque voluntariado é um tema 
extremamente atual e importante. Entretanto, muitas vezes, as 
abordagens desse tema têm um caráter muito utópico, ou seja, 
mitificam muito a questão, trazendo problemas para os que, no dia-a-
dia, procuram implementar projetos na área. 

Iremos discutir os mitos do voluntariado, sendo que um dos 
principais deles é a idéia de que voluntariado seja sinônimo de 
cidadania , o que não acontece necessariamente. Tenho feito 
pesquisas com ONGs de Belo Horizonte, consideradas 
representativas e combativas, e muitas delas não querem voluntários. 
Cheguei a ouvir de um Diretor de uma delas que não gostaria de ter 
voluntários neoliberais atuando lá. Toda essa discussão sobre o tema 
tem levado pessoas sem vocação para o voluntariado a quererem 
atuar, e nem sempre elas são muito combativas. 

Mas, a despeito disso, não podemos negar que o voluntariado é 
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uma tendência social que veio para ficar e que trará transformações 
na vida política brasileira. 

Citarei uma frase do Nélson Rodrigues, porque é muito provocativa. 
Sou um professor da área de Administração e venho de um campo de 
conhecimento que, atualmente, é muito povoado por modismos e 
tendências. Para se ter uma idéia, reengenharia era uma proposta 
gerencial hegemônica há dois ou três anos e, atualmente, tornou-se 
um verdadeiro palavrão no mercado empresarial. Esse fato prova que 
o mundo da gestão é povoado de muitos modismos, e o voluntariado, 
às vezes, adquire essa característica. 

A frase é: "O brasileiro tem alma de cachorro de pelotão: aparece 
uma palavra nova e todo mundo sai correndo atrás". E é um pouco 
disso que está acontecendo com o voluntariado. Todo mundo é a 
favor da questão e acredita que o voluntariado traz um avanço social. 
Em muitos casos, traz, mas, em outros, não. A gestão de voluntários é 
extremamente complexa. Os modelos de gestão de empresas 
privadas não são adequados à gestão de voluntários, já que seu 
paradigma é outro, muito diferente. Existem, portanto, alguns dilemas. 

Percebemos que os projetos sociais de empresa e tudo que está 
ligado à idéia de voluntariado, como os conceitos de terceiro setor, de 
cidadania empresarial ou mesmo de filantropia - muito usado nos 
Estados Unidos, mas nem tanto no Brasil -, de responsabilidade 
empresarial, de projeto social , recebem a aura de novidade e 
modernidade, mas, na verdade, são projetos existentes há muitos 
anos. Quem já está na luta dos movimentos sociais sabe muito bem 
que voluntariado já existe há décadas no Brasil e em vários países, 
ainda que hoje se queira dar um perfil mais moderno a essa 
abordagem, acabando com o assistencialismo e o paternalismo. 
Portanto, na verdade, temos novas roupagens para idéias nem tão 
novas assim. Responsabilidade social da empresa já é um tema em 
discussão desde a Revolução Industrial ou antes disso. 

Quando discutimos a literatura sobre voluntariado, f icamos 
preocupados, porque grande parte dela é ufanista, pregando apenas o 
lado positivo do voluntariado, como se ele fosse mudar a sociedade, e 
não passando disso. Assim, não se fornecem abordagens para quem 
vai intervir na prática. Por outro lado, existe uma abordagem 
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extremamente prescritiva, utilizando técnicas de gestão, muitas vezes 
vindas da iniciativa privada, e recursos que quem milita na área social 
sabe muito bem que não funcionam, pois estão associados a uma 
certa manipulação das pessoas, na tentativa de se criar um espaço de 
harmonia e coesão inexistentes, muitas vezes, nas organizações. 

Podemos dizer que voluntariado virou um modismo empresarial. 
Tanto isso é verdade que as empresas estão atuando fortemente na 
área. Muitas atuam seriamente, mas grande parte delas apenas 
aderiu ao modismo. Nas palestras que tenho dado, já ouvi relatos de 
várias pessoas de empresas, as quais receberam a seguinte ordem: A 
diretoria mandou que se implantasse um plano de voluntariado. 
Ninguém sabe o que é, mas todos vamos executá-lo. E, às vezes, 
eles atropelam os voluntários que já atuam na empresa, sem uma 
metodologia, sem treinamento. 

Para se ter uma idéia da problemática desse mundo de modismos 
organizacionais, um livro de 1998, "Os Bruxos da Administração", 
cunhou a seguinte expressão: "a indústria de teorias administrativas". 
Eles fizeram uma pesquisa com gerentes americanos e ingleses e 
constataram que mais de 70% dos gerentes de empresas compravam 
uma literatura administrativa muito grande, mas não passavam dos 
três primeiros capítulos. 

O Ano Internacional do Voluntariado é o momento para discutirmos 
seriamente a questão, a fim de que o assunto não desapareça da 
mídia no próximo mês, ou no próximo ano. Voluntário , hoje, virou 
estereótipo de bom funcionário , ou seja, além de todos os atributos 
que um bom funcionário tem que ter, ele também tem que ser 
voluntário. Isso já virou item curricular nos processos de seleção de 
grandes empresas. 

Daí, começamos a perceber que voluntariado não é sinônimo de 
solidariedade por si só. Existem vários tipos de voluntários. Aqui 
temos alguns mitos ligados ao assunto. O primeiro deles é que 
voluntariado é sinônimo de altruísmo e de solidariedade. Não 
necessariamente. O voluntário não recebe um salário formal , 
monetário, mas tem algum tipo de retribuição. Ou ele recebe um 
salário emocional, pois um bom voluntário tem essa ligação afetiva 
com as coisas; ou ideológico, já que está vendo os planos e 
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tendências que queria fazer prevalecer; ou simbólico; ou profissional. 
Tenho visto muitos alunos da universidade que, ao desempenhar o 
trabalho voluntário, acabam tendo oportunidades profissionais que 
nunca teriam se tivessem entrado em uma grande empresa privada. 
Um deles, por exemplo, foi fazer projetos sociais na Africa e 
desenvolveu um projeto que outras pessoas já maduras 
profissionalmente não queriam. Portanto, o voluntariado é um espaço 
para o desenvolvimento profissional. Não há problema nenhum em 
entendermos que a questão do voluntariado está permeada por altos 
interesses. A vida social não é permeada apenas por solidariedade. 
Não existe a dicotomia: o bem e o mal, o solidário e o egoísta. 

Há ainda um problema no qual esses projetos muito amplos de 
voluntariado acabam esbarrando: nem sempre maior número de 
voluntários significa que a situação seja melhor. A gestão do 
voluntariado é muito complexa. Se fecharmos as portas para os 
voluntários em minha ONG, como poderemos. depois, captar recursos 
dessa mesma comunidade que não quero como voluntária? Se abro a 
porta para todos os voluntários, pode acontecer um impacto muito 
grande em minha metodologia de intervenção, já que terei de treinar 
todos eles, gastando recursos para tal, e, às vezes, irei despender 
energia em uma área sem tanta importância. Já ouvi também vários 
relatos de gestores de ONGs dizendo que apareceram lá várias 
pessoas que queriam fazer trabalhos voluntários e que simplesmente 
atropelaram tudo o que faziam. Então, não procede este mito de 
quantos mais voluntários, melhor. 

Os projetos de voluntariado empresarial , longe de ser um favor das 
empresas. são uma fonte de ganhos competitivos para elas. Aí, 
passamos a entender um cenário em que as empresas não têm 
responsabilidade social apenas porque seus dirigentes têm 
consciência social , mas também porque é bom para os ganhos 
competitivos, que não se restringem à boa imagem institucional da 
empresa e a um clima melhor no ambiente de trabalho. Os ganhos 
acontecem em termos de produtividade efetivamente. 

Uma das coisas mais interessantes em toda essa ação das 
empresas na área social , estimulando seus trabalhadores a serem 
voluntários, é o fato de que esses trabalhadores estão adquirindo 
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novas habilidades. As empresas podem aprender muito com os 
projetos sociais. Então, temos que inverter aquela lógica inicial de que 
a empresa irá ensinar a comunidade. Hoje, as grandes empresas 
brasileiras - e as empresas americanas já o fazem há muito tempo -
aprendem com a comunidade a serem flexíveis , a alcançar metas, 
aproximar-se de seu público consumidor, etc. 

Outro mito é o de que o brasileiro não é solidário. Os estudos sobre 
voluntariado têm mostrado que nosso povo é extremamente solidário, 
e essa solidariedade parece aumentar à medida que se diminui a 
renda, ou seja, os pobres são mais solidários entre si que os ricos 
entre si ou para com os pobres. Essa questão deve ser pensada, 
porque, de repente, poderemos estar gerando projetos para os 
pobres, a fim de que se organizem e resolvam seus problemas. 

Mais à frente , citarei uma frase do Prof. Renato ( ... ), muito 
provocativa a esse respeito. 

Os dados sobre voluntariado no Brasil são um pouco conflitantes, 
também. Sobre o terceiro setor no Brasil , não se têm dados 
extremamente precisos, tanto que a maior pesquisadora brasileira 
sobre o voluntariado, a Neila Alandim, há três anos, fez um estudo 
dizendo que havia 350 mil voluntários. Em seu último estudo, o de 
2001 , já está falando em 30 milhões de voluntários. 

Portanto, existe uma certa polêmica sobre o volume de voluntários, 
mas há a impressão de que esse número está aumentando por "n" 
fatores diferenciados, que vão desde a valorização que as empresas 
estão promovendo - dão prioridade para contratar profissionais que 
tenham uma atividade voluntária- até a idéia do protagonismo juvenil , 
que estimula os jovens a assumir papéis relevantes na sociedade. 

Vou passar este item mais rapidamente. Juntamente com a 
discussão do voluntariado, há esta discussão: o terceiro setor -
organizações não governamentais, filantrópicas, fundações - veio para 
modernizar as políticas públicas, mas, muitas vezes, existem riscos 
nisso, também. Com a terceirização do Estado, pode ocorrer a captura 
pelos mais organizados e se reproduzir a lei da selva, ou seja, quem é 
mais bem organizado intervém mais nas políticas públicas, ao passo 
que os desorganizados e os destituídos de poder vão ficar esperando 
para se organizar um dia, principalmente do ponto de vista gerencial. 
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Hoje. uma tendência muito forte diz que a ONG só será relevante se 
for muito bem gerenciada. Isto é uma verdade em parte. Não dá para 
levar em consideração apenas isso. No entanto, há ONGs adotando 
estratégia de gestão típica de empresas privadas. reproduzindo um 
pouco a velha dicotomia do Michel, da lei de ferro das oligarquias: 
uma organização muito bem estruturada. sólida, mas distante das 
demandas da base. 

Vou passar mais rapidamente pela definição de primeiro, segundo e 
terceiro setores, porque todos já os conhecem. O que é importante 
mostrar nesta imagem é que os setores se interpenetram, e, aí, o 
voluntariado tem um papel importante. Muitas ONGs acabam sendo 
uma reprodução do Estado, uma terceirização dele: estão muito 
ligadas a interesses do setor privado ou, às vezes, estão ligadas a 
interesses sociais legítimos. Portanto, o terceiro setor é um espaço 
muito heterogêneo. É por isso que, quando falo em voluntariado, 
tenho que qualificá-lo segundo o tipo de voluntariado e de onde vem. 

Este é um painel de toda a diversidade do terceiro setor. Há desde o 
Greenpeace, uma ONG planetária capaz de influenciar agendas dos 
países capitalistas centrais , até uma organização altamente 
desestruturada. Muitas trabalham com voluntários, outras, não. Nem 
todas as organizações do terceiro setor trabalham com voluntários. 

Aqui, também vou passar um pouco mais rápido. Estou até citando o 
Prof. Sérgio de Azevedo, que está presente. É um prazer falar para o 
meu professor, fico orgulhoso disso. 

Podemos dizer que as ONGs vivem um dilema: trabalhar com a 
lógica da participação ampliada ou com a lógica da participação 
restrita. Se se dá ênfase a ganhos concretos, imediatos, vindos de 
uma certa abordagem de eficiência gerencial das ONGs, todos têm 
que ser muito eficientes, alocar recursos de maneira muito precisa. 
Inclusive, como os estudos mostram, esse é um fator de mobilização 
dos voluntários, que acabam se voltando para os projetos que dão 
certo. Ninguém quer ser voluntário de um projeto que está dando 
errado ou que está patinando. Mas, muitas vezes, as ONGs vivem 
uma dicotomia: às vezes cedem aos ganhos do curto prazo e perdem 
suas metas e valores mais ampliados. A pressão por captação de 
recursos é muito grande. 
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Novamente mostro alguns problemas que podem acontecer, como, 
por exemplo, a participação popular dentro dos conselhos. Hoje, fala-
se muito em conselhos municipais de meio ambiente, de saúde, de 
educação, de infância e adolescência, mas existe um fenômeno que a 
literatura tem mostrado, que é a chamada prefeiturização dos 
conselhos. Como a comunidade não consegue se mobilizar, o Prefeito 
decreta a formação de um conselho, de cima para baixo, captando 
voluntários que vão participar, e, muitas vezes, reproduz a lógica das 
relações de poder da localidade. 

Agora, a frase que mencionei anteriormente: "As práticas de 
governança e participação correm o risco de se constituírem 
alternativas fadadas ao insucesso para os que delas mais necessitam: 
os desorganizados e os destituídos de recursos. Podem terminar por 
se constituir num mecanismo seletivo para conferir aos ricos as 
políticas; ao pobre, o mutirão; a quem pode, o poder; a quem não 
pode, a participação". 

Quer dizer, esse é um risco do voluntariado, da organização 
voluntária . Não estamos dizendo que a participação popular não seja 
relevante, não seja importante - porque é fundamental. Mas não 
podemos também ter ilusões de que, pelo fato de o processo envolver 
voluntários ou uma participação mais efetiva ou linear, caminhamos 
para uma sociedade mais democrática. Existem meandros dentro dos 
jogos de poder, dentro dos grupos de poder. 

Eu havia falado das habilidades - espero que dê para todos 
enxergarem, porque está um pouco pequeno - que um trabalhador 
voluntário acaba desenvolvendo. Por isso, empresas americanas, há 
mais de 30 anos, praticamente, obrigam seus funcionários a fazer 
trabalhos voluntários para a comunidade. 

Uma das habilidades que se desenvolvem é o trabalho em equipe. 
Quem atua na área social está cansado de saber que, muitas vezes, o 
trabalho é estruturado em equipes multidisciplinares. Ora, quem 
começa a realizar trabalho voluntário realiza uma habilidade relevante 
para trabalhar no setor privado. Não é este o discurso das empresas: 
precisa-se de trabalhador que saiba articular equipes? 

É muito difícil também encontrar uma pessoa que trabalhe num 
projeto social com mais constância, há mais tempo. Mas é muito difícil 
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encontrar pessoas que não estejam contaminadas por um espírito de 
mobilização e liderança. Costumo até dizer que quem consegue 
gerenciar voluntários dentro de um projeto social consegue gerenciar 
qualquer tipo de mão-de-obra remunerada, porque o voluntário é do 
tipo que se perde com mais facilidade quando algo lhe desagrada. 

O que parece ser o grande defeito das ONGs e dos projetos sociais 
é , na verdade, a grande virtude: é possível alcançar metas com 
poucos recursos. E este é o discurso das empresas privadas: 
queremos pessoas que alcancem metas com poucos recursos. Com 
muitos recursos, é muito fácil fazer qualquer coisa. Podemos citar 
como exemplo a ONG da Zilda Arns, que conseguiu combater a 
desnutrição infantil com milhares de voluntários e tecnologia reduzida. 

Há ainda um certo desenvolvimento lúdico das pessoas, que 
passam a conviver com pessoas diferentes, que entram em outro 
contexto, outro universo cultural , e isso também é fundamental no 
mundo dos negócios. Não é só porque estamos numa economia 
globalizada - e aí vamos ter executivos navegando em outros países 
do mundo, trabalhando -, mas é porque isso se aproxima do cliente 
dentro da empresa. 

Tudo isso mostra que os projetos sociais de empresas não são, na 
verdade, um favor que prestam à comunidade. É preciso deixar isso 
claro. Não estamos aqui recriminando as empresas, pelo contrário. É 
fundamental que tenhamos empresas que invistam na área social , 
mas precisamos perceber que há ganhos em vários lados e em várias 
esferas e que o voluntário , muitas vezes, pode cumprir esse papel. 

Para fechar, sem querer me estender muito, os grandes dilemas do 
voluntariado estão ligados a sua manutenção efetiva nas 
organizações. É muito comum haver voluntários com uma motivação 
inicial muito grande que não se mantêm no cotidiano das 
organizações. As pesquisas que fiz mostram que a fixação do 
voluntariado está ligada basicamente à imagem que o projeto social 
lhe passa. 

Uma frase recorrente que ouço sempre do Demóstenes Romano é 
que as pessoas chegam à Central de Voluntariado e perguntam se há 
uma ligação partidária, política ou religiosa. Se houver, não querem 
participar. Isso mostra que os modelos de gestão para o voluntariado 
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têm que passar fundamentalmente pela lógica da transparência , pela 
prestação de contas, pela ligação com a comunidade. 

Os gestores têm que ter um perfil - não deu tempo para apresentar, 
mas tenho uma transparência que mostra isso - do gerente anti-herói , 
aquele que é capaz de receber críticas, trabalhar com elas e mudar a 
sua posição gerencial. Principalmente no universo gerencial de que 
venho, da administração, os gerentes não estão treinados para isso. 
Ao contrário, há uma mitificação do papel do gerente, de super-heróis 
gerenciais, quando. na verdade, o paradigma é oposto. 

Essa é a mensagem que gostaria de trazer para vocês. Espero que 
tenha trazido um entendimento maior da complexidade do que é o 
voluntariado. Às vezes, pelo meu discurso, posso passar a imagem de 
que há uma crítica feroz ao voluntariado, mas não é essa a minha 
postura. No entanto, acho que precisamos ultrapassar o discurso mais 
abstrato sobre o voluntariado e entrar nos seus dilemas, nos seus 
problemas e nas suas possibilidades. Obrigado. 

Palavras do Sr. Franciso de Almeida Lins 
Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Foi muito honroso o 

convite ao Programa Voluntários, do Conselho da Comunidade 
Solidária. Queria cumprimentar o coordenador dos trabalhos, 
Deputado Sávio, que representa o Presidente Antônio Júlio, e meus 
colegas de Mesa e dizer a todos um bom-dia muito gostoso. 

Acho difícil falar de descaminhos do voluntariado. Se a pessoa 
resolve livremente participar, seja lá por que motivo, basta olhar ao 
redor, identificar uma carência emergencial , uma necessidade ou uma 
causa e agir. Não precisamos de grandes organizações para sermos 
voluntários. Podemos ser voluntários sozinhos. Como diz o pôster-
convite do Seminário: "Ser voluntário é ter vontade de agi r, é querer 
construir uma sociedade mais participativa, é lutar por um mundo mais 
justo e igualitário". 

O voluntariado sonha com um futuro melhor, tem muito de esforço 
individual, pequeno, que se soma a muitos outros esforços também 
pequenos, tendo em vista a construção de um futuro melhor. Em seu 
limite, pode possibilitar uma radicalização da democracia, à medida 
que mais pessoas participem e exijam o melhor, fiscalizem mais e 
apresentem cada vez mais novas alternativas para a vida em 
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sociedade. 
As oportunidades de trabalho voluntário são tantas quantas 

conseguimos imaginar. No trabalho voluntário, vale tanto o gesto 
individual quanto a produtividade de um grupo. 

Estamos acostumados a ligar voluntariado com o alívio de 
conseqüências da pobreza, da doença e da marginalidade. Hoje, o 
eixo está sendo enriquecido. 

Sem abandonar o assistencialismo indispensável, porque quem tem 
fome tem pressa, privilegiamos o fortalecimento da auto-estima das 
pessoas e das comunidades e a disponibilização de ferramentas e 
informações que ajudem as pessoas, principalmente os jovens, a 
crescer emocionalmente e como profissionais. Não nos esqueçamos 
de que muita energia do voluntariado é e deve ser investida em arte, 
teatro, patrimônio histórico, literatura, lazer, esporte e muito mais. 

Talvez um desmando possível seja o abuso em relação à mão-de-
obra voluntária. Por isso, o Programa Voluntários, desde o início, vem 
insistindo em dois princípios. O primeiro é que o voluntário não é mão-
de-obra barata e muito menos pode substituir o trabalhador 
remunerado. É muito comum que, nas grandes organizações, com 
pessoal remunerado e voluntário, o pessoal remunerado se sinta 
ameaçado com a vinda de voluntários, o que gera uma tensão muito 
negativa, se o fato não é bem gerenciado, como foi lembrado há 
pouco. O segundo princípio é que a ação do voluntariado não exime o 
Estado, as empresas, as organizações em geral e os cidadãos dos 
deveres que lhes são próprios. Por exemplo, o Estado, ao cuidar de 
uma escola, não pode deixar de contratar professores, alegando que 
vai encontrar voluntários. É como se entrássemos em um hospital 
público, para fazer uma neurocirurgia, e o atendente dissesse que o 
neurocirurgião teve de sair, em razão de um mal súbito, mas que 
tinham ali um voluntário que poderia substituf-lo - eu não me 
submeteria à operação. Ou seja, há responsabilidades que são 
próprias do Estado, das quais ele tem de dar conta. O trabalho 
voluntário é complementar; não substitui nada nem ninguém. Tanto é 
que o Programa Voluntários entende que a jornada ideal do trabalho 
voluntário é de duas a quatro horas semanais, porque não é a 
contribuição de uma pessoa que conta; é a soma, a sinergia de várias 
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pessoas, imbuídas do mesmo ideal e levantando a mesma bandeira, 
que vai fazer a diferença. 

Para falar dos caminhos do voluntariado, vou me valer de uma 
palestra de Kenn Allen, Presidente mundial da Organização 
Internacional das Associações Nacionais de Voluntariado - lAVE - , 
que recentemente esteve em Belo Horizonte. quando do lançamento 
do Programa Voluntários das Gerais. Falando, em agosto passado, 
sobre o tema "Ação Cidadã e Voluntariado - Construindo um 
Movimento para a Mudança Social e Econômica", Kenn Allen reúne 
dez características do voluntariado internacional do milênio que se 
inicia em 2001 e dez questões que devem ser equacionadas para 
tornarmos o voluntariado um movimento realmente comprometido com 
mudanças e melhoria efetiva das condições de vida em todos os 
países. 

A primeira característica é que o voluntariado é a base fundamental 
para a construção da sociedade civil - sem voluntário, não há ONGs, 
associações, serviços assistenciais; não existirão causas nem 
movimentos que as defendam; não haverá envolvimento de pessoas e 
comunidades na reflexão, na crítica, na fiscalização da sociedade e na 
elaboração de propostas alternativas de mudança. O desafio que essa 
característica representa é o seguinte: de que forma os movimentos 
voluntários poderão convencer empresários, fundações e políticos de 
que o investimento em voluntariado terá, em longo prazo, um efeito 
positivo na sociedade civil e, assim, será bom para todos, até mesmo 
para as empresas, os capitalistas, o Estado e assim por diante. 

A segunda característica, que é mais uma necessidade, é que o 
voluntariado tradicional - no caso brasileiro, assistencialista e de 
orientação religiosa - e a militância - o pessoal das ONGs, que 
trabalha com meio ambiente e procura trabalhar com o 
desenvolvimento econômico, geração de renda, defesa de direitos, 
etc. - devem-se reconciliar, porque são complementares no processo 
de fortalecimento da sociedade. Todos esses serviços são 
necessários e importantes para a revitalização e a oxigenação da 
sociedade. Não tem sentido, entre outras coisas, que se criem 
barreiras entre os que lutam por mudanças e os que trabalham para 
minorar os problemas sociais; não tem sentido que se oponham 
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aqueles que trabalham com projetos voluntários de auto-ajuda, muito 
característicos das populações de baixa renda e muito eficientes, 
àquelas ONGs ou organizações que se dedicam a projetos de 
desenvolvimento, geração de renda, etc. 

Uma riqueza do voluntariado, é preciso deixar bem claro, é a 
diversidade. Temos que aprender a reconhecer e a aceitar a 
diversidade e nos compor nela. Todos nós temos um mesmo objetivo, 
não há porque haver dissensão. 

A questão levantada por ele, neste tópico, é a seguinte: "Como 
podemos mudar nosso comportamento para conseguirmos unir as 
diversas tendências, mesmo aquelas que julgamos ter políticas 
contrárias às nossas, numa organização que beneficie todos os 
segmentos do voluntariado?". Aí, a organização se relaciona a 
movimento, mais que a instituição. 

Terceira característica: o voluntariado é um fenômeno universal, não 
é privilégio dos países ocidentais do hemisfério norte ou das nações 
mais desenvolvidas. Tendemos a valorizar excessivamente o que é 
dos Estados Unidos e da Europa. Temos a noção de que voluntariado 
bom é aquele dos Estados Unidos. Acho que pode ser bom para os 
Estados Unidos, mas, no Canadá, por exemplo, assustaram-se 
recentemente porque lá, se não me engano, é o único país do mundo 
que faz um recenseamento de trabalho voluntário: quantas pessoas 
doam trabalho, quantas horas, em que área trabalham , como 
trabalham. Esse recenseamento é feito de três em três anos. Do 
último realizado até o que foi feito neste ano, perderam um milhão de 
voluntários. Esse número, comparado à população do Canadá, que é 
de 32 milhões de habitantes, é significativo. Estão querendo saber 
qual é o motivo - e até agora não sabem -, a razão desse desânimo. 
E, isso, com a agravante de que as horas doadas, neste ultimo 
levantamento, aumentaram, o que significa que menos voluntários 
estão trabalhando mais horas, estão sobrecarregados em função 
dessa diminuição do número de pessoas engajadas. Acho que cabe 
um papel importante à universidade, que é o de estudar, como eles já 
estão fazendo, o nosso voluntariado. 

A experiência que temos, como programa voluntário, que é de cinco 
anos trabalhando em âmbito nacional, ajudando a criar centros de 
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voluntários, fazendo pesquisas, promovendo cursos de gerenciamento 
de voluntários e outras iniciativas, é que não conhecemos o 
voluntariado brasileiro propriamente dito. Talvez as experiências de 
voluntariados com maior êxito que conhecemos não sejam brasileiras, 
mas modelos transplantados. Segundo a Leilá Landin, o grosso do 
voluntariado brasileiro, tanto em generosidade, quanto em eficiência e 
resultado, está nas camadas carentes da população, nos esquemas 
de voluntariado de auto-ajuda, que são informais ou minimamente 
organizados. 

Sempre me impressionou, por exemplo, ao ver na televisão a notícia 
de um incêndio, inundação ou de desmoronamento, a rapidez com 
que os voluntários chegam ao local do acidente para ajudar, a rapidez 
com que se acumulam litros e litros de leite, colchões. cobertores e 
produtos não perecíveis. Qual é a energia que move esse pessoal? O 
que faz com que eles se organizem tão rapidamente, compareçam, 
executem um serviço e, de repente , desapareçam? Esse fenômeno 
precisa ser estudado, assim como o voluntariado de auto-ajuda. 

As questões levantadas são como investir tempo e recurso para 
conhecer como é ser voluntário em outras culturas e na nossa cultura; 
como apreender e transmitir aos países mais desenvolvidos as lições 
dos menos desenvolvidos. Somos muito acostumados a importar 
consultores disso e daquilo, mas está na hora de v irarmos consultores 
deles também. Temos experiências de voluntariado fantásticas , temos 
lições a dar, em termos de organização e gerenciamento. Fugindo um 
pouco do assunto voluntariado, uma coisa que me impressiona muito 
é a escola de samba. Que empreendimento extraordinário, que 
planejamento estratégico, que linha de produção, que gerenciamento 
de mão-de-obra tem esse pessoal , para colocar na passarela 3, 5 , 6 
mil pessoas bonitas, enfeitadas, com os carros andando, etc. 

Teria mais coisas a dizer sobre este assunto, mas passarei a falar 
sobre as seis iniciativas que a ONU recomenda, num relatório da 
reunião de trabalho de especialistas sobre o voluntariado, e o 
desenvolvimento social de novembro de 1999 para o poder público, 
em relação ao voluntariado. 

A ONU recomenda seis iniciativas de apoio. 1 -Desenvolvimento de 
abordagens estratégicas para o voluntariado, por exemplo, criando, 
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dentro do Governo, um núcleo de voluntariado para a articulação com 
o setor privado e com a sociedade civil . 2 - Sensibilização da 
sociedade sobre a importância e os benefícios do voluntariado, por 
exemplo, no nosso caso, patrocinando e realizando pesquisas sobre o 
jeito brasileiro de ser voluntário, criando prêmios para celebrar 
voluntários e ações voluntárias. 3 - Promoção do voluntariado jovem: 
quem é feliz como voluntário , quando jovem, dificilmente deixará de 
participar quando for adulto. 4 - Criação de ambiente favorável ao 
voluntariado. As políticas públicas não só devem ouvir, mas também 
incluir os voluntários. Os sistemas legais e fiscais devem ser 
favoráveis e não complicadores. 5 - Promoção do apoio do setor 
privado ao voluntariado, por meio de parcerias com o Governo, para 
ações que envolvam voluntários. 6 - Por último, a ONU recomenda 
que os Governos influenciem as organizações internacionais a favor 
do voluntariado. Os países devem pressionar para que as diversas 
entidades da ONU, o Banco Mundial e outras instituições levem em 
conta, nas suas ações, o papel do voluntariado na promoção do 
desenvolvimento e da cultura da paz e da realização da democracia. 
Para a ONU, entre outras regras , os Governos devem procurar evitar 
a tentação de direcionar o voluntariado para que cumpra objetivos 
governamentais e devem reconhecer a independência essencial das 
ações voluntárias. Uma das pessoas que ajudaram a construir esse 
documento da ONU foi a Mônica ( ... ), que, na época, era 
coordenadora do Programa Voluntários e hoje é responsável pelo 
Programa Voluntários das Gerais, em Belo Horizonte. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Sérgio Azevedo 
Exmo. Sr. Deputado Sávio Souza Cruz, representando o Presidente 

da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Antônio Júlio; 
meu colega e ex-aluno Armindo Souza Teodósio, pesquisador do 
Centro de Referência para o Terceiro Setor e professor da PUC-MG; 
Sr. Francisco de Almeida Lins, articulador do Programa Voluntários de 
São Paulo; meus senhores e minhas senhoras, bom dia a todos. 

Diferentemente dos meus antecessores, farei um recorte bastante 
específico sobre o tema, a partir do tema maior desta Mesa, que é 
"Conquista do Estado de Direito, Participação Popular, Caminhos e 
Descaminhos". Farei um corte e analisarei a questão do voluntariado e 
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gestão pública, potencialidades e constrangimentos. 
A primeira questão, como bem colocou o Teo, a vinculação do 

voluntariado de uma maneira mecânica com a questão da cidadania, 
às vezes, tem atrapalhado mais do que ajudado. A palavra "cidadania" 
tem se banalizado. Se pensarmos bem, falamos em empresa cidadã, 
participação cidadã e até em praça cidadã. Então, há uma certa 
banalização. O interessante é que, no momento em que colocamos 
em risco vários ganhos da cidadania, por outro lado essa palavra é 
utilizada de uma maneira muito solta. Gostaria de lembrar que a 
questão da cidadania tem duas dimensões, que, se não são 
completamente conflitantes, têm fricções forte e , via de regra, são 
utilizadas sem que a pessoa tenha noção do que está mencionando. 
Uma dimensão da cidadania tem a ver com a dimensão civil , que tem 
a ver com a questão da liberdade individual. 

Podemos pensar que a preocupação da coletividade é, em médio e 
longo prazos, uma preocupação com o indivíduo. Há quem diga que a 
melhor maneira de ser egoísta em longo prazo é ser altruísta em 
médio e curto prazos. 

A participação voluntária tem a ver com a dimensão cívica, com a 
preocupação com a comunidade. Embora possa acontecer, essa 
preocupação cívica não tem a ver apenas com interesses altruístas 
puros. Há ganhos também de quem participa como voluntário. Um 
dilema importante, quando discutimos esta questão, é que esses 
ganhos podem ser lúdicos, afetivos, etc. 

Outra dificuldade é a questão dos custos de participação como 
voluntário . Gasta-se energia, que é como dinheiro. Se gastamos 
demais, acaba faltando. A energia é limitada. Na verdade, pessoas 
com pouca disponibilidade e que passam quase todo o seu tempo 
com dificuldade para sobreviver têm pouca probabilidade para 
trabalhar como voluntário . Essa é uma discussão importante. 

No que diz respeito ao voluntariado e à questão pública, a 
Constituição prevê vanas possibilidades de envolvimento da 
comunidade na elaboração e na participação das políticas públicas. 
Na verdade, isso se dá tanto por meio dos conselhos como por 
intermédio de outras atividades. Esta Casa tem uma tradição muito 
importante: os seminários legislativos. A sociedade organizada 
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contribui para a elaboração de leis. Há um trabalho mostrando a 
eficiência desses seminários, já que boa parte das sugestões se 
transformaram em legislações estaduais. 

Começo lembrando sobre a importância do voluntariado para, 
depois, falar um pouco sobre os constrangimentos. A importância da 
participação voluntária e da comunidade na questão específica da 
gestão pública, por meio de órgãos públicos não estatais, como os 
conselhos, é que, cada vez mais, em uma sociedade complexa como 
a nossa, além da participação tradicional , base da nossa democracia, 
é necessário, nos interstícios das eleições, criar condições para que a 
população participe mais diretamente. 

Parafraseando o velho ditado que diz que a guerra é muito 
importante para só ficar nas mãos dos militares, podemos dizer que a 
administração pública é muito importante para só ficar nas mãos do 
Governo. Na verdade, os órgãos híbridos com participação de 
voluntários têm um papel bastante relevante. É um fator de 
aprendizagem política, no sentido positivo da palavra. Os vários 
grupos representados têm mais perspectiva de alteridade, de perceber 
o outro, de perceber os interesses não só do Governo, mas também 
dos vários grupos envolvidos. 

A outra questão importante é que se tem reforçado a pressão para 
que os Governos prestem contas das políticas públicas com mais 
responsabilidade, com mais transparência. 

O outro fator importante da participação diversificada do voluntariado 
tem sido o combate ao corporativismo clássico, ou seja, na medida em 
que os conselhos são fóruns em que os vários grupos, de maneira 
transparente, podem colocar seus interesses, é possível superar-se 
ou pelo menos diminuir-se muito o tipo de corporativismo em que os 
grupos mais organizados entram em contato direto com o Executivo, 
ou mesmo com o Legislativo. O fato de os vários interesses serem 
colocados na mesa faz com que não haja monopólio de recursos por 
determinado grupo ou por grupos menores. É possível uma certa 
negociação em que os vários atores chegam com demandas 
maximizantes, mas acabam percebendo, em função de dificuldade de 
recursos, que é necessário negociar, que é necessário usar os anéis 
para não perder os dedos. Na verdade, isso aumenta. E o resultado 
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das políticas que saem dessa discussão de busca de consenso e de 
negociação de conflitos geralmente são políticas mais democráticas 
do que as práticas anteriores. Não é a política do sonho de ninguém, 
de nenhum dos membros isolados, mas um avanço em relação à 
situação anterior. Essas são as vantagens do voluntariado. 

No que diz respeito aos constrangimentos e desafios, a participação 
leva a custos. São fatores bastante complicados, que dependem muito 
de experiências anteriores. O grau de participação e de associativismo 
do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito acima da média dos 
outros Estados, o que tem a ver com a tradição local. Os outros 
Estados estão em uma fase anterior. São fatores culturais, de 
tradição, embora as instituições sejam importantes. Há diferentes 
níveis e formatos de participação. Não se trata de transferir 
mecanicamente uma experiência de um local para outro. Temos de 
criar experiências e formatos institucionais relacionados com a cultura 
e com a tradição local. 

Outro desafio é a assimetria que os voluntários enfrentam frente aos 
representantes do setor público. Em sua maior parte, os conselhos 
são paritários. Metade de seus membros é constituída de 
representantes da sociedade organizada, e metade, de membros dos 
poderes públicos. A assimetria existe, não apenas porque os 
representantes da sociedade são voluntários, mas também por uma 
questão de gasto de tempo diferente. Enquanto na maior parte das 
vezes os representantes do setor público estão trabalhando, as horas 
dos representantes da sociedade civil são horas extras. Além do mais, 
a infra-estrutura para debate do tema por vezes é diferenciada. É claro 
que também há diferenças entre os representantes da sociedade civil. 
Não são todos iguais. Há associações e grupos muito mais 
organizados do que outros. Um dos desafios é pensar esquemas que 
diminuam essa assimetria; que permitam que os representantes da 
sociedade civil não tenham, em alguns casos, papel puramente 
simbólico, mas que possam discutir de igual para igual. O trabalho tem 
de ser voluntário, mas é necessário que haja recursos, que haja 
condições para obter informações para debater uma situação de 
igualdade de persuasão. 

Também é importante na relação de assimetria o poder de agenda 
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desses conselhos. Normalmente, os voluntários e os representantes 
da sociedade civil têm menos poder de agenda para definir a pauta de 
discussão. Se o Governo tem mais ou menos interesse em 
determinados temas, a dificuldade de colocar em pauta uma 
discussão que interessa à população cria constrangimento. 

Em alguns casos, muita dessa participação dita voluntária 
transforma-se em algo puramente formal , o que mostra que o 
voluntariado não pode ser instituído só por lei, tem de nascer na 
própria sociedade. Quando se faz uma legislação que obriga os 
municípios pequenos a terem 15 ou 20 conselhos sem massa crítica e 
sem voluntários em número suficiente com condição para participar, 
ocorre a prefeiturização dos conselhos. O Prefeito nomeia os 
representantes da sociedade civil , de fato, e aquilo que é muito 
avançado do ponto de vista teórico passa a ser mais um ato formal 
para receber o dinheiro de Belo Horizonte ou de Brasília. 

Embora seja muito importante, esse avanço da participação na 
gestão pública geralmente é feito por setores organizados. Há uma 
grande interrogação sobre como ficam os setores organizados. E o 
pessoal que fica no fundo do tacho da sociedade nesse tipo de gestão 
pública? 

O voluntariado é um processo internacional que veio para ficar. Faz 
uma diferença muito grande em termos de intensidade, apresenta 
vanos constrangimentos, mas, na gestão pública, tem sido 
considerado um avanço. Em pesquisas realizadas em Belo Horizonte, 
São Paulo e Rio de Janeiro isso é recorrente. Embora tenha ocorrido 
certo atrito com o Executivo e com o Legislativo, nesse tipo de 
participação, há espaço para esses Poderes e para as organizações 
híbridas. Seria bom para a sociedade e para os poderes envolvidos. 
Obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente- Neste instante, daremos início à fase de debates. 

A coordenadoria informa ao Plenário que os participantes poderão 
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. 
Solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade 
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das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos 
para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as 
respostas. 

Debates 
A Sra. lima Arruda de Araújo Abreu - Bom dia a todos, meu nome é 

lima. Gostaria de ressaltar a importância deste seminário e a presença 
das universidades, dos professores da PUC, que falam sobre 
voluntariado e terceiro setor. 

Nosso trabalho foi bem explicado por todos. Gostaria de trazer os 
senhores para o debate. Acho que os companheiros têm as mesmas 
experiências e, em primeiro lugar, são idealistas. Meu ideal é ser um 
grão de areia na construção do mundo que idealizo. Meu ideal sempre 
foi servir. Acho que isso é, na essência, o perfil de um voluntário. 
Também estou de acordo com a idéia de que o voluntário não tem de 
receber remuneração pelo seu trabalho; pode trabalhar, 4 horas, 5 
horas, 1 O horas, e o trabalho não tem de ser remunerado, é uma coisa 
que estamos doando para a sociedade , porque temos consciência da 
nossa responsabilidade social. Recebemos da sociedade e queremos 
dar nossa contribuição na construção de um mundo melhor. 

Estudei em escolas particulares. O cidadão investiu em mim. O que 
posso fazer para retribuir isso? É o que penso sobre ser cidadão. Sou 
uma cidadã à exaustão. Atualmente, deixei meu emprego, meu marido 
me ajuda quando preciso, não temos ajuda do Governo. É muito difícil 
receber ajuda do poder público e obter registro nas repartições 
públicas. Mesmo que o estatuto esteja dentro da lei , são colocados 
obstáculos até a pessoa desistir. Como somos idealistas, continuamos 
o trabalho, independente disso. 

Em nosso estatuto, há um artigo que reza que nenhum membro da 
entidade pode se candidatar a cargo eletivo. Para isso, ele tem de sair 
da entidade. Os membros também não devem ser filiados a partidos 
políticos. Nunca me filiei a partido político, gosto, mas não faço política 
partidária na entidade. 

Este é um debate importante para buscarmos, como os professores 
muito bem colocaram, a valorização do nosso trabalho. O que 
buscamos não é prestígio, glória pessoal , mas o reconhecimento de 
que esse trabalho é importante para a sociedade. Ficamos 
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imaginando a sociedade sem o trabalho voluntário e assistencialista 
como faz a São Vicente de Paulo, as APAEs e tantas outras 
entidades. Acho que o Governo deveria valorizar mais. 

Parabenizo o Deputado Sávio Souza Cruz por esse projeto de lei 
que está sendo discutido com a sociedade. É um projeto importante. 
Temos uma preocupação muito grande porque, de repente, os 
empresários começaram a perceber que existe exclusão. Agora, estão 
se dedicando ao trabalho voluntário. Antes, financiaram a repressão, 
os boicotes, impediram a sociedade de avançar democraticamente e 
agora estão se colocando como voluntários, desenvolvendo projetos. 
O Instituto Ethos, por exemplo, quer isenção de impostos. Se o 
trabalho é voluntário e nos dedicamos a ele, por que os empresários 
têm de ter isenção de impostos ou descontos, criando entidade para 
investir em trabalho social e querendo isenção? Acho uma incoerência 
quando os empresários mandam, por exemplo, fazer pressão junto ao 
Executivo para a criação de uma lei de anistia fiscal. Chegou o 
momento de chamarmos os empresários para uma ampla discussão 
sobre o que é responsabilidade social. Acho que ser cidadão, como eu 
disse ontem, é estar na sociedade, é cumprirmos nosso dever e 
sermos cidadãos honestos. Somos cidadãos, os empresários também 
têm a sua parte. 

Ao longo dos anos, desde a implantação de indústrias, o cidadão 
vem financiando e subsidiando os empresários em todos os níveis 
para eles implantarem suas indústrias. Qual a contrapartida que esses 
empresários dão para a sociedade? Eles só querem isenção de 
impostos. Como é que a sociedade vai desenvolver se eles não 
querem pagar os impostos como nós pagamos? 

Essa é uma ampla discussão que tem de haver com a sociedade. O 
que queremos dos empresários é uma relação ética, respeito à 
sociedade e aos cidadãos. Sinto-me particularmente agredida quando 
vejo os empresários se organizando e querendo privatizar os serviços 
públicos. O serviço público tem uma função social. Acho que não é 
essa a questão. 

A Assembléia está de parabéns ao abrir este debate e os microfones 
para as entidades. Gostaria, Deputado Sávio Souza Cruz, que o 
senhor abrisse um debate, colocando os voluntários na mesa e os 
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empresários para sentar aqui. Que as pessoas que trabalham no 
serviço público, responsáveis pela aplicação das leis, se sentassem 
aqui e ouvissem da sociedade o que pensamos deles. Qual é o perfil 
que queremos dos empresários, do agente público e até dos nossos 
representantes? 

Vivemos em um regime de representatividade. Sabemos que o 
Legislativo funciona segundo os interesses dos que participam. não 
dos que se omitem. Elegemos nossos representantes, mas 
precisamos estar ao lado deles, cobrando e acompanhando suas 
ações. Nunca vi um projeto de que a comunidade participasse que 
desse errado. Acho que o trabalho comunitário , o povo, tem muita 
contribuição a dar. Queremos que a sociedade melhore para todo o 
mundo, porque a sociedade somos todos nós. É isso que gostaria que 
este seminário debatesse, assim como gostaria que houvesse outros 
seminários sobre o assunto, que se transformasse, como propomos 
ontem, em um fórum de debates com a sociedade. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Viviane, do Centro de Defesa da 
Cidadania, dirigida a todos os debatedores. Vou me permitir escolher 
um deles. Solicito que o Teo responda à Viviane: "As ONGs realizam 
papel fundamental na sociedade, uma vez que sofrem a falência 
gerencial do Estado e as mazelas a esta correlacionadas. Muitos 
críticos afirmam que as ONGs são, em verdade, um veículo de 
perpetuação do modelo excludente no sistema socioeconômico. Como 
combater essa análise que coloca as ONGs cumprindo esse papel , 
como se o trabalho voluntário fosse usado como cata-lixo do sistema 
capitalista? Onde está a verdadeira reformulação da sociedade 
promovida pelo trabalho voluntário?" . 

O Sr. Armindo dos Santos de Souza Teodósio - Acho essa pergunta 
interessante, porque hoje se fazem muitos questionamentos nas 
ONGs, em geral, depois de um período de valorização do papel delas 
no cenário brasileiro, nos anos 80 principalmente. Nos anos 90, muda 
um pouco o padrão da participação. Há autores da ciência política que 
mostram que nos anos 80 elas lutavam por conquistas de espaço no 
Estado, pela redemocratização, e , hoje, elas têm uma abordagem 
muito mais pragmática dos problemas sociais. 

Há uma pergunta recorrente : quem controla as ONGs? Elas se 
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propõem a controlar uma série de poderes constituídos nos campos 
empresarial, político, do Executivo e Legislativo, mas quem controla 
as ONGs? Acho que esse movimento é muito interessante, porque 
elas devem ser transparentes também, como falei na minha 
exposição. Muitas delas cobram transparência, mas não sabem ser 
transparentes, tanto que uma das ONGs mais avançadas que temos 
no País, o IBASE, já lançou um modelo de balanço social , mostrando 
uma série de atividades que desempenha, onde aloca os recursos, 
que tipo de mão-de-obra recruta. 

Na verdade, existem alguns mitos. Imaginamos que, por ser ONG, 
ela não é autoritária. Por definição, está ligada à participação popular, 
o que não ocorre efetivamente. Até fiz uma anotação de algo que 
gostaria de ter falado durante a apresentação, mas não foi possível. 
As ONGs podem ser autoritárias. Primeiro, você pode ter o 
autoritarismo da metodologia, que é muito comum na área social ; já vi 
isso muito presente em várias instituições. Ou seja, tenho a melhor 
metodologia de abordagem do problema da infância; então, minha 
ONG é que tem de ter destaque, e não as outras. Há um modelo de 
cooperação e competição muito recorrente no terceiro setor. Algumas 
delas usam modelo de cidadania para fora; ele não existe para dentro. 
Já vi ONGs que gerenciam democraticamente a abordagem com o 
cidadão, mas na ONG ninguém pode participar de nada, tem de 
adotar aquela metodologia sem desviar nada. Há cidadania para fora, 
mas não dentro, na gestão da mão-de-obra. 

Algumas se dizem representantes legítimas da vontade popular, 
mas onde está essa vontade? Quem deu a elas essa meta? Um dos 
problemas do avanço do terceiro setor e do voluntariado é que hoje 
existem agendas bem definidas. Infância, adolescência e meio 
ambiente recebem a maior parte dos recursos, que são aplicados em 
projetos sociais. Quem de nós, sociedade civil, definiu como metas 
infância e adolescência? Há também um discurso pela sobrevivência 
da organização, que justifica tudo. 

Não sei se respondi à pergunta. Acho que era nessa linha, espero 
ter respondido. A questão básica é que o voluntariado pode 
representar avanços sociais, mas não linearmente. 

A Sra. Maria Rita Nascimento - Gostaria de falar sobre os direitos de 
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pacientes com câncer de mama que passaram por mastectomia -
retirada da mama e esvaziamento da axila. Geralmente, a paciente 
fica com uma deficiência no braço, e já existe lei estadual que a isenta 
de ICMS na aquisição de veículo. No Rio, em São Paulo e Brasília, 
essa lei estadual já foi aprovada. A lei federal do IPI beneficia somente 
o deficiente físico, não há nenhum item relativo à mastectomia; essa é 
uma batalha do Clube da Mama. Nós, brasileiros, não conhecemos 
nossos direitos. A paciente pode ser isenta de pagar o ICMS, o IPI , o 
FGTS, aposentar-se, ter isenção do Imposto de Renda. São direitos 
importantes que a maioria das pessoas desconhece. Em maio de 
1999, a Deputada Maria Elvira conseguiu aprovar uma lei que garante 
a reconstrução da mama através do SUS. Muitas mulheres 
desconhecem esse direito. O que Minas Gerais pode fazer em relação 
a isso? 

O Sr. Presidente - Especificamente no Estado de Minas Gerais, se 
houver necessidade de algum instrumento legal, sugiro que entre em 
contato com a assessoria da Casa para estudarmos o assunto. Se o 
projeto for de iniciativa do Legislativo, teremos prazer em apresentar. 
Se não for, podemos fazer gestões junto ao Executivo, se for 
competência privativa desse Poder, para que dê início ao processo 
legislativo. 

A divulgação dos direitos não é dificuldade somente nessa área. É 
um exercício de cidadania levar às camadas menos favorecidas o 
mínimo conhecimento de seus direitos, assegurados pelo 
ordenamento jurídico nacional. 

As três perguntas que se seguem são dirigidas ao Prof. Sérgio 
Azevedo. Pergunta de Maria Cristina, do Tribunal de Justiça: 
"Atualmente o Poder Judiciário tem apresentado o discurso de que a 
justiça deve estar próxima dos cidadãos, que a comunidade deve 
estar próxima da administração da justiça. Como isso pode ser 
possível , se tradicionalmente o Poder Judic iário tem se colocado 
distante com seus magistrados encastelados? Quais os desafios a 
serem enfrentados pelo Poder Judiciário?". 

Pergunta de Maria do Carmo Rocha, da Fundação Esmeralda 
Campeio: "Poderia dar algumas sugestões para diminuir o atrito entre 
o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil , teoricamente com menor 
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acesso às informações?". 
Pergunta de Elizabete Castro, profissional de relações públicas 

autônoma: "O senhor não acha que se as pessoas exercessem mais o 
papel de cidadãos necessitaríamos de menos voluntários, e que a 
inserção de matérias que explicam os direitos e deveres fundamentais 
nos currículos escolares deveria ser obrigatória e é de extrema 
importância para aumentar a participação cidadã, já que a 
complexidade da linguagem da Constituição dificulta o entendimento e 
o interesse da população?". 

O Sr. Sérgio Azevedo - São três questões bastante complexas. A 
questão do Poder Judiciário é um desafio, porque algumas pesquisas, 
inclusive a PINAD, têm demonstrado que a justiça é muito pouco 
acionada em áreas de bastantes conflitos sobre determinados temas. 
Isso significa que muita gente tenta resolver o problema fora da justiça 
ou na marra, como ocorre na Região Norte. No dia em que as 
pessoas perceberem que o Judiciário está funcionando melhor, as 
demandas devem aumentar. 

Em relação aos magistrados, outras pesquisas mostram posição 
ambivalente. No discurso, a maior parte deles é favorável a ouvir as 
necessidades populares. Entretanto, quando perguntados sobre se 
deve ampliar-se a esfera dos juizados especiais, que são mais 
rápidos, grande parte desses Juízes tem posição contrária. Há uma 
postura corporativa que não favorece o crescimento dessas 
alternativas de mediação e de juizados especiais. De toda forma, isso 
tem crescido muito e é um caminho sem volta. Parece-me que os 
juizados especiais, os processos de conciliação seriam um caminho 
para facilitar a questão do judiciário. 

A relação entre os Poderes Executivo e Legislativo é muito diferente 
na União, nos Estados e nos municípios. No Estado, o conflito entre o 
Poder Legislativo e o Governador é menor, porque as atribuições do 
Poder Legislativo estadual não são tão amplas. O Governador de 
qualquer partido pode perpassar o Deputado e entrar em contato 
direto com os Prefeitos. Em função disso, não existem conflitos fortes 
entre o Legislativo e o Executivo. 

Com relação à sociedade civil , o legislador é tudo, menos marciano. 
Eles funcionam e dançam conforme a música, na medida em que a 
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sociedade pressiona, na medida em que as demandas são fortes, eles 
se adaptam. É uma questão de adaptação, de ensaio e erro. Mesmo 
programas locais que no início enfrentavam resistência - o programa 
do Orçamento Participativo em Belo Horizonte - quando parte 
significativa da comunidade apoiava, Vereadores de diversos partidos 
passaram a apoiar também. E um processo dialético que depende da 
mobilização da sociedade civil. 

Sobre os direitos dos cidadãos, é sempre bem-vindo o 
conhecimento. Mas ter informação não explica tudo, não explica 
porque as pessoas participam. Muitas vezes as cartilhas ajudam, mas 
há processos mais complexos. As pessoas têm prioridades diferentes 
e estão envolvidas com a sobrevivência do dia-a-dia. Não é uma 
questão apenas de falta de consciência ou orientação pol ítica 
equivocada. 

O Sr. Presidente - As próximas perguntas são dirigidas ao Sr. 
Francisco, representante do programa Voluntários. 

A primeira pergunta é de Oliveira, da Fundação Pró-Criança: "Trinta 
e quatro centros voluntários em um País tão grande pode significar 
que a condução do programa Voluntários é ineficaz? Que não é bem-
vinda a organização burocrática de um movimento que se mostra 
espontâneo? O senhor ficaria com alguma dessas hipóteses ou teria 
outra?". 

Pergunta de Rosimere Silva Faria, do Conselho Tutelar de 
Vespasiano: "Como convencer os empresários. as fundações , os 
políticos de que os voluntários terão efeitos positivos na sociedade 
civil?". 

Pergunta de Maria Terezinha Gomes Pinto. representante do 
Conselho de Desenvolvimento de Caio Martins: "Gostaríamos de 
receber as 1 O características que não foram apresentadas por falta de 
tempo.". 

O Sr. Francisco de Almeida Lins - O projeto do programa 
Voluntários, em 1997, era apoiar a criação de 10 centros de 
voluntários no País. Conseguimos, com apoio de muita gente, 
viabilizar 34, que não são iguais. Cada centro corresponde a uma 
realidade. O centro de São Paulo é diferente do cent ro de Rio Claro, 
duas cidades paulistas. O centro de Floriano, no Piauí, é diferente do 
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centro de Salvador, na Bahia. Os centros foram criados como 
entidades autônomas, como ONGs, e algumas receberam auxílio 
financeiro com o compromisso de garantir sua auto-sustentabilidade. 

Esses 34 centros são os que se relacionam mais diretamente com o 
programa Voluntários, mas acreditamos que existam mais de 150 
centros em todo o País. A ONG Parceiros Voluntários de Porto alegre 
tem 56 unidades que são centros de voluntários. A Fundação 
CEMEAR, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tem 5 centros 
de voluntários. 

Mas o mais importante no voluntariado não é o centro de voluntário, 
não é a organização voluntária, não é a instituição voluntária. O mais 
importante é o voluntário. Estamos constatando, dia após dia, que o 
voluntário se complica mais quando colocamos regras. Quando o 
voluntário estabelece a regra, cria a sua maneira de trabalhar, a coisa 
em geral funciona melhor. 

Quanto à segunda pergunta, sobre como convencer, é conversando. 
Estamos iniciando uma conversa longa, difícil , que terá muitas idas e 
vindas e muita prevenção de parte a parte. Um dia chegaremos a um 
consenso. Já existe um movimento muito interessante do poder 
público em direção ao voluntariado. Hoje estamos neste seminário. No 
Rio, o Ministério do Meio Ambiente está promovendo hoje e amanhã 
um seminário internacional sobre voluntariado, parques e áreas 
protegidas. 

Outro dia, em Brasília, o coordenador do projeto Comunidade Ativa, 
do Governo Federal , disse-me que chamou o Tião Rocha, de Belo 
Horizonte, para expor o trabalho do Centro Popular de 
Desenvolvimento e Cultura. Brevemente chamará o Demóstenes, do 
projeto Meu Quarteirão. Possivelmente no dia 15, uma Ministra do 
Superior Tribunal de Justiça estará em Vespasiano para prestigiar a 
Juíza Diretora local, que iniciará a implantação de núcleos do projeto 
Meu Quarteirão. 

Os exemplos são muitos e não são institucionais. Não é o Poder 
Executivo, o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário que está se 
colocando, mas pessoas dessas áreas que estão dando continuação 
a um trabalho que já vem de longe e que certamente há de dar bons 
resultados para todos. 
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Quanto ao envio de documentos, textos, etc .. se a pessoa puder me 
fornecer o endereço eletrônico, facilitará a remessa e o meu trabalho. 

O Sr. Presidente - Vou passar um bloco de perguntas ao Teodósio, 
que é o campeão das demandas. A primeira é de Carla Fernandes e 
Lorena Silveira, da Creche Casa da Criança: "Qual seria a maneira 
mais efetiva de entrar em contato com você e suas pesquisas? 
Somente pelo "site"? É possível obter material escrito? Dessa sua 
exposição realizada agora, você poderia indicar uma bibliografia 
interessante sobre os tópicos abordados?". O Alexandre pergunta: 
"Como aproveitar o voluntário desempregado na PUC Minas? Sinto 
ele qualificado em várias áreas em que pode atuar, a partir de "office 
boy" até professor". Pergunta da Maria Cristina, do Tribunal de 
Justiça: "É possível que o Estado assuma ações de voluntariado em 
áreas em cuja atuação ele se mostra falho e descomprometido com a 
mudança social. Quais os riscos que tais ações enfrentam?". Celso 
Marques: "Em nome de Minas e do respeito humano, o que você acha 
que o voluntário poderá fazer para auxiliar o falido sistema de 
segurança pública?". 

O Sr. Armindo dos Santos de Souza Teodósio - Quem desejar ter 
acesso à bibliografia, tenho o maior prazer em fazer o envio por meio 
da Internet, que é o mecanismo mais fácil. O meu "e-mail" foi citado no 
início da apresentação, mas posso repetir. É "teodosio @pobox.com , 
sem o "br"' . Além de textos de pesquisas que já fizemos na PUC 
Minas, posso enviar textos de vários outros pesquisadores. Há um 
material muito rico sobre várias áreas ligadas à questão do 
voluntariado, a captação de recursos , a gestão de voluntários, 
"marketing" social , etc. 

Há outra maneira, e teremos o maior prazer em recebê-los na PUC 
Minas, porque foi criado em agosto deste ano o Centro de Referência 
para o Terceiro Setor, que tem por objetivo não só fazer pesquisas, 
mas congregar as pessoas que atuam na área social , trocar 
informações, articular redes. O telefone é (031 )3319-4258 ou 4257. 
Informo a quem me solicitou a bibliografia que já podemos enviar. 
Tenho o maior prazer em socializar o máximo de pesquisas e 
informações porque, como já foi dito, há uma carência de estudos, de 
pesquisas, de uma maior sistematização tanto sobre o voluntariado 
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quanto sobre o terceiro setor no Brasil. 
Quanto à questão do voluntário desempregado que gostaria de atuar 

na PUC, é realmente um desafio para instituições formalizadas 
congregar voluntários. Apesar de todo esse estímulo ao voluntariado, 
isso às vezes traz uma série de complicações. Esbarramos em uma 
série de mecanismos internos que impedem uma atuação mais 
efetiva. Mas, no Centro de Referência do Terceiro Setor, existem 
vários espaços, fazemos o encaminhamento para várias ONGs e 
existem possibilidades de se trabalhar como voluntário efetivamente. 

Aproveito para dar uma informação teórica, mas relevante. Existem 
pesquisas feitas na região metropolitana de Londres, na Inglaterra, 
que mostram que as pessoas que desempenham trabalho voluntário 
se inserem mais rapidamente no mercado de trabalho. O desemprego 
entre voluntários é menor não só porque a pessoa cria uma rede de 
relações sociais, que é importante e gera sustentação no momento 
difícil, que é o do desemprego, e permite uma alocação mais rápida, 
mas também porque o indivíduo desenvolve aquelas habilidades que 
mencionamos na exposição: trabalho em equipe, liderança, 
flexibilidade, focalização maior na realidade do cliente, daquele que é 
atendido. É interessante mostrar que o voluntariado também ajuda a 
saírem da condição de desempregados. 

Acho que existe um risco de os voluntários atuarem em áreas em 
que o Estado tem falhado sistematicamente. Mas aí temos que ter 
uma visão pragmática também. Se ninguém fizer nada, quem fará? As 
ONGs têm esse papel. Muitas vezes, surgiram por falhas do Estado 
na atuação em determinados segmentos. Mas o que tem que se 
imaginar é que voluntariado não significa, como foi muito bem 
colocado na exposição, pelo Sr. Francisco e pelo Sérgio Azevedo, 
uma redução do papel do Estado. Tudo se soma: Estado forte , 
voluntariado forte e também profissionais fortes. O mito que existe é 
achar que tudo deve ser feito através de voluntários. As próprias 
centrais de voluntariado possuem profissionais remunerados 
trabalhando lá. Não dá para organizar o trabalho voluntário em todas 
as áreas. 

Mas um dos problemas é esse, quer dizer, já que a comunidade está 
resolvendo o problema, os recursos públicos podem ser alocados para 
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outra área. Esse é um dos grandes dilemas. Por isso é que se tem de 
fazer um controle mais efetivo do papel do Estado, do repasse de 
verbas. 

E uma coisa que incomoda muitas pessoas é o seguinte. Houve 
uma polêmica recentemente sobre aquele Prêmio ltaú-UNICEF, 
porque 80% das finalistas eram financiadas , com mais de 90% de 
recursos, pelo Estado. E houve o questionamento, se seriam ONGs 
terceirizadas pelo Estado. Não vejo o problema dessa maneira. Qual o 
problema de uma ONG usar recursos do Estado se ela está 
combatendo um problema social legítimo, está alocando melhor esses 
recursos? Cada caso deve ser analisado com especificidades, mas há 
grandes riscos. 

Não conheço precisamente e não saberia dar uma resposta muito 
completa sobre essa questão do voluntariado na segurança pública. 
Mas entendo que algumas funções do Estado são básicas, e é muito 
complicado caminhar-se para uma certa privatização de determinadas 
áreas. E é uma privatização que às vezes vem encoberta até por 
aquele discurso de que o cidadão é cliente. Acho que esse discurso é 
muito perverso. Vem embutido em uma lógica de modernização do 
terceiro setor trazida pelas empresas privadas, porque hoje há uma 
certa mania de copiar técnicas de empresas privadas para gerenciar 
ONGs. E aí acaba-se com aquela lógica, porque se tem de tratar o 
cidadão como cliente, aquele que você tem de tratar muito bem, tirar 
das filas , acabar com a burocracia. Mas, na verdade, o conceito de 
cidadania não se resume à idéia de cliente, é muito mais amplo que 
isso. Implica direitos e deveres, e às vezes até a política pública tem 
de dizer "não" ao cidadão, que não tem direito a uma cesta básica, a 
uma bolsa-escola. 

É complicado imaginar ONGs que vão trabalhar a questão da 
segurança pública nesse sentido. É papel do Estado prover segurança 
pública efetivamente. Mas talvez elas possam atuar no controle das 
ações que o Estado executa. Aí , sim, é fundamental o papel das 
ONGs, dos voluntários, das organizações que lutam pelos direitos 
humanos. que estão repletas de voluntários. 

Queria citar um livro que uso com meus alunos e até o apelidei de 
"Manual Prático de Administração Pública", porque o considero uma 
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das obras mais interessantes que já li sobre a questão da segurança 
pública. É o livro do Luiz Eduardo Soares, intitulado "Meu Casaco de 
General". 

A obra narra a sua trajetória à frente da segurança pública do Rio de 
Janeiro e uma série de dilemas com os quais o autor deparou na 
gestão social. Trata-se da narrativa específica de uma pessoa que 
vivenciou o problema. Não sei dizer se tudo o que está narrado no 
livro realmente aconteceu daquela maneira, mas vejo uma 
característica fundamental em sua postura porque é a primeira vez 
que vejo um gestor dizer publicamente que errou e convocar a 
comunidade para juntos construírem um novo modelo de segurança 
pública. E vejam que conheço uma variedade muito grande de obras 
sobre gestão, porque sou professor, e esta é minha obrigação. 
Considero que esse é um novo modelo de gestão social porque ele 
reconhece seus erros, mesmo estando no poder e negocia com a 
comunidade. 

O Sr. Presidente - Teremos agora um bloco de perguntas ao Prof. 
Sérgio Azevedo. A primeira é de Geraldo Eustáquio Carvalho, do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte: "Prof. Sérgio 
Azevedo, como tornar os conselhos instâncias de controle social . 
espaços de ação de voluntários e, não espaços de interesse de 
Prefeitos, gestores públicos? A ação do voluntário não estaria 
eximindo o Estado de suas responsabilidades intrínsecas e conferindo 
a este um caráter ainda mais ocioso, incapaz e perdulário?" 

A Presidência informa que não está apresentando as perguntas sem 
identificação. Esta é uma exceção porque foi entregue diretamente ao 
Prof. Sérgio: "Gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais o 
tema citado a respeito do voluntário de auto-ajuda. A divulgação do 
trabalho voluntário feita de forma massiva não descaracteriza o 
espírito voluntário em si? Ou, ainda, considerando a própria 
necessidade e carência da sociedade, o trabalho voluntário acaba por 
deixar a intenção no segundo plano?" 

A próxima pergunta é de Vilma Camargos Jamefelt: "Da mesma 
forma que, de acordo com a solicitação, a administração pública é 
muito importante para ficar só nas mãos do Governo, o terceiro setor é 
muito importante para ficar sob o controle das fundações criadas e 
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controladas pelas multinacionais." Ela pede que o senhor comente. 
O Sr. Sérgio Azevedo - A primeira, é sobre a questão dos conselhos 

municipais, não é? Em primeiro lugar, vejo que os conselhos, na 
verdade, são muito diferentes entre si. A questão do conselho 
municipal e dos conselhos de saúde têm uma larga história, uma 
tradição de participação e problemas muito sérios. Mas, se fizermos 
uma análise comparativa, veremos que alguns conselhos estão em 
um patamar muito diferente do de outros. Existe um grau de 
regulamentação diferente. Essa questão de transformar em instâncias 
de controle social, que é uma das finalidades dos conselhos, além de 
criar grandes diretrizes vai depender muito da participação e da 
história pretérita, seja do conselho e da sua tradição anterior já 
acumulada, seja da situação das idiossincrasias, ou das 
especificidades locais. É isso que vai definir se ele vai se envolver 
mais, ou menos, na questão do controle social. 

Apesar dessas diferenças, acho que existe uma questão que precisa 
ser levantada. Mesmo quando o conselho funciona bem, mesmo 
quando os voluntários participam direitinho, o conselho não substitui o 
Governo. O conselho dá as diretrizes, coloca os limites e pode cobrar 
se o Governo não atuar dentro deles. Agora, a margem de manobra 
de qualquer Governo na hora de implementar é muito grande e muito 
importante. Então, acho que se trata de um mito que precisa ser 
superado. Existe uma certa percepção, que às vezes não é 
explicitada, de que, se o conselho funcionar bem, praticamente dará 
as cartas ou substituirá o Governo. Mas não se trata de substituir o 
Governo. Trata-se de colocar limites, e a importância do Governo 
continua sendo grande. 

A questão da Vilma faz todo o sentido. Já foi dito aqui que a questão 
pública é muito importante para ficar somente nas mãos do Governo. 
Evidentemente, existem questões das ONGs que merecem ser 
estudadas. Já foi mencionado por exemplo que algumas ONGs 
começaram nos anos 80 apenas levantando objetivos ou criticando 
determinadas imperfeições ou erros, profissionalizaram-se nos anos 
90, e muitas entraram para o que a literatura chama de dilema 
micheliano, ou seja, para manter seus técnicos e sua estrutura, 
acabaram priorizando os meios em detrimento dos fins. Essa é uma 
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área de pesquisa muito importante. Temos que pensar que, como os 
objetivos levantados por uma ONG montada por uma multinacional 
são definidos endogenamente. Ou seja, definir se ela é interna ou 
externa. Essa é uma questão a ser colocada. Está, ou não, de 
acordo? Há casos e casos. Não vou citar o nome de nenhuma ONG, 
mas você tem razão porque algumas propõem temas de pesquisa que 
não têm nada a ver com nossas prioridades internas. Trata-se de 
prioridade em um determinado país. E eles abrem essa linha de 
pesquisa exatamente por isso. Então, trata-se de um desafio. Você 
tem toda razão. Isso merece ser estudado e estamos correndo esse 
risco também. 

Pediram-me ainda para desenvolver mais um pouco sobre o 
voluntariado e se a divulgação do trabalho voluntário feito de forma 
maciça não descaracteriza o espírito voluntário em si. Eu diria que 
depende. Não se trata de substituir o poder público, nem de se 
institucionalizar. Todo o mundo disse aqui que o voluntariado tem que 
ser flexível. O perigo é a questão da burocratização. A burocratização 
excessiva pode colocar o que é estrutura como fim. Nesse caso, há 
uma distorção dos objetivos iniciais. É o perigo que existe tanto em 
instituições do poder público quanto em ONGs, que são entidades 
públicas não governamentais. 

O Sr. Presidente - Vou passar, agora, um bloco para o Francisco. 
São apenas duas. Michele Rodrigues é aluna da PUC, em Direito, e 
pergunta: "Como conciliar a tensão no relacionamento entre 
funcionários remunerados e voluntários a fim de fazer com que o 
trabalho voluntário funcione efetivamente?". 

A outra é de ASACOM, de Marcionílio Faria: "Os grupos voluntários, 
Igrejas evangélicas e sociais têm dado suas contribuições à 
população carente em épocas de seca no Norte de Minas e nos 
Estados atingidos, pois o Estado e o município tomam iniciativa depois 
dos voluntários. 

Para onde vão os fundos perdidos que vêm para o social? Como as 
entidades assistenciais e creches poderão ser beneficiadas com 
esses recursos, uma vez que existem várias creches construídas há 
mais de um ano, sem funcionamento por falta de recursos?". 

O Sr. Francisco de Almeida Lins - Aproveitando a pergunta de 
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Michele Rodrigues, que é estudante de Direito, quero dar um "pitaco" 
na pergunta anterior sobre voluntariado e segurança pública. Existem 
vários trabalhos bonitos de voluntários que atuam na área da 
prevenção. Por exemplo, em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, existe 
um trabalho chamado Promotoras Públicas Populares. Trata-se de 
senhoras das comunidades carentes que atendem a reclamações, 
queixas de maus tratos, aluguel, etc. Por trás, elas têm uma rede de 
faculdades de direito, promotores, estudantes de direito, Juízes, 
juizados especiais, advogados, médicos, psicólogos, etc.. que as 
ajudam nos encaminhamentos necessários. A grande descoberta que 
esse pessoal está fazendo é que a maioria das pendengas são 
resolvidas na consulta ou num processo de conciliação entres as 
partes informais. Às vezes, muita coisa ocorre por mal-entendido ou 
de maus botes na hora da briga. 

Com relação à tensão entre funcionários remunerados e voluntários, 
acho que isso é uma grande responsabilidade da organização que os 
recebe. Se essa tensão prosperar, irá prejudicar o voluntário, anular a 
sua energia, além de prejudicar o funcionário que vai passar a 
trabalhar com menos empenho. É obrigação da organização 
esclarecer, informar, ser transparente, para dizer para os dois grupos 
quais são as suas atribuições, deveres, etc. As organizações não 
encaram, de maneira alguma, o voluntário como mão-de-obra barata e 
muito menos como substituto de pessoal remunerado. Existem casos 
de organizações, ditas evoluídas, modernas, bem-gerenciadas, que 
ligam para os centros de voluntários para perguntar o seguinte: 
"Vocês têm aí algum voluntário que queira ser o nosso motorista? 
Temos um horário flexível , das 8 horas às 11 horas, das 12h30min às 
17 horas". Isso não é vaga para voluntário. Já me pediram também 
jovens que quisessem ser voluntários como atendente em portaria. 
Como no caso anterior, isso também não é vaga para voluntário . 

O que se disse aqui , que é preciso estudar ONG, o gerenciamento 
de voluntário, etc. , é muito sério. Quero fazer um registro. Em 1995, 
quando se começou a pensar no Programa Voluntários, dentro do 
programa de fortalecimento da sociedade civil do Conselho da 
Comunidade Solidária, fizemos uma pesquisa sobre teses 
universitárias, publicações sobre voluntariado. Encontramos dois 
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trabalhos. Felizmente hoje ouvimos e temos acesso a trabalhos da 
qualidade que vimos aqui. os quais, certamente, vão ser 
determinantes para o fortalecimento do voluntariado. 

Em relação ao dinheiro público para obras sociais, existe um grande 
caminho a ser percorrido. A coisa é meio complicada e , do jeito como 
está sendo praticada, merece muita reflexão e reformulação. Temos a 
alternativa das OCIPs, mas não há tempo para falarmos disso agora. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Fabrício Petinelli Vieira Coutinho, da 
PUC Minas, dirigida a mim: "Certa vez, uma emissora de TV lançou 
um programa voluntário em que pais e outros trabalhadores se 
reuniram em mutirão para melhorar as instalações das escolas 
públicas; porém, acredita-se que o Governo pouco auxiliou nesse 
processo. Enfim, não seriam esses programas um meio de 
acomodação dos grupos políticos?". 

Confesso que não conheci esse programa. Sei que a participação na 
gestão da escola pública se tem dado evolutivamente ao longo dos 
últimos anos, tanto com a inciativa das eleições da direção como nos 
conselhos de pais. O Judiciário tem entendido como inconstitucional 
essa eleição, que tem sido substituída por um processo que, de 
alguma forma, disfarça a sua ocorrência. 

Temos aqui mais um bloco de perguntas dirigidas ao Dr. Sérgio. 
Pergunta de Michael Coimbra, estudante de Serviço Social da PUC: 
"O voluntariado, por si só, constrói cidadania, faz a diferença? Foi 
mencionado anteriormente que volutariado não significa a redução do 
papel do Estado. Gostaria que falasse rapidamente sobre essa 
questão e explicasse como fica a ação do Estado nas escolas, 
analisando, por exemplo, o programa do Governo Federal 'Amigos da 
Escola"'. 

O Sr. Sérgio Azevedo - O voluntariado, por si só, não constrói a 
cidadania. É claro que em democracias fortes, via de regra, há uma 
participação de associações voluntárias muito fortes. Acho que é isso 
que faz a diferença. 

Como foi mencionado aqui, não se trata de imitar posições de outros 
países. A nossa cultura, por exemplo, é muito diferente da cultura 
anglo-saxônica. A questão até do formato e do associativismo no 
Brasil passa por caminhos que são muito distintos. Isso tem de ser 
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implementado. Mas que é essencial, não tenho dúvida. Na verdade, 
não se pode esperar que o Estado resolva todos os problemas. A 
participação da sociedade organizada e do que se denominou de 
terceiro setor é algo que veio para ficar, com todas as imperfeições, 
com toda a discussão. 

Redução do papel do Estado. Na verdade. percebemos o 
voluntariado como uma complementação. A maior parte das 
universidades que fazem pesquisa na Inglaterra é privada; nos 
Estados Unidos e na França. a maior parte é pública. Sabemos que o 
financiamento das pesquisas é, majoritariamente, realizado pelo setor 
público. Entretanto, o papel das aplicações, das associações 
voluntárias que financiam pesquisas, é fundamental , é maior, por 
exemplo, do que das indústrias em alguns locais. As fundações de 
voluntários que financiam pesquisas chegam a ter um papel maior do 
que o da própria indústria. É uma diferença complementar, que não 
substitui, mas que tem um papel absolutamente relevante . 

O Sr. Presidente - Temos aqui um bloco de perguntas dirigidas ao 
Prof. Armindo. Do Michael Coimbra, da PUC-Minas: "Quais as 
conseqüências que o voluntariado traz para o mercado de trabalho e 
para a sociedade? No contexto atual. qual seria a melhor alternativa: 
investir na capacitação do voluntariado ou no profissional que está 
fora do mercado de trabalho?". Da Marta, do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Oriente: "Vejo como 
uma omissão do Estado o fato de lançar na sociedade Promotores e 
Juízes descomprometidos com a causa da criança e do adolescente. 
A representante do Ministério Público disse, claramente. que e 
favorável às palmadas, desde que de forma moderada. Isso joga por 
terra tudo o que construímos ao longo do tempo. Teria como se exig1r 
do Estado curso de especialização para esses profissionais?··. Do 
Vinícius Cardoso, aluno de Direito da PUC: "Sabemos que a 
solidariedade é maior nas camadas menos favorecidas. Como esperar 
que essa grande parte da sociedade participe, com pouco ou nenhum 
incentivo do Governo?''. Da Vil ma Camargos Jamefelt: "Comentar a 
citação de Renato Boschi sobre poder e participação. Se possível . 
informar a publicação de origem". 

O Sr. Armindo dos Santos de Souza Teodósio - São muitas 
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perguntas, com caráter pouco diferenciado. Vou procurar juntar todas 
e comentar de maneira geral. Realmente, não tenho domínio efetivo 
sobre algumas. Antes, quero pegar carona numa pergunta que foi feita 
sobre "marketing" para a área social , que acho extremamente 
interessante. Hoje alguns grupos, principalmente empresariais. 
repudiam a idéia de "marketing" social e trabalham com o conceito de 
comunicação na área social. Mas o que vemos é que muitas ONGs 
apelam para o chamado "marketing" da miséria e expõem, de maneira 
dramática, os problemas sociais, principalmente na televisão. Esse 
tipo de campanha institucional gera captação de recurso imediato, 
voluntários de um dia para o outro, mas não gera sustentação dessas 
pessoas em longo prazo. Conheço uma ONG da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte que fez uma pesquisa entre seus doadores -
pessoas que já doavam recursos para ela há mais de cinco anos - e 
chegou à conclusão de que eles não sabiam para que estavam 
doando e que poderiam ser abordadas por uma ONG com uma 
campanha mais dramática. Então, no "marketing" tem de haver uma 
coerência entre a prática e o discurso e uma visão de transformação 
social prepositiva e não só do "marketing" da miséria efetivamente. 

Com relação ao mercado de trabalho e a capacitação para 
voluntários, um dos grandes dilemas quando se gerencia mão-de-obra 
voluntária é este: vou capacitar pessoas que vão ficar pouco tempo na 
minha ONG? Por isso, na minha exposição disse que muitos 
voluntários não querem dizer, necessariamente, avanço da eficiência 
organizacional, porque pode-se ter um volume muito grande de 
voluntários com necessidade de treinamento para atuarem. Tem muita 
gente que acha que fazer trabalho voluntário é fazer só o que quer na 
organização que escolheu . Já ouvi de uma dirigente de ONG o 
seguinte: "Para os meus clientes não vou colocar um voluntário que 
quer fazer terapia com as minhas crianças portadoras de síndrome de 
Down. O local da terapia é um espaço, o trabalho voluntário ou 
trabalho de assistência é outro". Na linha do que disse o Sr. Francisco, 
percebemos que, quando há necessidade de qualificação da mão-de-
obra, é mais interessante se usarem menos voluntários e mais mão-
de-obra profissionalizada. A mão-de-obra voluntária não pode ser 
usada em áreas que exigem qualificação técnica bastante específica. 
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Existe uma certa controvérsia no terceiro setor, muitas pessoas 
acham que, por atuarem na área social , têm de ser mal remuneradas 
e malpreparadas. 

Voluntariado não é sinônimo de amadorismo. Podemos cunhar uma 
expressão que parece ambígua, mas o voluntariado tem de ser 
profissional em sua abordagem, ou seja, deve haver 
comprometimento cotidiano. Além disso, o fato de eu atuar na área 
social não é motivo para ser mal remunerado. Como irei qualificar-
me? 

Nessa discussão sobre formação de mão-de-obra, as pesquisas têm 
indicado que o salário médio das pessoas que atuam na área social 
tem aumentado, apesar de ser inferior ao que se paga na iniciativa 
privada. Alguns autores, bem de linha americana, chegam a dizer que 
o mercado de trabalho futuro irá incorporar mais pessoas ao terceiro 
setor do que ao primeiro setor, no Estado e na iniciativa privada. Essa 
é uma visão um pouco utópica, muito baseada na realidade 
americana, porque, hoje, a expansão do mercado de trabalho 
americano se dá da seguinte maneira: de dez novos empregos 
criados, sete são no terceiro setor. 

Entretanto, temos um problema: "quem financia o terceiro setor?". 
Os projetos soc1a1s não foram feitos para gerar renda 
automaticamente. Logicamente, as ONGs têm estratégias para 
comercializar produtos e fazer campanhas de arrecadação, mas um 
projeto social não gera renda em si , tem que ser financiado por outras 
fontes . Assim , imaginar que o terceiro setor irá desgarrar-se do 
primeiro e da iniciativa privada é uma certa utopia da realidade 
americana, já que o grosso dos salários e dos empregos será gerado 
no primeiro setor. 

Farei uma ligação com o comentário sobre a promotoria pública e a 
qualificação para abordagem social. Uma das questões que mais nos 
preocupam em todos os projetos sociais de empresa é o fato de que 
muitas delas não seguem a cartilha de plano de voluntariado proposta 
pelo ( ... ), que implica o treinamento do voluntário antes que vá 
trabalhar na área social. Há pessoas que se propõem a ser 
voluntárias, mas atropelam toda uma causa de luta, que envolve, até 
mesmo, uma atitude politicamente correta, que se traduz até no 
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linguajar. 
Hoje muitas pessoas consideram antipática a questão do linguajar 

politicamente correto, mas é fundamental que se tenha um 
treinamento para atuar na área social , a fim de não reproduzirmos 
determinadas atitudes assistencialistas e paternalistas. Para fechar e 
fazer uma ligação com a fala do Sr. Francisco, lembro-lhes que o 
assistencialismo ainda tem um espaço muito grande no cenário 
brasileiro. Quando a população está em uma condição abaixo da linha 
de pobreza, é necessário ter políticas de doação. 

Outra grande confusão existente é a de se considerar que acabar 
com o assistencialismo significa não doar nada para ninguém. O 
assistencialismo envolve uma atitude do que executa uma política 
pública diante do cidadão. Se ele trata o cidadão como um sujeito, 
uma pessoa capaz de sair daquela condição, uma pessoa que tem 
história e trajetória, mesmo que se esteja doando algo, está-se 
rompendo com o assistencialismo. E isso é preocupante, porque 
muitos projetos sociais acabaram mudando todas as suas 
características, para não doar nada para ninguém. Assim, 
continuamos com a mesma situação: os pobres na condição de 
miséria. 

A citação do Renato Boschi vem de um texto que saiu na revista 
"Dados". Não tenho a referência exata, mas posso fornecê-la 
posteriormente. Obrigado. 

A Sra. Rosara Maria de Oliveira Jorge Moreira - Bom dia a todos. 
Mais uma vez, cumprimento a Assembléia por essa iniciativa. A minha 
pergunta é dirigida ao Deputado Sávio Souza Cruz, mas, antes, quero 
parabenizar o Prof. Teodósio por sua última fala. 

Prof. Sávio, o senhor observou que cidadania é uma palavra gasta. 
O que está gasto, Prof. Sávio? É possível pensarmos a sociedade 
sem a palavra cidadania? A palavra cidadania está intimamente 
relacionada com a questão do poder. Michael Foucault, no livro "Em 
Defesa da Sociedade", fala da questão da apropriação do poder como 
um bem, enquanto esse poder, na verdade, dentro da sociedade, 
deveria ser circulante. Um poder que transitasse como algo 
energético. Assim, essa questão da cidadania gasta não seria, antes 
de tudo, uma fadiga social, de cansaço nosso, enquanto sociedade, 
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de esperar das relações de poder algo muito mais transformador? 
O jornalista Demóstenes Romano, ontem, dizia-nos: "Ô ruindade 

desse mundo! Quanta ruindade!". Pediria que o senhor nos falasse um 
pouco sobre essa ruindade do poder. Obrigada. (-Palmas.) 

O Sr. Presidente - Rosara, primeiro, você me deu a autoria de uma 
expressão que não foi minha. Apenas mencionei o fato de o Prof. 
Sérgio ter registrado o desgaste do termo cidadão, até pelo sentido 
adjetivador que, abusivamente, lhe tem sido concedido. Ele já ouviu 
até a expressão praça-cidadã, o que me parece pouco adequado, pois 
uma praça não pode exercer cidadania ; pode. no máximo. ser um 
espaço em que se exerça a cidadania. 

Concordo em que esse desgaste, na expectativa das pessoas em 
termos de evolução da sociedade e das relações sociais entre 
diferentes segmentos da sociedade, gera um descaso. um desencanto 
e um desestímulo. Mas aí entramos em um ciclo vicioso, porque se 
esse desgaste significar um afastamento e uma renúncia do exercício 
da cidadania, seguramente o que advirá das relações de poder será 
ainda para mais se desgastar esse já tão esgarçado tecido social 
brasileiro. 

O rompimento com essa situação é um desafio que se impõe a 
todos. 

O Sr. José Gonzaga de Souza - Cumprimento a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais e o Prof. Sávio Souza Cruz, 
mais importante como professor que como Deputado, porque 
professor sempre será, embora esperemos que também continue 
Deputado, para prosseguir em iniciativas como essa. 

Primeiramente, cabe dizer que UPAM é o Projeto Antidrogas de 
Minas Gerais, que congrega 614 cidades. Temos, hoje, 
aproximadamente 300 internados na faixa de 13 a 60 anos de idade, 
locados em seis comunidades: uma, em Vespasiano, onde temos o 
prazer de conviver com a Ora. Maura, competentíssima Juíza e cidadã 
exemplar; outra, que funciona em Conselheiro Lafaiete; duas, em 
Desterro de Entre-Rios; uma, em Igarapé, e duas, em Ponte de 
Lacerda, no Mato Grosso, que são entidades de segurança para os 
jovens, quando o narcotráfico os ameaça em nosso Estado. Esse é o 
assunto mais sério a ser discutido em seminários em que, como este, 
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se fala em voluntariado, autenticidade e participação do poder público. 
O que esperamos do poder público, nós que pertencemos a ONGs e 

que, como disse um membro da Mesa, somos esse povo bom voltado 
voluntariamente para resolver o problema social, ou, pelo menos, para 
minimizá-lo no País? O que esperamos das autoridades municipais, 
estaduais e federais? Seriedade - eis o que esperamos. 

Vivem dentro de nós vários Brasis. Um, que não é identificado por 
Brasília, outro que não é identificado pelo Estado, e outro que não é 
identificado pelo município. As células do município somos nós, os 
cidadãos, e criamos as entidades de acordo com nossa realidade. 

Meu assessor, Sérgio Fernandes, pediu-me para solicitar a esta 
plenária que, por intermédio do Deputado que a preside, formule dois 
projetos de lei. O primeiro, que se moralizem as ações dos executivos 
municipais e estaduais, obrigando-os, anualmente, no início de cada 
exercício, a revelar os recursos disponíveis, orçamentários ou não, e 
suas respectivas fontes, para as áreas da saúde e da assistência 
social. Que, no mesmo documento, também revelem as entidades que 
os receberam no ano anterior. Assim, estaríamos livres do clientelismo 
político que atualmente nomeia, por conta própria, os conselhos 
municipais. 

Segundo projeto: que nenhum dirigente de entidade que receba 
recursos públicos e tem seu quadro de voluntários possa ser 
candidato a qualquer cargo político nos 24 meses após, sob qualquer 
pretexto, ter deixado o cargo. Muitas pessoas estão fazendo dessas 
entidades um caminho para sua candidatura. Não achamos justa tal 
atitude, porque tira a autenticidade do voluntário. 

No Governo Federal, esse cuidado já existe. Quando um Ministro da 
área econômica deixa o poder, em alguns meses, não sei quantos, 
não pode, na iniciativa privada, ocupar nenhum posto que envolva a 
área econômica. Isso evita distorções. 

Uma lei que também nos garantisse isso seria muito importante, 
porque faria com que o Estado se voltasse para sua verdadeira 
função, que é atuar bem, fiscalizando as entidades que dele levaram 
recursos. Além do mais, pessoas que não têm noção de cidadania 
estariam impedidas de praticar o voluntariado. Nem todos sabem o 
que é comportamento ético. 
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Alguns dos presentes me conhecem. Estou com 62 anos de idade. 
Não sou nem serei candidato a nada, e desafio qualquer um a provar 
que, quando fui candidato a Prefeito de Belo Horizonte, eu tenha dito 
que presidia uma entidade, que, só no ano passado, atendeu a 5.400 
jovens. 

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. José Gonzaga pelas 
sugestões. A segunda parece-me tratar da lei de inelegibilidade 
federal , e a primeira, seguramente, será analisada pela assessoria da 
Casa e sugerida à Comissão competente. 

O Sr. Jorge Machado - Vou deixar prejudicadas as perguntas que 
dizem respeito à elaboração do projeto de lei , por entender que, pela 
sua complexidade e tecnicismo, tomariam muito tempo. 

Esperamos que V. Exa., que demonstrou competência 
administrativa, social e política ao elaborar o projeto de lei, possa 
também, em atendimento aos ditames de sua consciência, empenhar-
se em fazer da Casa um espaço público para a discussão profunda 
dessa questão que o seminário não pôde abordar com profundidade. 

Foi aprovada ontem, no Grupo 3, e esperamos seja aprovada 
amanhã, em caráter definitivo, a proposta de um fórum para 
aperfeiçoar a lei para trabalhar a formação e a capacitação de 
pessoas e entidades envolvidas com o trabalho voluntário , e para que 
haja, em Minas Gerais, maior intercâmbio entre as entidades 
compromissadas com a causa, não apenas em nível regional e 
nacional, mas também mundial. Mundial , por quê? Porque o processo 
parece-me absolutamente irreversível , devido à proposta de 
tripartição, que está completamente exaurida, à falência do Estado 
social e à globalização, que se preocupou apenas com o econômico 
em detrimento do social. 

É preciso devolver o poder ao povo, na tentativa de dar oxigênio ao 
Estado, que se demonstrou, ao longo dos anos, perdulário, moroso, 
burocrático, corrupto, corporativista, e, por que não dizer, 
incompetente para cumprir suas atribuições. 

Deputado Sávio Souza Cruz, se, politicamente, essas colocações 
não são corretas, é importante que sejam apresentadas em 
atendimento à consciência cívica e à ética, mesmo porque não 
servem para V. Exa., que tem demonstrado sensibilidade em relação 
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ao social . 
No tocante ao projeto de lei, há números estanques fechando o que 

pode e o que não pode ser o serviço voluntário. Entendo que até a 
segurança nacional deve, daqui para a frente , passar a ser resolvida 
com o auxílio da sociedade. Segurança pública é algo muito 
importante para ficar apenas sob a responsabilidade do Exército 
brasileiro e dos órgãos de inteligência e de segurança pública. O 
episódio de 11 de setembro deu-nos clareza para concluir que temos 
de fazer um amplo projeto de cidadania e de segurança nacional. 
Saúde e segurança são também serviço voluntário, que pode 
complementar o trabalho do Estado. 

O Sr. Presidente - Embora tenhamos realizado duas audiências 
públicas e este seminário para tratar do projeto, estou cada vez mais 
convencido de que, mais importante que regulamentar as OCIPs no 
plano estadual - como já o são no federal -, é regulamentar os 
chamados termos de parceria. Esse tema, no entanto, exige mais 
tempo, e tenho certeza de que os grupos de trabalho, em algum 
momento, vão se ocupar dele. 

A Sra. Célia Regina Marques - Minha pergunta a respeito do projeto 
de lei já foi respondida. Só me resta, então, agradecer ao Prof. Teo 
pelos documentos enviados à entidade, que foram muito importantes 
para nós. 

O Sr. Pedro Cardoso de Menezes - Meus cumprimentos ao 
Deputado Sávio Souza Cruz, aos expositores e aos colegas do 
auditório. 

Temos de analisar com mais profundidade a ação voluntária. O 
voluntariado é uma ação nobre, e aqui estamos discutindo vários de 
seus aspectos: o voluntariado na empresa, que é bastante 
complicado; o dos poderes públicos, e aquele que se realiza no 
trabalho, no emprego. Entendo, no entanto, que o mais puro é aquele 
que se faz espontaneamente. 

A criação e a expansão do voluntariado vêm cobrir as lacunas 
deixadas pela omissão dos poderes públicos na área social. Se não 
fosse a ajuda do voluntariado puro e espontâneo às crianças 
abandonadas, à terceira idade, às crianças sem escolas e, sobretudo, 
sem professores, às favelas , aos drogados, aos asilos de velhinhos, 
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imaginem como estaria a situação dos excluídos neste País. 
Parabenizamos os voluntários que, prejudicando seus afazeres 

particulares, aqui estão nesta manhã para discutir o assunto. Este sim 
é o voluntariado público, e não aquele que algumas empresas dizem 
estar fazendo, quando, na verdade, estão apenas atendendo seus 
próprios interesses. 

Esperamos que, a partir deste seminário, os projetos sejam levados 
avante, para que aprofundemos e aumentemos a área do 
voluntariado, a bem da sociedade brasileira que está a clamar por 
mais justiça social e pelo interesse do poder público na solução da 
miséria e da fome. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seu agradecimento aos 

ilustres expositores, às demais autoridades e participantes, bem como 
ao público em geral pela honrosa presença, e 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. 

ATA DA 163a REUNIÃO ESPECIAL, EM 5/12/2001 
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Esclarecimentos 
sobre a dinâmica do trabalhos - Apresentação dos relatórios dos 
Grupos de trabalho - Apresentação dos pedidos de destaque -
Votação do documento final - Apresentação de novas propostas -
Discussão e votação dos destaques - Eleição da Comissão de 
Representação - Entrega do documento final - Palavras do Sr. 
Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael 

.._____---0-------' 



299 

- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 8h45min, 

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 Wanderley Ávila, 2°-Secretário, 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 as 
Exmas. Sras. Maria Terezinha Gomes Pinto, coordenadora do Grupo 
de Trabalho I; Lourdes Bernardete Viana, coordenadora do Grupo de 
Trabalho 11 ; e Jane Moraleida Gomes, relatora do Grupo de Trabalho 
111 ; e os Exm0 s. Srs. Oswaldo Ferreira Barbosa Júnior, coordenador do 
Grupo de Trabalho IV; Cássio Martinho, coordenador do Grupo de 
Trabalho V; e Armindo dos Santos de Souza Teodósio, coordenador 
do Grupo de Trabalho VI. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à plenária final do 

Seminário Legislativo sobre o Voluntariado, com a discussão e 
aprovação do documento final. 

Palavras do Sr. Presidente 
A constante vivência com as agruras que marcaram a história da 

humanidade no século passado permitiu que as Nações Unidas 
desenvolvessem uma arguta percepção da realidade mundial , 
fazendo-a conhecedora profunda dos apelos dos povos de toda a 
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terra. 
Essa condição levou a ONU a reconhecer a importância do trabalho 

voluntário e a declarar 2001 como o Ano Internacional do Voluntário. 
Com essa decisão, os governos de todos os países foram 
recomendados a estimular o voluntariado, qualificando-o como 
instrumento importantíssimo para a melhoria da qualidade de vida, a 
redução das desigualdades sociais e o aperfeiçoamento da 
democracia. No Brasil inteiro, diversas organizações vêm realizando 
atividades para comemorar o Ano Internacional do Voluntário e 
especialmente hoje, o Dia Internacional do Voluntário. 

Associando-se a esse grande esforço, que transpõe fronteiras e 
barreiras étnicas, culturais, políticas, econômicas e sociais, a 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realiza este 
seminário legislativo, dando mostra de sua coragem , consciência e 
desprendimento, virtudes imanentes ao espírito voluntário, que 
caracterizam todos aqueles que têm vontade de agir em favor do bem 
e das boas causas. Foi com a mesma sensibilidade que o parlamento 
mineiro aprovou o Projeto de Lei n° 1.219/2000, de nossa autoria, que 
dispõe sobre o serviço voluntário em nosso Estado e que certamente 
será sancionado pelo Governador Itamar Franco, para disciplinar a 
prestação de serviço voluntário nos órgãos e nas entidades estaduais. 

A quem podemos intitular voluntário? Na definição da ONU, o 
"voluntário é o jovem ou o adulto que, por interesse pessoal e espírito 
cívico, dedica parte de seu tempo, sem remuneração alguma, a 
atividades voltadas para o ao bem-estar social ou para outros 
campos". Tendo em vista essa compreensão, ser voluntário é ajudar, 
é socorrer as pessoas e as populações em situação de risco. Mas é 
também ação efetiva para a transformação social. 

Assim, a ação voluntária só encontra limites na ética, nobre 
condição que jamais criará obstáculos para a ação em favor da 
preservação ambiental, da fiscalização do poder público, da promoção 
da cultura e do respeito aos direitos do consumidor. É preciso estar 
consciente, porém, que o voluntário não é simplesmente mão-de-obra 
gratuita. Esse verdadeiro profissional , na realidade, por meio do 
entusiasmo que o encoraja e da emoção que o motiva, possibilita que 
valores outros sejam agregados à ação social , não se configurando 
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assim mero substituto dos trabalhadores remunerados da instituição 
em que presta serviço. 

Da mesma maneira, o sentimento do voluntário não pode avocar a 
idéia de que o seu trabalho possa fazer as vezes dos governos 
constituídos. Ao contrário, onde os governos se revelam omissos, 
simultaneamente ao auxílio voluntário é indispensável promover 
ampla conscientização em favor da cidadania, a tal ponto que a 
mobilização popular se torne capaz de ensejar o cumprimento das 
políticas públicas. 

Nesta era de acelerado avanço do processo da globalização e de 
mudança contínua na ordem mundial , na qual o globo se torna menor, 
mais interdependente e mais complexo, o voluntariado se impõe como 
ferramenta fundamental à sociedade, possibilitando a materialização 
das mais nobres aspirações da humanidade - a paz, a liberdade, a 
se~urança , a justiça e a busca de oportunidades para todos. 

E nesse ambiente desejado de fraternidade universal que os 
voluntários de todos os países desbravam veredas para a sustentação 
e o fortalecimento dos valores humanos necessários à vida em 
comunidade. 

Sem dúvida, essa é uma árdua jornada. Porém, cabe aqui invocar a 
lição do grande pensador Gibran Khalil Gibran: "Todo trabalho é vazio , 
exceto quando há amor! E que é trabalhar com amor? É pordes, em 
todas as coisas que fazeis , um sopro da vossa alma". 

Imbuído desse sentimento e dessa disposição, não há como subtrair 
a idéia de que o voluntariado é compromisso. Compromisso de 
realizar o que lhe foi proposto, sempre atento para o exercício de 
direitos e responsabilidades, que levam o indivíduo ao 
desenvolvimento máximo de seu potencial humano, moldando assim 
nosso destino coletivo. 

Ao conduzirmos a plenária final deste importante encontro, o nosso 
apelo é que todos os presentes levem consigo alguns desafios: que 
todos os setores se unam para criar centros de voluntários fortes , 
visíveis e eficazes, capazes de liderar e organizar a ação social ; que 
os governos assegurem os direitos de todas as pessoas de realizar 
trabalho voluntário , removendo qualquer barreira à efetiva 
participação; que sejam disponibilizados recursos para as 
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organizações não governamentais promoverem, apoiarem e 
gerenciarem a mobilização dos voluntários; que os setores 
empresariais encorajem e facilitem o envolvimento dos seus 
funcionários na comunidade, como verdadeiros voluntários, e 
destinem recursos para o desenvolvimento da infra-estrutura 
necessária à prática do voluntariado, a exemplo da grande 
mobilização ocorrida no dia 2 próximo passado, capitaneada pela 
FIEMG; que a mídia divulgue as ações voluntárias e forneça 
informações que encorajem e auxiliem a verdadeira participação 
voluntária das pessoas: que as instituições criem ambientes 
organizacionais favoráveis aos voluntários e comprometam os 
recursos humanos e financeiros necessários para engajar os 
voluntários na sua verdadeira plenitude; acima de tudo, porém, que 
todos considerem o voluntariado a adequada resposta ao Divino 
Chamado, de servir ao verdadeiro próximo. 

Ao considerar os termos da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, os princípios do voluntariado, a responsabilidade dos 
voluntários e das organizações nas quais estão envolvidos, tenho a 
certeza de que o papel que todos nós estamos desempenhando neste 
seminário se transforma em verdadeira proclamação de nossa crença 
na ação voluntária, como uma força criativa e motivadora, capaz de 
impulsionar as pessoas a exercer seus direitos de seres humanos e. 
assim , melhorar seu meio de vida; contribuindo para a solução dos 
problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais; participando 
da construção das comunidades saudáveis e sustentáveis, que 
respeitem a verdadeira dignidade de todo ser humano; e construindo 
uma sociedade mais humana e justa, por meio da cooperação mundial 
e da verdadeira tônica do voluntariado. 

Assim , meus senhores e minhas senhoras, ao encerrar este 
seminário, cujo palco a Assembléia Legislativa tem o prazer de ser. 
sinto-me muito feliz e participativo nessas discussões. Que todos 
vocês, de todas as partes de Minas Gerais, venham aqui , com o brilho 
de suas inteligências e com o sentimento do coração de cada um. 
trazer e buscar, ao mesmo tempo, o verdadeiro serviço, que é o 
voluntariado. E, neste seu dia, quero abraçá-los, com o 
reconhecimento da nossa gratidão e do povo mineiro, para fazer com 
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que esse serviço voluntário seja sempre respeitado pelo Estado, pela 
comunidade e, particularmente, pela sociedade. Quero que, neste Dia 
Internacional do Voluntariado, vocês sejam abençoados por Deus, 
pois vocês são, acima de tudo, os verdadeiros sementeiros da paz, do 
amor, da educação, e tenham sempre um coração voltado para o bem 
comum. Que Deus os abençoe! Muito obrigado pela efetiva 
participação nesse importante acontecimento de Minas para o Brasil. 

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos 
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes que esta 

plenária terá a seguinte dinâmica: como o documento contendo as 
propostas dos grupos de trabalho já foi distribuído, passaremos à 
apresentação dos relatórios pelos coordenadores ou pelos relatores e, 
em seguida, à apresentação dos pedidos de destaque. A 
coordenadoria vai anunciar o número de cada proposta. e a Mesa 
receberá os pedidos de destaque, os quais deverão ser feitos 
oralmente e formalizados em seguida, por escrito, com a indicação do 
número da proposta e com a identificação da entidade que os 
subscrevam. Os destaques podem ser feitos para adicionar, suprimir 
ou modificar. A fim de agilizar os trabalhos, a coordenadoria solicita 
aos participantes que as alterações propostas sejam substanciais, 
evitando-se mudanças pouco significativas. Concluída a apresentação 
oral de pedidos de destaque, poderão ser apresentadas oralmente 
outras propostas, desde que sejam, a seguir, formalizadas e 
subscritas por, no mínimo, 20°o dos votantes presentes. Aprovado o 
relatório, salvo destaques, a palavra será dada uma única vez, e por 
até 2 minutos, alternando-se um participante favorável e outro 
contrário à proposição, se houver divergência. 

Serão considerados aprovados os destaques que obtiverem maioria 
simples dos votos. 

As propostas minoritárias constarão em um anexo do documento 
final. 

A aprovação de proposta destacada prejudicará a proposta com teor 
contrário, aprovada em bloco. 

Solicitamos aos inscritos neste seminário que se dirijam à secretaria 
do evento, localizada no Hall das Bandeiras, no andar térreo desta 
Casa, para carimbarem seus crachás. A Presidência informa que os 
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certificados de participação poderão ser retirados na secretaria do 
evento hoje, a partir das 1 O horas. O certificado será fornecido a quem 
comprovar freqüência em pelo menos duas reuniões, mediante 
conferência das marcações no crachá. 

As atas deste Seminário, contendo a transcrição completa das 
exposições e debates, serão publicadas no jornal "Minas Gerais -
Diário do Legislativo", na edição do dia 1 0/1/2002. 

Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões do Seminário, 
esclarecemos que não será possível fornecer cópias das gravações, 
porque haverá reprise do evento pela TV Assembléia. 

A reprise do Seminário será exibida pela TV Assembléia nos 
seguintes dias e horários: reunião do dia 4/12/2001 no dia 7/12/2001 , 
sexta-feira, às 13h15min; reunião do dia 5/12/2001 no dia 8/12/2001 , 
sábado, às 18 horas; reunião de hoje no dia 9/12/2001 , domingo, às 
12h30min. 

A coordenação lembra aos participantes que, antes do 
encerramento desta reunião, será eleita a Comissão de 
Representação, que terá como atribuições superv1s1onar a 
sistematização do documento final e acompanhar e avaliar, junto à 
Assembléia Legislativa, a implementação institucional das propostas 
contidas nesse documento. 

Farão uso da palavra, neste momento, os coordenadores dos 
grupos de trabalho, para apresentação dos relatórios das atividades 
de seus grupos. Cada um disporá de até 5 minutos para sua 
intervenção. 

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho 
A Sra. Maria Terezinha Gomes Pinto - Exmo. Sr. Deputado Dalmo 

Ribeiro Silva, Coordenador dos trabalhos, a discussão do Grupo I -
Comunicação e Mobilização Social -, coordenado pelo Sr. Paulo 
César Coelho Ferreira, relações-públicas e articulador da Central de 
Voluntariado, foi bastante dinâmica e envolvente. O entusiasmo foi tão 
intenso que já constituímos um grupo e estamos com reunião 
marcada para 7/1/2002, aqui na Assembléia Legislativa. O grupo 
estará reunido, em plenas férias, para definir uma agenda do projeto 
sobre voluntariado para 2002. A relação dos componentes desse 
grupo encontra-se com a Cristina. 
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O grupo foi muito rico. com membros de organizações com papéis 
diversificados: cuidados com os idosos, com crianças e adolescentes 
menos favorecidos em regime de internato, com portadores de 
necessidades especiais, com moradia e cidadania, com a valorização 
da vida e do meio ambiente, entre outros papéis. 

Houve grande entusiasmo de representantes de organizações de 
outros municípios em integrar o grupo de trabalho. Sentimos a 
ansiedade de alguns componentes do grupo, que não se conformaram 
em se deter apenas em discussão, aprovação, rejeição, criação de 
novas propostas e agrupamento das já existentes. Queriam beneficiar-
se com a troca de experiências. Teremos excelente contribuição dos 
membros que elaboraram a agenda de 2002, que partilharão conosco 
as idéias. Não basta construir e divulgar uma agenda, temos de 
colocar em prática as idéias, transformando-as em ações. No esforço 
conjunto de falarmos a mesma linguagem, modernizando o 
pensamento e mobilizando as ações, havemos de construir um mundo 
melhor. 

Passamos, agora, às propostas, que eram em número de 13 e foram 
agrupadas em apenas 3. 

1 - Planejamento e execução de eventos visando ao esclarecimento 
e sensibilização da sociedade sobre ações de voluntariado. Os 
eventos devem ser periódicos e contarão com depoimentos de 
empresários, ONGs e cidadãos sobre sua experiência no 
desenvolvimento de projetos de voluntariado, incluindo as etapas de 
planejamento, formas de sensibilização, implantação, criação e 
funcionamento do comitê de execução, meios de sustentação e de 
avaliação. 

2 - Criação de um centro de referência de metodologia, entre cujas 
atribuições constem a elaboração de um mapeamento de entidades 
comunitárias e a definição e divulgação de uma agenda do projeto 
sobre voluntariado para 2002, 2003, a qual programe ações 
sucessivas, interligadas, de acordo com os diferentes focos de 
atuação, como, por exemplo, idosos, meio ambiente, portadores de 
necessidades especiais, etc. Esse centro abrigará também o Grupo de 
Comunicação Integrada, com a função de coordenar a divulgação das 
propostas; lançar campanha de valorização do trabalho voluntário , 

"----0-------' 



306 

dotando-o de identidade visual (logotipo) e "slogan"; lançar comitê de 
divulgação para acompanhar as propostas deste Seminário; mobilizar 
a sociedade para engajamento nas ações de voluntariado, por meio 
de mala-direta, jornais, camisetas, "bottons" , adesivos e outros meios. 

3 - Criação, no "site" da Assembléia Legislativa, de um "link" sobre 
voluntariado, contendo: a) listagem de entidades que desenvolvem 
trabalho voluntário, com seu foco de ação; b) divulgação do trabalho 
do voluntariado; c) espaço para cadastramento de voluntários , com 
perfil e habilidades do voluntário e sua disponibilidade, com 
mecanismos de busca para focos de seu interesse; d) disponibilização 
do conteúdo para qualquer outro "site". 

4 - Criação de legislação específica para incentivar e proteger ações 
de voluntariado e consolidação da legislação inclusiva, substituindo o 
serviço militar por serviço voluntário. 

A Sra. Lourdes Bernadete Viana- Nosso grupo foi bem diversificado, 
e observamos que nele havia poucos representantes de empresas. 
Houve discussões e divergências que, de certa forma. enriqueceram 
nosso trabalho. Diante das propostas, houve impasse, pelo fato de as 
entidades que participaram de sua prévia discussão não estarem 
presentes. Consideramos que algumas empresas já estão avançadas, 
atuando de acordo com as propostas elaboradas. 

Passamos à aprovação das seguintes propostas: 
O papel das empresas no voluntariado. 
5 - Divulgação da possibilidade da destinação de 6°o e 1% do 

Imposto de Renda a ser pago, respectivamente, por pessoas físicas e 
pessoas jurídicas para fins sociais, de acordo com as Leis Federais 
n°s 8.069, de 1990; 9.250, de 1995, e 9.532, de 1997. 

6 - Incentivo, a ser dado pelas empresas, para que os funcionários 
passem a utilizar o direito de aplicar 6% de seu Imposto de Renda a 
pagar, como pessoa física, à finalidade que eles próprios 
determinarem, fazendo previamente o depósito em nome do 
empregado que assim o desejar, evitando que ele tenha de 
desembolsar antecipadamente a quantia referente aos 6% . 

7 - Articulação de um programa de capacitação para o 
desenvolvimento de atividades de voluntariado, que auxilie a pensar 
estrategicamente, a partir de um profundo conhecimento da 
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comunidade, a formar parcerias e a montar estruturas adequadas e 
eficazes. 

8 - Desenvolvimento da consciência de que toda ação de 
voluntariado tem de ser pensada estrategicamente e tem de 
apresentar um resultado de transformação da realidade. 

9 - Definição do foco, da área a ser beneficiada, tendo como objetivo 
sempre o que houver de melhor e mais avançado a ser oferecido. 

1 O - Desenvolvimento de uma relação de confiança entre empresas, 
ONGs e comunidade, por meio de plena visibilidade e transparência 
do trabalho desenvolvido. 

11 - Desenvolvimento, nas empresas, de iniciativas que visem 
promover a participação dos funcionários em ações de voluntariado. 

12 - Criação de programas de apoio, a serem oferecidos por 
profissionais da área de Psicologia Social , para funcionários e 
voluntários expostos a situações de trauma ou mesmo a situações 
que envolvam contato com diferentes culturas, crenças, religiões e 
costumes sociais. 

13 - Maior divulgação dos benefícios indiretos que podem advir para 
a empresa a partir da implantação de uma atividade de voluntariado, 
valorizando o papel do empregado e sua participação na empresa. 

14 - Desenvolvimento da consciência de que qualquer trabalho de 
voluntariado demanda um profundo conhecimento prévio sobre o 
tema, a partir de uma visão global, nacional, regional e local, e a 
definição das ações de sucesso. 

15 - Divulgação da legislação a respeito do trabalho do voluntariado, 
de forma a separar legalmente a ação de trabalho da ação de 
voluntariado. 

16 - Captação de recursos para financiar um centro de metodologia 
voltado para ações de responsabilidade social. 

17 - Levantamento das dificuldades e das potencialidades 
específicas do Brasil para se desenvolver o trabalho de voluntariado, a 
fim de que ele possa ser implantado como fruto de uma cultura nova, 
de responsabilidade social , com metas definidas, que possam se 
refletir em números mais positivos nos indicadores sociais. 

A proposta 18 foi acréscimo do grupo: Promover a discussão sobre 
a responsabilidade civil do voluntário e sobre acidentes de trabalho 
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voluntário , objetivando incluir essas questões na legislação. Lembro 
que nosso grupo enfocou que esse é o papel das empresas, e , 
enquanto entidade, não podemos falar por elas, mas ressalto que são 
formadas por cidadãos conscientes e corajosos, dos quais precisamos 
como voluntários. Obrigada. (-Palmas.) 

A Sra. Jane Moraleida Gomes - Prezados componentes da Mesa, 
estimados colegas. O Grupo Marco Legal foi considerado um dos 
mais importantes nessa discussão, por mexer com a maior quantidade 
de questionamentos elaborados pelo grupo de trabalho que preparou 
a agenda do Seminário. Por falta de experiência desse grupo, várias 
dúvidas foram colocadas no mesmo bloco de formulação de 
propostas, o que prejudicou o andamento dos nossos trabalhos e até 
mesmo a compreensão do coordenador, o advogado Dr. Paulo( ... ). 

Não tivemos uma explicação para o conceito "marco legal do 
terceiro setor. Isso, por um lado, prejudicou-nos um pouco, mas, por 
outro, trouxe-nos uma grande lição. Certamente, sairemos um pouco 
mais bem preparados para formular propostas, independentemente do 
assunto discutido. 

Superadas as dificuldades por parte do coordenador e quanto à 
elaboração das questões. a discussão deu-se de forma extremamente 
positiva e participativa. Todos os grupos já haviam partido, e o nosso 
permaneceu discutindo, procurando saber mais. Portanto, essa 
confusão foi muito produtiva. 

As propostas aprovadas para o marco legal do terceiro setor foram: 
19 - Suspensão da tramitação, na Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais, do Projeto de Lei n° 1 .449/2001 e formação de uma 
comissão que estude e discuta com mais profundidade a matéria, para 
propor nova formulação para o projeto. 

Gostaria de acrescentar à leitura desse item que, como será 
formada uma comissão, talvez possamos acrescentar a sugestão de 
que os membros desse grupo sejam inseridos nela. 

20 Consolidação de isenções fiscais e tributárias para 
organizações do terceiro setor que desenvolvam atividades 
voluntárias de interesse público e prestem contas ao ente federativo 
que tenha concedido a isenção. 

21 - Caracterização do trabalho do voluntariado como expressão de 
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cidadania. 
22 - Tratamento legal diferenciado e incentivador para as ONGs e os 

projetos de geração de trabalho e renda. 
23 - Inserção, no projeto de lei estadual sobre o voluntariado, de 

artigos que tratem dos seguintes aspectos: a) despesas com vale-
transporte, alimentação, etc.; b) agilização e desburocratização do 
trabalho voluntário. 

24 - Encaminhamento ao Congresso Nacional de sugestões de 
alterações na legislação federal, abrangendo os seguintes aspectos: 
a) criação de um sistema próprio de responsabilização quanto a atos 
dos agentes voluntários; b) acidente de trabalho; c) estudo de formas 
alternativas de proteção da entidade e do assistido em face de 
possíveis danos causados por voluntários; d) regulamentação do 
trabalho voluntário de estrangeiros no Brasil e da concessão de visto; 
e) obrigatoriedade de se observar a idade-limite mínima para ingresso 
no trabalho de voluntariado, a menos que haja anuência dos pais ou 
responsáveis. 

Propostas aprovadas minoritariamente: 
25 - Estabelecimento de parâmetros para proteção jurídica das 

ONGs, com especial destaque para as atividades do voluntariado e as 
do mercado formal de trabalho. 

26 - Estabelecimento de critérios para que o trabalho voluntário não 
seja visto como forma de burlar a lei. 

27 - Definição do trabalho do voluntariado como atividade distinta do 
assistencialismo. 

Há ainda uma proposta nova: 
28 - Criação e instalação de um fórum permanente para: a) formar 

comissão para aperfeiçoar o Projeto de Lei no 1.219/2000; b) elaborar 
projeto para formação e capacitação profissional para o terceiro setor; 
c) criar rede mundial (ou participar de alguma já existente) e formar 
Banco de dados sobre trabalho voluntário. (-Palmas.) 

O Sr. Oswaldo Ferreira Barbosa Júnior - Bom dia, Exmo. Sr. 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e demais colegas. O Grupo IV foi 
coordenado pela Marília Ávila, Técnica do Serviço de Voluntariado e 
Assistente Social do SERVAS. Como relator, falarei em seu nome, já 
que ela chegará apenas mais tarde. 
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Vou falar um pouco do que discutimos no Grupo IV - gestão e 
sustentabilidade. O que isso significa? Como vamos realmente 
conseguir gerenciar, administrar as entidades, sejam elas grandes ou 
pequenas? Lendo este relato, percebi que o seminário de captação de 
recursos demonstra uma grande preocupação com as pequenas 
entidades, com as pequenas ONGs, que, no final das contas, sempre 
ficam de lado e não conseguem os recursos, a estrutura necessária 
para desenvolver seus trabalhos. 

O nosso grupo, dentro do tema "Gestão e Sustentabilidade", discutiu 
como criar ferramentas no setor privado, o que podemos aproveitar de 
lá na nossa prática. No dia-a-dia, percebemos que o nosso desafio é 
administrar sem recursos humanos ou financeiros . Tendo em vista 
uma melhor administração, vamos pensar a nossa entidade - algumas 
já têm 20, 15, 1 O anos, outras estão começando e têm 1, 2 meses de 
funcionamento -, seja ela uma simples creche na periferia, seja um 
grande órgão que funcione com muitos voluntários e exija uma 
abrangência maior, às vezes com apoio internacional. 

A gestão é fundamental para a estrutura administrativa da entidade, 
para captarmos bons recursos das empresas e do próprio Estado. 
Diante de toda a burocracia da legislação, para buscarmos recursos 
em empresas, às vezes exigem-se certos parâmetros de prestação de 
contas a que não temos condição de responder. Então, dentro dessa 
v1sao de administrarmos melhor a nossa entidade, foram 
apresentadas algumas sugestões que podem nos auxiliar em gestão e 
sustentabilidade. 

O primeiro item é o 29, em que foi sugerida a criação de um sistema 
amplo de consultoria para as organizações do terceiro setor. Ficou 
bem sintético. Apesar de haver várias ONGs nessa área de 
consultoria e serviços, seria bom se pudéssemos contar com um 
serviço da própria Assembléia, a fim de termos um suporte melhor e 
de serem estudadas formas de se conseguir gestão para as pequenas 
e grandes entidades, dentro da nossa realidade, do nosso dia-a-dia. 

Item 30: Criação do Fórum do Voluntariado de Minas Gerais, ponto 
de encontro para promover a sinergia das instituições do poder 
público, do empresariado e do terceiro setor. 

Item 31: Participação do terceiro setor nos fóruns de discussão de 
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políticas soc1a1s, com o objetivo de influenciar na formulação de 
projetos de lei e de fortalecer a rede mineira do terceiro setor. 

Penso que este Seminário já é um exemplo da nossa participação 
em decisões. 

Item 32: Criação de redes de sinergia entre os três setores. 
Item 33: Desburocratização do sistema operacional do Fundo da 

Infância e da Adolescência - FIA - e do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, possibilitando maior fluência na 
tramitação dos processos. 

Item 34: Flexibilização da aplicação dos recursos do FIA, 
beneficiando as ONGs. 

Este é mais um complemento do item anterior. 
Item 35: Inclusão no sistema educacional, desde a educação infantil , 

de temas transversais sobre voluntariado, de modo que cada 
professor, por meio do conteúdo de sua matéria específica, possa 
trabalhar na conscientização quanto à importância da participação em 
ações de cidadania. 

Esta é uma idéia. Não sabemos se a competência seria da 
Secretaria da Educação ou do MEC, mas poderíamos, desde a 
formação da infância, da criança, começar a trabalhar este tema do 
voluntariado, do trabalho social. 

Item 36: Instituição de prêmio para estudantes e ONGs, com vistas a 
estimular o desenvolvimento de projetos sociais, com júri composto 
por representantes do terceiro setor. 

Item 37: Garantia de suporte aos voluntários que necessitem de 
apoio psicológico, por meio de parcerias com instituições 
universitárias. 

Durante a discussão que fizemos, percebemos que, nos diversos 
trabalhos que as entidades prestam, existem conseqüências para os 
voluntários. Assim, em forma de parcerias, estagiários das 
universidades poderiam oferecer apoio psicológico àquelas pessoas 
que doam seu tempo, que fazem esse trabalho e que, com o passar 
do tempo, podem sofrer alguns reflexos em razão da gravidade das 
atividades. 

São estas as propostas do Grupo 4. 
O Sr. Cássio Martinho - Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
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representante do Presidente desta Casa, demais colegas da Mesa, 
participantes do Seminário, a discussão que tivemos, ontem à tarde, 
sobre redes sociais começou com uma espécie de nivelamento 
conceitual sobre o assunto. Afinal de contas, em que consiste o tema 
das redes sociais? Discutimos o conceito de rede, que pode ser 
sucintamente colocado como uma forma de organização. Rede social 
nada mais é que um tipo específico de organização que consegue 
reunir atores muito diferentes entre si , atores muito heterogêneos, 
autônomos, com capacidade de decisão, com poder de ação e que 
fazem um acordo, um pacto de trabalho coletivo, com base em alguns 
princ1p1os de democracia, de paridade, de isonomia, de 
insubordinação e de horizontalização das relações. A hierarquia, a 
verticalidade é substituída por uma ação de coordenação, de 
cooperação entre todos os parceiros. 

Depois de discutir o que era rede, chegamos à parte das propostas. 
Restringimos os 11 itens colocados anteriormente a 3, de maneira a 
dar um foco a nossas discussões. 

Outra questão colocada nessa reunião foi o desafio que é organizar 
o terceiro setor. E ficou um alerta importante, ou seja, que talvez não 
seja o caso de pensarmos somente numa forma de organização ou 
em uma organização que consiga dar conta da diversidade, da 
heterogeneidade, da multiplicidade das ações que o terceiro setor 
realiza , assim como os grupos de voluntários no Estado e no Brasil 
inteiro. Em vez de se pensar em uma forma de organização de um 
tipo só, seria bom pensar em fomentar as várias formas de 
organização, os vários movimentos, as várias articulações no interior 
da sociedade civil. Assim, algumas propostas estão colocadas não 
com o propósito de se pensar somente num fórum, numa instância, 
mas em várias. 

São apenas três as nossas propostas. Elas têm muito a ver com as 
propostas colocadas por outros grupos. A primeira delas, a 38, é a 
criação de um espaço de interlocução permanente, por meio do qual 
as ONGs, as empresas e os Governos possam dialogar, trocar 
experiências e trabalharem em conjunto. Não definimos que tipo de 
espaço seria esse, mas todos sabemos que é necessária a 
construção de um espaço de interlocução. 

L.....------0-------J 



A proposta 39 é a instituição de mecanismos de fomento à criação 
de redes e de fortalecimento das que já existem e que são muitas. Por 
exemplo, financiamento por fundos públicos, publicações, realização 
de eventos, cursos de capacitação, ou seja, a criação variada de 
instrumentos variados de fomento , a criação das redes e o 
fortalecimento institucional das já existentes. 

Por último, a proposta 40, uma proposta mais objetiva, é uma 
espécie de fusão concreta das duas anteriores, ou seja, a de se 
realizar, no segundo semestre de 2002, um evento sobre o tema 
"Redes Sociais", apoiado pela Assembléia Legislativa, no qual seja 
garantida a participação dos três setores. 

Estas são as propostas retiradas do grupo de trabalho sobre redes 
sociais. Muito obrigado. 

O Sr. Armindo dos Santos de Souza Teodósio- Exmo. Sr. Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, Coordenador dos trabalhos e representante do 
Presidente desta Casa. prezados colegas relatores de trabalho, 
estimados participantes do Seminário, ficou a meu cargo o relato da 
captação de recursos. Foi uma sessão bastante extensa e cansativa. 
Os debates em alguns pontos foram bastante polêmicos. Em outros, 
não havia entendimento prévio do que significava a proposta original. 
Nesses pontos, contamos com a participação decisiva de pessoas que 
já os haviam discutido anteriormente, mas, mesmo assim, alguns 
permaneceram extremamente polêmicos. Outra característica 
interessante é que várias propostas mencionadas pelos colegas, nos 
outros grupos de trabalho, foram também incluídas na captação de 
recursos, desde a captação de trabalho voluntário até a criação de 
fundos específicos, como o repasse do Imposto de Renda do 
trabalhador, um fundo que atendesse não só a infância e a 
adolescência. 

Vou passar rapidamente alguns pontos que foram importantes. Em 
primeiro lugar, uma focalização, um incentivo maior para as pequenas 
ONGs. Que essa captação de recursos seja também para fortalecer 
as pequenas. 

Outro ponto foi a capacitação das pessoas que trabalham com 
captação de recursos, por meio de incentivos das leis e dos fundos 
próprios. 



31 -1-

Outros pontos são: a desburocratização, para que as pequenas 
ONGs tenham acesso a fundos e isenções tributárias; a publicação, 
pela Assembléia Legislativa, de um manual contendo informações 
sobre os recursos públicos a que se poderá ter acesso; a criação de 
uma certificação, de um selo social para as ONGs. Além disso, 
existem as propostas que geraram polêmica e certo debate, relativas 
à vinculação de recursos do FIA e à criação de um repasse de fundos 
do ICMS não só para a área de cultura, como existe hoje, mas 
também para a área social , ou seja, pegar a proposta do ICMS e 
estendê-la a outras áreas. 

Pedirei um pouco de paciência ao Presidente, porque tenho 31 itens 
para ler, o que não conseguirei fazer em 5 minutos. 

41 - Discussão a respeito do marco legal do terceiro setor, incluindo 
elaboração de leis de incentivo a doações e projetos sociais. 

42 - Estabelecimento de ações que sejam voltadas especialmente 
para as pequenas ONGs. 

43 - Conscientização das empresas para que não façam apenas 
ações esporádicas, de cunho filantrópico , e, sim, dentro de uma 
estrutura mais ampla, com gestão competente, capaz de gerar 
resultados concretos de transformação social , com reflexos positivos 
nos indicadores sociais. 

44 - Criação de formas de estímulo para que as empresas sejam 
socialmente responsáveis. 

45 - Criação de mecanismos que facilitem o diagnóstico da situação 
social da comunidade, de modo a contribuir para as ONGs, uma vez 
que um bom diagnóstico é fator preponderante para o sucesso de 
projetos sociais. 

46 - Capacitação do pessoal que atua nas ONGs, principalmente no 
que diz respeito às técnicas de gestão e de captação de recursos. 

47 - Ampliação da discussão sobre captação de recursos em todas 
as suas esferas, incluindo recursos financeiros , humanos. físicos, 
parcerias e relações sociais. 

48 - Elaboração de emendas e leis para que os recursos de apoio, 
hoje a cargo dos parlamentares, sejam alocados no Fundo de 
Assistência Social , para fazerem parte de uma estratégia global, com 
transparência. 
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49 - Cobrança de uma postura mais pró-ativa do Governo, para que 
cumpra seu papel constitucional no que diz respeito à assistência 
social. 

50 - Instituição de mecanismos legais para que as verbas para fins 
sociais, aprovadas no orçamento, sejam realmente aplicadas em sua 
totalidade. 

51 - Desburocratização, para que as pequenas ONGs tenham 
acesso ao Fundo Social de Assistência, inclusive com isenção de 
impostos e de taxas nos cartórios. 

52 - Divulgação dos meios de acesso aos recursos e programas que 
possam viabilizar os projetos sociais. 

53 - Publicação, pela Assembléia Legislativa, de um manual 
contendo informações sobre os meios pelos quais as ONGs podem ter 
acesso a recursos públicos e sobre as condições para que um projeto 
seja enquadrado dentro de determinado programa público; e ampla 
divulgação desse manual nos diversos meios de comunicação. 

54 - Estabelecimento de um prazo para liberação de documentos 
requeridos aos órgãos públicos pelas ONGs, a fim de que elas não 
percam o tempo hábil para inscrição em programas, como tem 
ocorrido. 

55 - Criação de condições para que as ONGs possam regularizar-se 
perante o Governo e se tornarem aptas a pleitear a liberação de 
recursos. 

56 - Criação de um selo ou certificação para as ONGs, que lhes 
confira credibilidade, para que elas sejam de imediato reconhecidas 
como merecedoras de investimentos, sem necessidade de amplas 
exposições de documentos comprobatórios de sua idoneidade. 

57 - Preparação das ONGs para receber, orientar e utilizar os 
voluntários com um código de ética, respeitando seu perfil, suas 
necessidades e suas aptidões. 

58 - Disponibilização, em caráter definitivo, de uma linha 0800 para 
o voluntariado. 

59 - Criação de uma rede de voluntariado independente, financiada 
pelo Estado, não apenas virtual , mas humana, com encontros 
presenciais. 

60 - Adoção de medidas para que não se troque mão-de-obra por 
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trabalho de voluntariado. 
61 - Mobilização dos Deputados Estaduais para pressionar a 

Câmara Federal a elaborar emendas que facilitem a destinação, por 
pessoas físicas e jurídicas, de 6% e 1%, respectivamente , do seu 
Imposto de Renda, ao Fundo da Infância e da Adolescência - FIA -, 
permitindo que a destinação seja feita no momento do recolhimento 
do imposto pelo empregador. 

62 - Elaboração de uma lei que permita o desconto do ICMS a 
empresas que financiem entidades de fins sociais, a exemplo da Lei 
de Incentivo à Cultura. 

63 - Reconhecimento do trabalho prestado em ONGs pelo 
estudante-voluntário como período de estágio, desde que exercido em 
áreas relacionadas com seu curso. 

64 - Criação, pela Assembléia, de um centro de organização e de 
orientação das ONGs. 

65 - Intensificação da fiscalização do uso dos recursos públicos. 
66 - Mobilização das Câmaras Municipais para discutir o tema do 

voluntariado com a sociedade, no interior do Estado. 
67 - Criação, pelo Estado, da figura do agente social de apoio às 

ONGs, a exemplo do agente de saúde já existente, com a necessária 
estrutura para sua capacitação, para atuar junto a pequenas ONGs, 
orientando suas ações e estratégias. 

Esse item foi votado como minoritário. Algumas pessoas contrárias a 
ele afirmaram que se tratava de reproduzir uma certa tutela, um certo 
paternalismo do Estado. 

68 - Mobilização dos Deputados Estaduais, para pressionar a 
Câmara Federal para elaborar e regulamentar leis que facultem a 
destinação, por pessoas físicas e jurídicas, de 6% e 1 °/o , 
respectivamente, do seu Imposto de Renda ao Fundo de Assistência 
Social destinado ao idoso, cidadão maior de 60 anos , 
institucionalizado ou não, com o objetivo de manter o idoso nas 
famílias , permitindo ainda que a destinação ocorra no momento do 
recolhimento pelo empregador, e não no exercício anterior. 

69 - Destinação de 5% da taxa de segurança pública para o Fundo 
Estadual de Assistência Social. 

70 - Divulgação de projetos aprovados com recursos públicos. 
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71 - Isenção de ICMS para as ONGs que comercializem seus 
produtos. 

A Sra. lima Arruda de Araújo Abreu - Bom dia. Quero apenas fazer 
uma reflexão sobre o comentário da representante da Visão Mundial, 
relatora do nosso grupo. Quando você estava falando sobre o grupo, 
várias pessoas não ficaram contentes. O grupo foi extremamente rico. 
Fomos premiados por nosso coordenador e por toda a equipe 
participante. Houve muitos questionamentos, o que foi muito 
importante. O grupo não ficou prejudicado, nem nas discussões nem 
no que foi delas extraído. Jane, permita-me discordar de você. 
Respeito-a, uma vez que é a relatora, mas não foi o que ocorreu. O 
grupo foi extremamente participativo. O Paulo, o advogado, o elogiou, 
assim como o Calhau. O grupo não ficou prejudicado. 

A Sra. Jane Moraleida Gomes - Talvez não me tenha expressado 
bem. Mas disse que o grupo foi riquíssimo, que a participação foi 
maravilhosa. Ficamos até depois do tempo, o que foi extremamente 
positivo. Agradeço à lima por completar. 

Apresentação dos Pedidos de Destaque 
O Sr. Presidente - Passaremos à apresentação oral de pedidos de 

destaque. Em seguida, poderão ser apresentadas novas propostas. A 
coordenadoria lembra ao Plenário que as novas propostas devem ser 
subscritas por, no mínimo, 20°o dos votantes. A fim de verificar o 
quórum, a coordenadoria solicita aos votantes que levantem seus 
cartões de votação. 

O Sr. Gilberto Araújo - Sou Presidente da Associação dos Usuarios 
do Restaurante Popular de Belo Horizonte. Quero denunciar o 
golpismo com a utilização da palavra "minoritária" . A Proposta no 67 
foi , literalmente tratorada e é inconstitucional. Na realidade, essa 
questão de orientação significa, na prática, uma intervenção proibida 
pelo art . 5° da Constituição, sobre as associações, cooperativas. etc. 
Essa proposta não deveria ter sido impressa. Proponho sua 
supressão. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência lembra ao Sr. Gilberto que. no 
momento da apresentação e da votação dos destaques, V. Exa. 
poderia ter encaminhado, contrariamente, como o fez agora. 

Novamente, pedimos que os senhores levantem seus cartões. para 
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a coordenadoria marcar a presença no painel. 
Obrigado. Esta plenária conta com 172 votantes presentes. Quando 

da votação dos destaques, os senhores poderão levantar no momento 
exato. Por exemplo, quando estivermos votando o Destaque n° 34, os 
que quiserem discuti-lo, encaminhá-lo ou rejeitá-lo deverão fazê-lo no 
momento, sob pena de intempestividade. Esse é um lembrete muito 
importante, para a coordenadoria não ser acusada de omissão. 

Há 172 votantes presentes. São necessários, no mínimo, 35 
assinaturas para apresentação de propostas. A coordenadoria 
esclarece que as novas propostas devem ser formalizadas por escrito, 
até o início da votação. Com até 35 votantes, no mínimo, poderemos 
apresentar novas propostas, pois corresponde a 20% de 172 votantes 
que estão aqui presentes. 

Iniciaremos a votação das propostas. Grupo no 1 - Comunicação e 
Mobilização Social. Os senhores acompanharam atentamente os 
relatores comunicando suas propostas, que todos têm em mãos. 
Iremos discutir e aprovar agora, o Grupo 1. 

Existe algum pedido de destaque para o item 1? (- Pausa.) Por 
favor, seu nome com encaminhamento. 

A Sra. Lídia Coelho de Noronha - Sou da Associação Municipal de 
Assistência Social - AMAS. A única coisa com que não concordo: 
achei uma falta de democracia, é que o único grupo que formou uma 
comissão para se reunir foi esse grupo. Isso não representa o 
contexto geral dos participantes do seminário. Portanto, não acho 
justo. Acho que todos têm o direito de participar desta discussão, e 
não só um grupo isolado. 

O Sr. Presidente - Para agilizar nossos trabalhos, vamos pedir o 
nome e o destaque. Na hora da votação, apresentaremos o destaque 
em separado. 

A Sra. Jane Moraleida Gomes - Sou da Visão Mundial. De acordo 
com o regulamento do seminário, no art. 24 do Capítulo VIl. - Das 
Disposições Gerais: uma comissão de representação será eleita, 
sendo desnecessário o lançamento de outro comitê , como descrito no 
item 2 . 

O Sr. Presidente - O encaminhamento poderá ser feito no momento 
da votação. Estamos apenas buscando os destaques. Para qualquer 
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encaminhamento, a pessoa deverá se identificar, falando também o 
nome da instituição. Há destaque para o item 3 do Grupo 1? Item 4? 

Passaremos para o Grupo 2 - O Papel das Empresas no 
Voluntariado. Há destaque para o item 5? Item 6? Item 7? Item 8? 
Item 9? Item 1 O? 

A Sra. Vilma Camargos Jarnefelt - Sou da Fundação MDC. Peço 
destaque para o no 1 O. 

O Sr. Presidente - Pois não. Há destaque para o item 11? Item 12? 
Item 13? Item 14? Item 15? Item 16? 

O Sr. João Roberto de Souza Silva- Do Terceiro Setor, Associação 
Cultural e Ecológica Lagoa do Nado. Solicito destaque para o item 16 
- Captação de Recursos. 

O Sr. Presidente - Item 17? Item 18? 
O Sr. Geraldo Pablo- Sou do Resgate Voluntário. Solicito destaque 

para o item 18. 
A Sra. Tânia Maria Lage Polatscheck - Sou representante da 

SET ASCAD e do hospital particular Vila da Serra. Solicito destaque do 
item 18. 

O Sr. Presidente- Passaremos agora para o Grupo 3- Marco Legal 
do Terceiro Setor. Há destaque para o item 19? 

Itens 19, 20, 21 , 22, 23. 
Por favor, identifique-se. As pessoas que irão pedir o destaque 

poderão se aproximar do microfone no momento exato. 
A Sra. Tânia Maria Lage Polatscheck - Sou representante da 

SET ASCAD e de um hospital particular. O destaque é para o item 23. 
O Sr. Presidente - Item 24. 
O Sr. Evariste Braga - Sou da Missão Ramacrisna. Destaque para o 

item 24, letra E. 
O Sr. (não identificado) - Destaque para o item 24, alínea B, salvo o 

resgate voluntário. 
O Sr. Presidente - Alínea B. Mais alguém? 
A Sra. Selma Chagas - Gostaria de pedir destaque para o item 6 do 

Grupo 2. 
O Sr. Presidente- A senhora quer voltar para o item 2? 
A Sra. Selma Chagas - Destaque também para o item 24 - B. 
O Sr. Armindo dos Santos Souza Teodósio - Sou da PUC-Minas e 
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gostaria de pedir destaque para o item 12 do Grupo 2. 
O Sr. Presidente - Estamos falando do Grupo 3 - Marco Legal do 

terceiro setor, itens 26, 27, 28. 
Passaremos ao Grupo 4 - Gestão e Sustentabilidade, item 29. 
O Sr. Ângelo Antônio de Jesus Molina - Peço destaque para o item 

28 do Grupo 3. 
O Sr. Presidente - Prosseguindo 29, 30. 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

Passaremos ao Grupo 5 - Redes Sociais, item 38. 
O Sr. João Roberto de Souza Filho - Sou da Associação Cultural e 

Ecológica Lagoa do Nado. Destaque para o item 38. 
O Sr. Presidente - Itens 39, 40. Passaremos ao Grupo 6 - Capitação 

de Recursos, itens 41 , 42, 43, 44. 
O Sr. Adilson- Sou Gestor Municipal da Assistência Social de Dores 

do lndaiá. Peço destaque para o item 44. 
O Sr. Presidente- Itens 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 . 
A Sra. Tânia Maria Lage Polatscheck- Destaque para o item 49. 
O Sr. Presidente- Itens 52, 53, 54, 55, 56, 57. 
O Sr. Cássio Martinho - Destaque para o item 56. 
O Sr. Presidente - Itens 58, 59. 
O Sr. João Roberto de Souza Silva - Destaque para o item 59. 
A Sra. Tânia Maria Lage Polatscheck - Destaque para o item 59. 
O Sr. Presidente - Itens 60, 61. 
O Sr. João Roberto Souza Silva- Destaque para o item 61. 
O Sr. Presidente - Itens 62, 63, 64. 
O Sr. João Roberto Souza Silva - Destaque para o item 64. 
O Sr. Presidente- Itens 65, 66, 67. 
O Sr. Gilberto Araújo - Destaque. Sou Presidente da Associação dos 

Usuários do Restaurante Popular. 
O Sr. José Gonzaga de Souza - Destaque. Sou da Comunidade 

Terapêutica CREVIP- Projeto Antidrogas de Minas Gerais. 
O Sr. João Roberto de Souza Silva - Destaque. Sou da Associação 

Cultural e Ecológica Lagoa do Nado. 
A Sra. Tânia Maria Lage Polatscheck - Destaque. Sou da 

SET ASCAD e do Hospital Vila da Serra. 
O Sr. Presidente - Propostas n°s 68 a 71. (- Pausa.) Todos os 

destaques já estão registrados. Faremos o encaminhamento, 
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separadamente, com o pronunciamento daqueles que pediram o 
destaque dos respectivos itens dos grupos citados. 

O Sr. José Gonzaga de Souza- Sr. Presidente, só uma questão de 
ordem. Que V. Exa. seja bem rígido com respeito ao tempo que cada 
pessoa terá para expor as razões do seu destaque, para que não nos 
percamos em discursos e ganhemos em qual idade. 

O Sr. Presidente - Agradeço a lembrança de V. Exa .. É muito 
oportuna. 

A Sra. Maria Elisabete Martins de Castro - Sr. Presidente, queria 
pedir um esclarecimento ao relator do Grupo Comunicação e 
Mobilização Social porque votamos 13 itens e somente 4 constam, 
mas não da forma como foram votados na sessão. 

A Sra. Maria Terezinha Gomes Pinto - É o seguinte. O Sr. Paulo 
perguntou ao grupo se poderia agrupar, e o grupo concordou. 

A Sra. Maria Elisabete Martins de Castro - Quando saí, havia 
terminado a votação. Quem votou provavelmente já não representava 
a maioria. Votamos todos os itens; ao final só faltava acabar o 
relatório. E, de repente, resumem-se 13 em 4, não estando aqui 
muitas propostas colocadas na reunião, inclusive a questão de 
formação escolar e currículos escolares. Foi votada lá e não está aqui , 
e é de extrema importância. 

A Sra. Maria Terezinha Gomes Pinto- O Sr. Paulo é o responsável. 
A Sra. Maria Elisabete Martins de Castro - E como fica decidido 

isso? Faríamos o destaque para apresentar as novas propostas ou 
não? 

A Sra. Maria Terezinha Gomes Pinto- Pode fazer. 
A Sra. Maria Elisabete Martins de Castro - Peço, então, destaque. 
O Sr. Presidente - A Presidência indaga dos participantes se há 

interesse em apresentar outras propostas. Temos uma mesa 
receptora para recebê-las . Lembramos que há a necessidade de, no 
mínimo, 35 assinaturas dos participantes. 

Votação do Documento Final 
O Sr. Presidente - Iniciaremos, neste momento, o processo de 

votação. Para isso, precisamos constatar o quórum. A Presidência 
solicita aos presentes que levantem os seus cartões de votação. 
Lamentavelmente, muitos já se ausentaram, mas, sem quórum, não 
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votação. Iniciaremos, então, o processo. Em votação, o documento 
final , salvo destaques. Os votantes que estiverem de acordo com a 
proposta levantem seus cartões de votação. (- Pausa.) Está, portanto, 
aprovado o documento final , salvo destaques.(- Palmas.). 

Apresentação de Novas Propostas 
- Procede-se à apresentação de novas propostas. 

Discussão e Votação dos Destaques 
- Procede-se à discussão e à votação dos destaques 

Eleição da Comissão de Representação 
O Sr. Presidente - Passaremos agora à eleição da comissão de 

representação, que acompanhará o desdobramento deste seminário. 
A Assembléia Legislativa sugere que esta comissão tenha como 
núcleo as entidades de apoio ao seminário, cuja relação iremos ler em 
seguida, acrescida de outras pessoas ou entidades propostas nesta 
plenária: Associação Novo Viver, Associação Municipal de Assistência 
Social- AMAS-, Central do Voluntariado, Centro de Referência para o 
Terceiro Setor, PUC-Minas, Conselho de Participação e Integração da 
Comunidade Negra de Minas Gerais, Conselho Municipal de Saúde-
Belo Horizonte, Fundação CDL Pró-Criança, Grupo de Apoio à 
Cidadania, Associação de Cooperativa Social Ação pela Vida, Instituto 
Telemig Celular, Rama Krishma, Núcleo de Pesquisa de Projetos da 
Prefeitura de Belo Horizonte, Parceria Assessoria Projetos e 
Pesquisas Sociais, Projeto FAED, Projeto VIDA, Projeto Vida Ativa, 
Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado do Trabalho, 
da Assistência Social , da Criança e do Adolescente - SETASCAD -, 
Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS -, Sindicato dos 
Psicólogos, União Nacional dos Servidores Públicos, Visão Mundial. 
Queremos esclarecer a todos que todas essas entidades deram 
efetivo apoio à Assembléia Legislativa para a realização deste 
importante seminário. No momento estamos aqui mencionando as 22 
entidades de apoio que também irão trabalhar juntamente com a 
comissão formada por este seminário. 

O Sr. Sad Lopes - Presidente, faltou mencionar a Associação 
Atlético Esportiva Candirrua- ATESCAD- de Governador Valadares. 

O Sr. Presidente - Podemos esclarecer que as entidades que 
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declinamos são aquelas que efetivamente participaram na constituição 
deste seminário. Sua entidade também será acrescida na discussão 
para a elaboração de novos trabalhos, independentemente de não ter 
sido citada. Não estamos fazendo discriminação quanto aqueles que 
estão aqui. Essas entidades ajudaram a formatar este seminário. 
Considere-se também como grande participante desses trabalhos, 
com certeza, vamos anotar. 

O Sr. Sad Lopes - Sr. Presidente, desculpe-me, quero agradecer, 
mas tudo isso é falta de interesse e divulgação do projeto da 
Associação Atlético Esportiva Candirrua em todos os níveis de 
Governo. Graças a Deus e a essa entidade hoje estamos no 
voluntário. 

O Sr. Presidente - Vamos colocar também para ser participante. 
Gostaria de indagar se há mais alguma entidade que não está 
relacionada e que gostaria também de dar seu apoio. 

O Sr. Haroldo Dartagnan- Sou membro da APAE-BH, e não fomos 
convidados. Sou funcionário da Assembléia Legislativa, e não me 
consta o convite à entidade. 

O Sr. Presidente - Agradecemos e passará a ser incluída. 
A Sra. Zélia Bonfim Frederico - Grupo de Convivência. Trabalha com 

idosos em Contagem. 
O Sr. Presidente - Está incluído. 
A Sra. Belchiolina Cândida da Silva - Associação Feminina São 

Silvestre. Gostaria também que já fizessem a eleição das pessoas 
para representar o fórum. 

Parece-me que houve um equívoco de somente um grupo querer 
criar esse fórum , somos vários grupos. Então, que sejam tiradas uma 
ou duas pessoas de cada grupo para ser criado o fórum. 

O Sr. Presidente- As entidades já fazem parte. 
O Sr. Jorge Machado - Jorge Machado, da Federação Nacional dos 

Servidores da Justiça Federal. 
O Sr. Presidente- Para fazer parte também? Nós agradecemos. 
O Sr. Jorge Machado - Muito obrigado. 
Uma participante - Obras Assistenciais nossa Senhora Aparecida, 

de Divinópolis. 
O Sr. Presidente - Perfeitamente, estará incluído. 
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A Sra. Vilma Camargos Jarnefelt - Vilma Camargos Jarnefelt e 
Geraldo Eustáquio, do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial. 

O Sr. Presidente - A assessoria já está anotando, e irá participar 
também, como membro. 

A Sra. Nilza de Souza Nonato - Alfabetização e Evangelização 
Internacional. É uma missão internacional, estamos representados por 
49 coordenadores no Brasil e queremos participar também. 

O Sr. Presidente - A sede é em Belo Horizonte? 
A Sra. Nilza de Souza Nonato - Sim. 
O Sr. Presidente- Irá fazer parte do comitê de representação. Mais 

alguém? 
Uma participante - Só pode ser uma entidade, Sr. Presidente, ou 

pode ser pessoa física? 
O Sr. Presidente- Só entidade. 
O Sr. Geraldo Pablo - A entidade requer: Serviço de Emergência e 

Resgate Voluntário de Minas Gerais - SALVE. Geraldo Pablo. 
O Sr. Presidente - Pela questão do tempo, gostaríamos de pedir a 

todos compreensão e que, por favor, se dirijam à mesa, coloquem 
seus nomes, entidades e , automaticamente, farão parte da relação. 

O Sr. José Gonzaga de Souza - Sr. Presidente, a partir do dia 15 de 
dezembro, estaremos em Brasília, onde será realizado o 2° Fórum 
Nacional Antidrogas, que, este ano terá participação de vários grupos 
latino-americanos. Convido a todos para participar. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Agradecemos o convite, e ficam todos 
convidados. 

A Sra. lima Arruda M. de Almeida - Achei excelente, foi o melhor 
seminário de que participei na Assembléia. Quero parabenizar a 
equipe, os Deputados Alberto Pinto Coelho e Sávio Souza Cruz, 
coordenadores dos painéis. Foi maravilhoso, fiquei feliz por conviver 
estes três dias com as pessoas que aqui estão. Estamos unidos pelo 
mesmo ideal. Queria dar uma sugestão para fazermos uma 
confraternização, a fim de que mantivéssemos esse convívio. A 
Presidente do Sindicato dos Jornalistas colocou à disposição a Casa 
do Jornalista, na Av. Álvares Cabral , 400, para escolhermos um dia no 
mês de janeiro, que ficaria a critério do pessoal. Convidamos os 
coordenadores, a equipe que participou do evento para essa 
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confraternização. Quem quiser aderir, por favor, procure-me. Muito 
obrigada. 

O Sr. Pedro Cardoso de Menezes - Represento o Clube da 
Maturidade de Minas Gerais. Por enquanto, o clube não está fazendo 
parte de nenhum movimento voluntário, a não ser eventos internos. 
Indago da Mesa se poderemos nos inscrever neste movimento. 

O Sr. Presidente - Sim, com muito prazer. 
O Sr. Pedro Cardoso de Menezes- Gostaria, nesta oportunidade, de 

apresentar a V . Exa., Deputado Dalmo Ribeiro Silva, meus parabéns, 
não só por ser autor do Projeto de Lei no 1.219/2000, como também 
por ser um Deputado que está liderando este movimento do 
voluntariado. 

Voluntariado, como declarado por V. Exa., é um desafio, mas são os 
grandes desafios que engrandecem os homens, principalmente esse 
nobre trabalho em prol do homem e das comunidades nos seus 
diversos níveis e natureza de necessidades. A realização deste 
evento representa , sem dúvida. um marco importante e decisivo para 
o desenvolvimento e a ampliação desse louvável movimento. 

Quero, nesta oportunidade, parabenizar meus colegas aqui 
presentes pelo trabalho e pela atuação nesse movimento. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Sr. Pedro, 
manifestamos também nosso comprometimento com o voluntariado. 
Pelo Projeto de Lei n° 1.219, de nossa autoria, fizemos desde o ano 
passado várias discussões, várias realizações de audiências públicas. 
Fico muito feliz por já ter sido aprovado em 2° turno e também ser 
parte inerente desse documento final , em que poderá, sem dúvida 
alguma, merecer os devidos aperfeiçoamentos para, no dia-a-dia, 
melhorarmos a classe do voluntariado. Temos a certeza de que, em 
breve, o Governador irá sancioná-lo. 

Meu compromisso com os senhores é que tenham também, em 
primeira mão, conhecimento do dia e da hora da sanção do 
Governador em decorrência de já ter sido aprovado no 1 ° e 2° turnos. 
É um compromisso com a classe do voluntariado e com todos os 
senhores. Sempre estaremos prontos nesta Assembléia, tendo eu a 
honra de ser Presidente da Comissão do Trabalho e também membro 
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efetivo da Comissão de Educação, para ser o articulador de 
entendimentos, buscando o aperfeiçoamento da classe do 
voluntariado. Muito obrigado. 

A Sra. lima Arruda de Araújo Abreu - Deputado, a votação da 
comissão representativa está no regulamento , mas ... 

Se o pessoal está indo embora, como será essa votação? O mais 
importante deste seminário é formar essa comissão. 

O Sr. Presidente - Para esclarecer, essa comissão é composta por 
todas as entidades já inscritas e por algumas outras. 

A Sra. lima Arruda de Araújo Abreu - Deputado, são dezenas e 
dezenas de pessoas como essa comissão se reunirá para discutir o 
que foi feito? É complicado. 

Acho que deveríamos deliberar determinado número e votarmos 
quem irá representar. Gostaria de colocar meu nome em votação. 

O Sr. Presidente - A senhora tem razão. Acho que deveríamos sair 
daqui com a comissão formada. A assessoria nos informa que para 
elegermos essa comissão serão marcados novo horário e nova data, 
que serão comunicados previamente. 

O Sr. José Gonzaga - Sr. Presidente, todas as pessoas que 
estiveram envolvidas e que tiveram sua participação certificada não 
deveriam, merecidamente, aparecer naquele documento que 
novamente está sendo registrado ali? 

O Sr. Presidente - Acho importante. E já temos as entidades que 
participarão também do apoio a esta comissão. Nada impede que 
busquemos os nomes de todos os participantes. 

O Sr. José Gonzaga - Seria muito importante porque isso valorizaria 
a beleza e a dignidade da iniciativa da Assembléia de Minas. E 
novamente Minas sai na frente , porque não tenho conhecimento de 
que outra Assembléia do País tenha tido esta iniciativa. A Casa está 
de parabéns. 

O Sr. Presidente- É brilhante a sua colocação. Muito obrigado. 
Entrega do Documento Final 

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Prof. Teodósio, 
representante do Grupo VI , para proceder à entrega do documento 
final deste semrnano legislativo, que será encaminhado 
posteriormente ao Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, a 
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quem quero agradecer, mais uma vez, a presteza em demonstrar o 
seu comprometimento com o povo mineiro. Quando lhe expusemos a 
preocupação com este seminário, prontamente o Presidente Antônio 
Júlio, como também todos os membros da Mesa Diretora, colocaram-
se inteiramente à disposição para a realização deste importante 
encontro. E estamos sendo os primeiros em nível nacional. Recebo 
este documento, Prof. Teodósio, e, antecipadamente, em nome do 
ilustre Deputado Antônio Júlio, agradeço mais uma vez a presença e a 
participação marcante e maciça de todos os senhores. (-Palmas.) 

O Sr. Armindo dos Santos de Souza Teodósio- Em breves palavras, 
gostaria de agradecer profundamente o apoio que a Assembléia nos 
deu na formatação e realização deste seminário. Já foi dito por várias 
pessoas, mas acho importante voltar a mencionar que a Assembléia 
de Minas se projeta nacionalmente como um centro legislativo dos 
mais importantes, com ações inovadoras em várias frentes, que 
envolvem desde a Escola do Legislativo até os seminários de 
discussão. 

E, na questão do voluntariado, podemos participar de um seminário 
democrático, plural , em que ficou demonstrada a sensibilidade da 
Assembléia em um tema extremamente atual e relevante. Esperamos 
que no futuro a Casa possa regionalizar esses debates, levando-os 
para o interior do Estado. Acredito que todos saimos daqui com um 
conhecimento mais profundo da complexidade que é o trabalho 
voluntário. Nesse sentido, faço das minhas palavras as de todos os 
presentes e agradeço aos Deputados e à Assembléia por terem 
realizado este trabalho e também à comissão de assessoria, que nos 
deu um apoio muito intenso na formatação do seminário. Muito 
obrigado.(- Palmas.) 

-Procede-se à entrega do seguinte documento final : 
SEMINÁRIO LEGISLATIVO SOBRE VOLUNTARIADO 

GRUPO I 
COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

- Planejamento e execução de eventos visando ao esclarecimento 
e sensibilização da sociedade sobre ações de Voluntariado. Os 
eventos devem ser periódicos e contarão com depoimentos de 
empresários, ONGs, cidadãos e poder público sobre sua experiência 
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no desenvolvimento de projetos de Voluntariado, incluindo as etapas 
de planejamento, formas de sensibilização, implantação, criação e 
funcionamento do comitê de execução, meios de sustentação e de 
avaliação. 

2 - Criação de um Centro de Referência de Metodologia, entre cujas 
atribuições constem a elaboração de um mapeamento de entidades 
comunitárias e a definição e divulgação de uma agenda do projeto 
sobre Voluntariado para 2002, 2003, que programe ações sucessivas, 
interligadas, de acordo com os diferentes focos de atuação, como por 
exemplo: idoso, meio ambiente, portadores de necessidades 
especiais, etc. Este centro abrigará também o Grupo de Comunicação 
Integrada, com função de coordenar a divulgação das propostas; 
lançar campanha de valorização do trabalho voluntário , dotando-o de 
identidade visual (logotipo) e slogan; mobilizar a sociedade para 
engajamento nas ações de Voluntariado, por meio de mala-direta, 
jornais, camisetas, bottons, adesivos e outros meios. 

3 - Criação, no site da Assembléia Legislativa, de um link sobre 
Voluntariado, contendo: 

a) Listagem de entidades que desenvolvem trabalho voluntário, com 
seu foco de ação; 

b) Divulgação do trabalho do Voluntariado; 
c) Espaço para cadastramento de voluntários, com perfil e 

habilidades do voluntário e sua disponibilidade, com mecanismos de 
busca para focos de seu interesse. 

d) Disponibilização do conteúdo para qualquer outro site. 
4 - Criação de legislação específica para incentivar e proteger ações 

de Voluntariado e consolidação da legislação inclusiva, substituindo o 
serviço militar por serviço voluntário. 

5 - Encaminhamento ao Conselho Estadual de Educação de 
proposta de inclusão nos currículos escolares da disciplina "Noções 
de Constituição e Cidadania". 

GRUPO 11 
O PAPEL DAS EMPRESAS NO VOLUNTARIADO 

6 - Divulgação da possibilidade de destinação de 6% e 1% do 
Imposto de Renda a ser pago, respectivamente , por pessoas f ísicas e 
pessoas jurídicas, para fins sociais, de acordo com as leis federais 
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8.069/90, 9.250/95 e 9.532/97. 
7 - Incentivo, a ser dado pelas empresas, para que os funcionários 

passem a utilizar o direito de aplicar 6% de seu Imposto de Renda a 
pagar, como pessoa física, à finalidade que eles próprios determinem, 
fazendo previamente o depósito em nome do empregado que assim o 
desejar, evitando que ele tenha de desembolsar antecipadamente a 
quantia referente aos 6%. 

8 - Articulação de um programa de capacitação para o 
desenvolvimento de atividades de Voluntariado, que auxilie a pensar 
estrategicamente, a partir de um profundo conhecimento da 
comunidade, a formar parcerias e a montar estruturas adequadas e 
eficazes. 

9 - Desenvolvimento da consciência de que toda ação de 
Voluntariado tem de ser pensada estrategicamente e tem de 
apresentar um resultado de transformação da realidade. 

1 O - Criação de mecanismos para o fortalecimento das relações de 
confiança entre empresa, ONGs e comunidade, por meio de plena 
visibilidade e transparência do trabalho desenvolvido, e maior sinergia 
entre essas entidades. 

11 - Desenvolvimento, nas empresas, de iniciativas que visem 
promover a participação dos funcionários em ações de Voluntariado. 

12 - Criação de programas de apoio, a serem oferecidos por 
profissionais da área social , para funcionários e voluntários expostos a 
situações de trauma ou mesmo a situações que envolvam contato 
com diferentes culturas, crenças, religiões e costumes sociais. 

13 - Maior divulgação dos benefícios indiretos que podem advir para 
a empresa, a partir da implantação de uma atividade de Voluntariado. 
valorizando o papel do empregado e sua participação na empresa. 

14 - Desenvolvimento da consciência de que qualquer trabalho de 
Voluntariado demanda um profundo conhecimento prévio sobre o 
tema, a partir de uma visão global, nacional, regional e local. e a 
definição das ações de sucesso. 

15- Divulgação da legislação a respeito do trabalho do Voluntariado. 
de forma a separar legalmente a ação de trabalho da ação de 
Voluntariado. 

16 - Captação de recursos para financiar um centro de metodologia 
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voltado para ações de responsabilidade social. 
17 - Levantamento das dificuldades e das potencialidades 

específicas do Brasil para se desenvolver o trabalho de Voluntariado, 
a fim de que ele possa ser implantado como fruto de uma cultura 
nova, de responsabilidade social , com metas definidas, que possam 
se refletir em números mais positivos dos indicadores sociais. 

18 - Promover a discussão sobre a responsabilidade civil do 
voluntário e sobre acidentes em serviço voluntário , objetivando incluir 
essas questões na legislação. 

GRUPO 111 
MARCO LEGAL DO TERCEIRO SETOR 

19 - Suspensão da tramitação, na Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais, do Projeto de Lei no 1.449/2001 e formação de uma 
comissão que estude e discuta com mais profundidade a matéria, para 
propor nova formulação para o projeto. 

20 Consolidação de isenções fiscais e tributárias para 
organizações do Terceiro Setor que desenvolvam atividades 
voluntárias de interesse público e prestem contas ao ente federativo 
que tenha concedido a isenção. 

21 - Caracterização do trabalho do Voluntariado como expressão de 
cidadania. 

22 - Tratamento legal diferenciado e incentivador às ONGs e aos 
projetos de geração de trabalho e renda. 

23 - Inserção, no projeto de lei estadual sobre o Voluntariado, de 
artigos que tratem dos seguintes aspectos: 

a) despesas com vale-transporte, alimentação, etc; 
b) agilização e desburocratização do trabalho voluntário. 
24 - Encaminhamento ao Congresso Nacional de sugestões de 

alteração na legislação federal , abrangendo os seguintes aspectos: 
a) criação de um sistema próprio de responsabilização quanto a atos 

dos agentes voluntários; 
b) acidente de trabalho no serviço voluntário ; 
c) estudo de formas alternativas de proteção da entidade e do 

assistido em face de possíveis danos causados por voluntários; 
d) regulamentação do trabalho voluntário de estrangeiros no Brasil e 

da concessão do visto. 
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25 - Criação e instalação de um fórum permanente para: 
a) formar comissão para aperfeiçoar o Projeto de Lei 1.219/2000; 
b) elaborar projeto para formação e capacitação profissional para o 

Terceiro Setor; 
c) criar rede mundial (ou participar de alguma já existente) e formar 

banco de dados sobre trabalho voluntário. 
GRUPO IV 

GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 
26 - Criação de um sistema amplo de consultoria para as 

organizações do Terceiro Setor. 
27 - Criação do "Fórum do Voluntariado de Minas Gerais", ponto de 

encontro para agregar a sinergia das instituições do poder público, do 
empresariado e do Terceiro Setor. 

28 - Participação do Terceiro Setor nos fóruns de discussão das 
políticas sociais. com o objetivo de influenciar na formulação de 
projetos de lei e de fortalecer a Rede Mineira do Terceiro Setor. 

29 - Criação de redes de sinergia entre os três setores. 
30 - Desburocratização do sistema operacional do Fundo da Infância 

e da Adolescência - FIA - e do Conselho Estadual de Direitos da 
Criança e do Adolescente, possibilitando maior fluência na tramitação 
dos processos. 

31 - Flexibilização da aplicação dos recursos do FIA, beneficiando 
as ONGs. 

32- Inclusão, no sistema educacional, desde a educação infantil , de 
temas transversais sobre Voluntariado, de modo que cada professor, 
por meio do conteúdo de sua matéria específica, possa trabalhar na 
conscientização da importância da participação em ações de 
cidadania. 

33 - Instituição de prêmio para estudantes e ONGs, com vistas a 
estimular o desenvolvimento de projetos sociais, com júri composto 
por representantes do Terceiro Setor. 

34 - Garantia de suporte aos voluntários que necessitem de apoio 
psicológico, por meio de parcerias com instituições universitárias. 

GRUPO V 
REDES SOCIAIS 

35 - Instituição de mecanismos de fomento à criação de redes e de 
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fortalecimento das redes já existentes (financiamento por fundos 
públicos, publicações, realização de eventos, cursos de capacitação, 
etc). 

36 - Realização de um evento sobre o tema Redes Sociais, no 
segundo semestre de 2002, apoiado pela Assembléia Legislativa, com 
a participação dos três setores. 

GRUPO VI 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

37 - Discussão a respeito do "Marco Legal do Terceiro Setor", 
incluindo elaboração de leis de incentivo a doações a projetos sociais. 

38 - Estabelecimento de ações que sejam voltadas especialmente 
para as pequenas ONGs. 

39 - Conscientização das empresas, para que não façam apenas 
ações esporádicas, de cunho filantrópico, e sim dentro de uma 
estrutura mais ampla, com gestão competente, capaz de gerar 
resultados concretos de transformação social, com reflexos positivos 
nos indicadores sociais. 

40 - Criação de formas de estímulo para que as empresas sejam 
socialmente responsáveis. 

41 - Criação de mecanismos que facilitem o diagnóstico da situação 
social da comunidade, de modo a contribuir com as ONGs, uma vez 
que um bom diagnóstico é fator preponderante para o sucesso de 
projetos sociais. 

42 - Capacitação do pessoal que atua nas ONGs, principalmente no 
que diz respeito às técnicas de gestão e de captação de recursos. 

43 - Ampliação da discussão sobre captação de recursos em todas 
as suas esferas, incluindo recursos financeiros , humanos, físicos , 
parcerias e relações sociais. 

44 - Elaboração de emendas e leis para que os recursos de apoio, 
hoje a cargo dos parlamentares, sejam alocados ao Fundo de 
Assistência Social , para fazerem parte de uma estratégia global com 
transparência. 

45 - Cobrança de uma postura mais pró-ativa do governo, para que 
cumpra seu papel constitucional , no que diz respeito à assistência 
social. 

46 - Instituição de mecanismos legais para que as verbas para fins 
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totalidade. 

47 - Desburocratização para que as pequenas ONGs tenham 
acesso ao Fundo Social de Assistência, inclusive isenção de impostos 
e de taxas nos cartórios. 

48 - Divulgação dos meios de acesso aos recursos e programas que 
podem viabilizar os projetos sociais. 

49 - Publicação, pela Assembléia Legislativa, de um manual 
contendo informações sobre os meios pelos quais as ONGs podem ter 
acesso a recursos públicos e sobre as condições para que um projeto 
possa ser enquadrado dentro de determinado programa público e 
ampla divulgação desse manual nos diversos meios de comunicação. 

50 - Estabelecimento de um prazo para liberação de documentos 
requeridos aos órgãos públicos pelas ONGs. a fim de que elas não 
percam o tempo hábil para inscrição em programas, como tem 
acontecido. 

51 -Criação de condições para que as ONGs possam regularizar-se 
perante o governo e se tornarem aptas a pleitear a liberação de 
recursos. 

52 - Criação de um selo ou certificação para as ONGs, que lhes 
confira credibilidade, para que elas sejam de imediato reconhecidas 
como merecedoras de investimentos, sem necessidade de amplas 
exposições de documentos comprobatórios de sua idoneidade. 

53 - Preparação das ONGs para receber, orientar e utilizar os 
voluntários dentro de um código de ética, respeitando seu perfil , suas 
necessidades e suas aptidões. 

54 - Disponibilização, em caráter definitivo, de um telefone 0800 
para o Voluntariado. 

55 - Adoção de medidas para que não se troque mão-de-obra por 
trabalho de Voluntariado. 

56 - Mobilização dos deputados estaduais, no sentido de pressionar 
a Câmara Federal a elaborar emendas que facilitem a destinação, por 
pessoas físicas e jurídicas, de 6% e 1% respectivamente, do seu 
Imposto de Renda ao FIA - Fundo da Infância e da Adolescência, 
permitindo que a destinação seja feita no momento do recolhimento 
do imposto pelo empregador . 
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57 - Elaboração de uma lei que permita o desconto do ICMS a 
empresas que financiem entidades de fins sociais, a exemplo da Lei 
de Incentivo à Cultura. 

58 - Reconhecimento do trabalho prestado em ONGs pelo 
estudante-voluntário como período de estágio, desde que exercido em 
áreas relacionads a seu curso. 

59 - Intensificação da fiscalização do uso dos recursos públicos. 
60 - Mobilização das Câmaras Municipais para discutir o tema do 

Voluntariado com a sociedade, no interior do Estado. 
61 - Mobilização dos deputados estaduais, no sentido de pressionar 

a Câmara Federal para elaborar e regulamentar leis que facultem a 
destinação, por pessoas físicas e jurídicas, de 6% e 1% 
respectivamente, do seu Imposto de Renda ao Fundo Nacional de 
Assistência Social destinado ao público alvo da Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS, permitindo que a destinação ocorra no 
momento do recolhimento pelo empregador, e não no exercício 
anterior. 

62- Destinação de 5% da Taxa de Segurança Pública para o Fundo 
Estadual de Assistência Social. 

63 - Divulgação de projetos aprovados com recursos públicos. 
64 - Isenção de ICMS para as ONGs que comercializem seus 

produtos. 
PROPOSTAS MINORITÁRIAS 

65 - Definição do foco, da área a ser beneficiada, tendo como 
objetivo sempre o que houver de melhor e mais avançado a ser 
oferecido. 

66 - Estabelecimento de parâmetros para proteção jurídica das 
ONGs, com especial destaque para as atividades do Voluntariado e as 
do mercado formal de trabalho. 

67 - Estabelecimento de critérios para que o trabalho voluntário não 
seja visto como forma de burlar a lei. 

68 - Definição do trabalho do Voluntariado como atividade distinta do 
assistencialismo. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente - Finalmente, a Presidência manifesta seu 

agradecimento às autoridades, aos representantes das entidades, aos 
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segmentos da sociedade, bem como ao público, pela honrosa 
presença durante esses três dias em Belo Horizonte. Em meu nome, 
quero agradecer à assessoria, que nos deu total apoio e cobertura 
neste importante encontro. E confirmo o meu propósito porque vejo 
este debate como um dos mais importantes que já realizamos durante 
toda a existência da Assembléia Legislativa. O serviço do voluntariado 
é o sentimento, é o coração de cada um em benefício daquele que 
precisa. Movido assim, movido pelo sentimento, pela alma e 
particularmente pela vontade de cada cidadão e cidadã é que estamos 
encerrando com muito êxito este importante encontro. Tenho certeza 
de que Deus irá abençoar este encontro de três dias e que, deste 
documento importantíssimo, colheremos muitos frutos para ajudar 
aquele que necessita da mão amiga e do ombro daqueles que, como 
vocês, estão preparados para ajudar. 

Ao render-lhes minha homenagem. desejo a todos um feliz retorno, 
colocando a Assembléia Legislativa à inteira disposição dos senhores. 
Achei muito importante o que o Prof. Teodósio disse. No próximo ano, 
poderemos regionalizar os debates em todo o interior do Estado. 
Vamos ouvir os anseios da região e de cada um. Somente assim 
poderemos efetivar, por meio da cidadania e do comprometimento 
público, o resgate do povo mineiro. Muito obrigado a todos os 
senhores e senhoras, e que Deus abençoe este importante encontro. 

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. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 208 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às quatorze horas do dia sete de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Pastor George e 
Antônio Carlos Andrada (substituindo este à Deputada Maria Olívia, 
por indicação da Liderança do PSDB) , membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado João Paulo. Havendo 
número regimental , o Presidente, Deputado Pastor George, declara 
aberta a reunião. A Presidência informa que a reunião se destina a 
discutir os problemas que envolvem o Parque Estadual de lbitipoca, 
principalmente os que interferem nas atividades turísticas da região. 
Registra-se a presença dos Srs. Fávio Geraldo de Paiva, 
representando o Diretor-Geral do DER-MG; Marco Antônio Araújo, 
representando o Presidente da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER -; Carlos 
Alberto Barros, Prefeito Municipal de Lima Duarte; Hamilton Donizete, 
Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte; Nelson Bilange, 
Gerente Regional da Telemar; Manoel Xavier Rodrigues, 
representante da CEMIG, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. A seguir, o Deputado Pastor George, autor do requerimento 
que deu origem à reunião, passa a fazer uso da palavra para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, 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, 19 de dezembro de 2001 . 
Maria Olívia, Presidente - Fábio Avelar - Dinis Pinheiro. 

ATA DA 81 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
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Às quinze horas do dia onze de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, 
Aílton Vilela e Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Dimas 
Rodrigues, 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 da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se 
à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos 
a votação, são aprovados os Requerimentos n°s 2.930 a 2.941 /2001, 
todos de autoria do Deputado Márcio Kangussu. 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. 18 de dezembro de 2001 . 
Aílton Vilela, Presidente - Ambrósio Pinto - Luiz Tadeu Leite. 

ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL 

Às nove horas e quinze minutos do dia doze de dezembro de dois 
mil e um, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de 
Taiobeiras os Deputados Rogério Correia e Elbe Brandão, membros 
da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Rogério Correia, 
declara aberta a reunião, 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 audiência 
pública em Taiobeiras, para debater o tema afeto à Comissão. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre a prostituição infantil no Município de Taiobeiras. 
Registra-se a presença dos Srs. José Alves de Oliveira, Vereador à 
Câmara Municipal de Taiobeiras; Daniela Cristina Pedrosa Bittencourt 
Martinez, Promotora de Justiça de Taiobeiras; Paulo César Vicente de 
Lima, Promotor de Justiça de Rio Pardo de Minas; e Marlene Ramos 
de Almeida, Coordenadora da Pastoral da Criança em Taiobeiras, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, 
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Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao 
debate na audiência, tece suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra à Deputada Elbe Brandão e aos convidados, para que 
façam suas exposições. Em seguida, o Presidente convida a tomar 
assento à mesa dos trabalhos os Vereadores da Câmara Municipal de 
Taiobeiras ali presentes: Srs. Silvano Ferreira, Aires Ferreira Costa, 
Almáquio Arifa Silva, Júlio César Alves, Mozart Alves de Oliveira, 
Otávio de Cássio Oliveira e Valdir Almeida Cruz. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, 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, 20 de dezembro de 2001 . 
Rogério Correia, Presidente - Elbe Brandão - Márcio Kangussu. 

ATA DA 41 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quinze horas e onze minutos do dia dezoito de dezembro de dois 
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo 
Brandão, Hely Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira , Cabo Morais, 
Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Eduardo Brandão, 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 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou o relator citado a seguir: Emendas n°s 67 e 68 
e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 33 e 56, 
apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n° 1 .439/2001 , no 1 o 

turno (Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 1 a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação, 
é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que 
solicita seja apreciado em segundo lugar o Projeto de Lei n° 
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1.439/2001, no 1 o turno. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 1 .344/2001 na forma do vencido no 1 o turno (relator: 
Deputado Sebastião Navarro Vieira) e pela aprovação, no 1 o turno, 
das Emendas n°s 67 e 68 e das subemendas que receberam o n° 1 às 
Emendas n°s 33 e 56, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei no 
1.439/2001. na forma do Substitutivo no 1, e pela rejeição das 
Emendas n°s 67 e 68 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). O 
Presidente suspende a reunião às 15h30min, reabre os trabalhos às 
19h11 min e prorroga-a, de ofício, por mais 2 horas. Reabertos os 
trabalhos, a Presidência dá prosseguimento à 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei no 1.760/2001 na forma do 
vencido em 1 o turno. com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Cristiano 
Canêdo) e pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.761/2001 na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1 
(relator: Deputado Cabo Morais). Passa-se à 38 Fase do Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja incluído na pauta 
da reunião ordinária desta Comissão do dia 19/12/2001 o Projeto de 
Lei n° 1.439/2001 , no 2° turno. 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, 19 de dezembro de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Cristiano 

Canêdo - Sargento Rodrigues - Cabo Morais. 
ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Glycon Terra Pinto, Alencar da Silveira Júnior e Maria Olívia 
(substituindo esta ao Deputado Amilcar Martins, por indicação da 
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
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número regimental , o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, 
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 da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui 
à Deputada Maria Olívia os Projetos de Lei n°s 1 .383, 1 .497, 
1 .501/2001 e ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, os Projetos de 
Lei n°s 1.595 e 1.900/2001. Encerrada a 1 a Parte dos trabalhos, 
passa-se à 1 a 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 Lei nos 1.383, 1.497, 1.501/2001 
(relatora: Deputada Maria Olívia) e 1 .595, 1.900/2001 (relator: 
Deputado Alencar da Silveira Júnior). Prosseguindo, o Presidente 
suspende a reunião até que as matérias sejam apreciadas em 
Plenário. Reabertos os trabalhos, às 15h20min, e com a presença dos 
Deputados Glycon Terra Pinto, Alencar da Silveira Júnior e Djalma 
Diniz, membros da supracitada Comissão, o Presidente distribui ao 
Deputado Djalma Diniz os Projetos de Lei n°s 162/99 e 1 .422/2001 e 
ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei no 
1.512/2001. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 162/99, 
1.422/2001 (relator: Deputado Djalma Diniz) e 1.512/2001 (relato r: 
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 
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amilcar Martins- José Milton. 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE JANEIRO DE 2002 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 11 /1/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Ana 
Maria Rodrigues, ocorrido em 28/12/2001 , nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Geraldo Magela Coelho, ocorrido em 5/1/2002, em Morro da Garça. (-
Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2002 

ATAS 

ATA DA 164a REUNIÃO ESPECIAL, EM 10/12/2001 
Presidência da Deputada Elaine Matozinhos e dos Deputados Luiz 

Tadeu Leite e Rogério Correia 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras da Sra. Presidente - Palavras da Sra. Maria Stella 
Nascimento - Palavras do Sr. Antônio David de Souza Júnior -
Palavras da Sra. Tânia Mafra Guimarães- Palavras do Deputado Luiz 
Tadeu Leite - Palavras das Sras. Karin Lilian Strobel, Tanya Amara 
Felipe de Souza, Mariane Stumpf, Heliane Alves Carvalho, Márcia de 
Oliveira Campolina Chiari Campelo e Rosana Mota - Palavras do Sr. 
Amauri Valle do Amaral Júnior - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Agostinho 

Patrús - Agostinho Silveira - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - João Leite - João Paulo - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu 
Leite - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia. 

Abertura 
A Sra. Presidente (Deputada Elaine Matozinhos) - Às 14h 15min, 

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 Luiz Tadeu Leite, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçôes. 
Composição da Mesa 
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A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa 
os Exmos. Srs. Elias Nahas, Secretário do Trabalho, da Assistência 
Social , da Criança e do Adolecente; Maria Stella Nascimento, 
Subsecretária de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de 
Estado da Educação de Minas Gerais; Antônio David de Souza Júnior, 
Secretário Municipal de Educação de Belo Horizonte; Tânia Mafra 
Guimarães, Diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado 
da Educação de Minas Gerais, representando o Secretário Murílio 
Hingel; Karin Lilian Strobel, Pedagoga e Professora, com 
especialização em Educação de LIBRAS do CRESA do Paraná; 
Tanya Amara Felipe de Souza, professora do Curso de Formação de 
Professores de Nazaré da Mata, Pernambuco; Mariane Stumpf, 
Doutoranda em Informática na Educação de Surdos pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; Antônio Mário Sousa Duarte, Diretor 
Presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Surdos - FENEIS; Amauri Valle do Amaral Júnior, Coordenador do 
Setor de Educação da FENEIS; Heliane Alves Carvalho, Professora 
da Escola Estadual Francisco Sales; Márcia de Oliveira Chiari 
Campolina Campeio, Supervisara Pedagógica do Instituto Santa Inês; 
e Elenir Pereira Diniz, Orientadora Educacional da Escola Estadual 
José Bonifácio. 

Registro de Presença 
A Sra. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário. 

do Vereador Arnaldo Godoy. 
Destinação da Reunião 

A Sra. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de 
Debates "A Educação Que Nós, Surdos, Queremos". 

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

Hino Nacional, que será interpretado pelos alunos da Escola Municipal 
Arthur Versiane Veloso: Daniel da Silva Santos, Adernar de Oliveira 
Júnior, Aline Ferreira e Jussara da Conceição. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras da Sra. Presidente 

É motivo de honra e satisfação recebermos hoje, nesta Assembléia 
Legislativa, especialistas, entidades e representantes de instituições 
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de ensino vinculadas à Comunidade Surda de Minas Gerais e do 
Brasil. 

Esta Presidência, na saudação que dirige a todos os participantes 
deste ciclo de debates - que conta com o apoio de quase duas 
dezenas de entidades e escolas de nosso Estado e com 
representação nacional -, deseja assumir, publicamente, uma parceria 
cada vez mais estreita e atuante com a população mineira que se 
expressa, no pensamento e no sentimento, por meio da Língua 
Brasileira de Sinais - a LIBRAS. 

Temos plena convicção de que este ciclo sobre "A Educação Que 
Nós, Surdos, Queremos", pelo alto nível dos convidados e 
expositores, indicará ao Poder Legislativo medidas e providências que 
devem ser adotadas para o aperfeiçoamento das normas atualmente 
em vigor, sobretudo no processo educacional das pessoas surdas e 
de sua plena integração na vida social, em todos os seus aspectos. 

Com certeza, muitas propostas deste ciclo representarão positiva 
contribuição para o avanço da legislação específica, sobretudo no 
reconhecimento ao surdo dos plenos direitos ao exercício da 
cidadania. 

E isso deve ser feito sem nenhum paternalismo, outra forma 
dissimulada de discriminação. 

Hoje, numa sociedade que vive uma fase de profundas 
transformações, é chegado o tempo de superar, em definitivo, as 
enormes barreiras que, durante séculos, consideraram a surdez como 
uma deficiência incapacitante, prejudicando milhares de vidas pelo 
mundo afora. 

Ainda existe muito por fazer. No entanto, cabe reconhecer o trabalho 
de tantos pioneiros que souberam mostrar ao mundo que o idioma 
humano é muito mais rico que a sua simples transmissão pela 
linguagem oral , mesmo porque, como prova, a história da 
antropologia, a língua materna da humanidade foi e continua sendo, 
em larga medida, a linguagem dos sinais, a mais viva memória da 
comunicação humana. 

De fato, o pensamento e a emoção se produzem no silêncio do 
nosso mundo interior; nascem e vivem na mente e no coração, 
fronteira íntima e inviolável de cada um de nós. 
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Sua tradução externa, na convivência que enriquece e dá sentido à 
vida, pode manifestar-se por meio dos milhares de idiomas existentes 
no mundo. Entre eles, inclui-se a língua dos sinais, empregada pelos 
surdos - língua completa e com estrutura gramatical independente das 
lín~uas orais. 

E tempo de conhecer, acatar e respeitar essa diferença, princípio da 
igualdade! 

Seria injusto deixar de citar na abertura deste ciclo de debates o 
nome deste mineiro de Caeté, Antônio Carlos de Abreu, que se 
consagrou à causa dos surdos de forma notável. de modo positivo e 
transformador, com a criação e consolidação da Federação Nacional 
de Estudo e Integração dos Surdos - a FENEIS. Em apenas 15 anos 
de existência, essa Federação já se tornou uma referência 
internacional . 

Evidentemente, a história dos surdos brasileiros tem uma tradição 
na qual estão inscritos os nomes de grandes precursores. Mas 
queremos, na pessoa de Antônio Abreu. manifestar nosso 
reconhecimento e nosso aplauso à Comunidade Surda de Minas e do 
Brasil, em suas conquistas passadas, nas vitórias presentes e nos 
ideais futuros . 

Desejaríamos, ainda, propor, na abertura deste ciclo , que a exemplo 
do Rio Grande do Sul, Minas Gerais seja a sede de um novo 
seminário estadual de língua de sinais. Desde já, esta Assembléia 
Legislativa se abre para a co-promoção desse evento. 

Queremos encerrar essa saudação com as palavras de Maurício Sá, 
um jovem surdo mineiro, funcionário da DATAPREV, aprovado este 
ano, de forma brilhante, em concurso público promovido pela CBTU. 
São suas palavras: "Sonhar é preciso; lutar é imprescindível". 

Nossa Casa quer participar dos mesmos sonhos e deseja ser uma 
aliada constante das mesmas lutas que animam nossos cidadãos da 
comunidade surda de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigada. 

Palavras da Sra. Maria Stella Nascimento 
Exma. Deputada Elaine Matozinhos, Exmo Sr. Elias Nahas, Exmo 

Prof. Antônio David de Souza Júnior, Profa. Tânia Mafra Guimarães, 
Sra. Karim Lílian Strobel, que veio do Estado do Paraná para estar 
conosco nesta oportunidade, ProF e Tanya Amara Felipe de Souza, 
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Sra. Mariane Stumpf, Sr. Amauri Valle do Amaral Júnior, Profa Heliane 
Alves Carvalho, Sra. Elenir Pereira Diniz; Sr. Antônio Mário Sousa 
Duarte, Sra. Márcia de Oliveira Campolina Chiari Campelo, Deputado 
Luiz Tadeu Leite, senhoras, senhores, caríssimos professores, alunos 
que hoje acorrem à Assembléia Legislativa para participar deste 
seminário, que representa para nós um momento de grande 
expectativa, em termos da nossa caminhada na busca de uma melhor 
educação para os surdos-mudos, como bem diz a denominação do 
encontro: Educação Que Nós, Surdos. Queremos. Em setembro deste 
ano, foi publicado o Parecer no 17, do Conselho Nacional de 
Educação, que trata exatamente da educação daqueles que 
necessitam de atendimento especial. E, não só daqueles que 
necessitam de atendimento especial, daqueles que apresentam 
problemas na expressão oral, na audição, na movimentação, mas de 
todos aqueles que, por razões outras, não têm condições de 
acompanhar o ritmo normal do trabalho que se imprime nas escolas. E 
esse parecer mereceu dos relatores muito daquilo que buscamos aqui 
hoje e que se traduz na seguinte mensagem: "A organização da 
educação especial adquire os seus contornos legítimos. O que passou 
faz parte do processo de amadurecimento da sociedade brasileira. 
Agora, é preciso pôr em prática, corajosamente, a compreensão que 
foi alcançada pela comunidade sobre a importância que deve ser dada 
a esse segmento da sociedade brasileira. Com a edição desse 
parecer e das diretrizes que o integram, esse colegiado está 
oferecendo ao Brasil e aos alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais um caminho e os meios legais necessários 
para a superação do grave problema educacional , social e humano 
que os envolvem. Igualdade de oportunidade e valorização da 
diversidade no processo educativo e nas relações sociais são direitos 
dessas crianças, jovens e adultos. Tornar a escola e a sociedade 
inclusivas é uma tarefa de todos." A Conselheira Silvia Figueiredo 
Gouvea, que foi a relatora, assim se pronuncia. 

Atentos a essa chamada, nós, da Secretaria da Educação, vimos 
buscando atender da melhor maneira possível aos nossos alunos, 
crianças, jovens e adultos que buscam na educação pública o seu 
atendimento como cidadãos de direito que são. Têm o direito à melhor 
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educação que se pretende para os melhores. Essa é a melhor 
educação para todos. 

Nesta linha, a filosofia vivenciada na atual administração do 
Secretário Murílio de Avelar Hingel se manifesta na proposta da 
Escola Sagarana, que pretende a educação para a vida, com 
dignidade e esperança. Se a educação que oferecemos não responde 
aos nossos anseios e às nossas expectativas, então estamos 
frustrando os que a buscam. Por outro lado, nossa escola há de ser 
uma escola cidadã, que se preocupa com a inclusão de cada um dos 
seus alunos e com o desenvolvimento da consciência de sua 
cidadania, para que se tornem cidadãos úteis a si , à sociedade e à 
Pátria. 

E, assim , pensando na reestruturação por que passou a Secretaria 
da Educação, foi criada uma diretoria para atender especificamente e 
exclusivamente às escolas especiais. Foi um avanço, sem dúvida 
nenhuma, porque alunos e professores dessas escolas não tinham, na 
Secretaria, o órgão central, um referencial direto ao qual pudessem 
reportar suas reivindicações. À frente dessa diretoria se encontra a 
Profa. Tânia, que está aqui conosco e vai falar-lhes detalhadamente 
da política que estamos desenvolvendo. 

Temos feito várias reuniões para definir a capacitação dos 
professores que vão atuar nas escolas que atendem à educação 
especial. No que se refere às escolas para deficientes auditivos, 
estamos, em trabalho conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte, 
capacitando instrutores e professores na Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS -, para que a comunicação se faça cada vez mais fácil e 
permanente no ambiente de nossas escolas. Pode parecer pouco, 
mas é um passo. Temos de dar o primeiro e acreditar que 
conseguiremos perfazer o caminho para atingir o objetivo dos alunos, 
que é também o nosso. Como educadores, aqui estamos para ouvi-los 
e responder-lhes as questões sobre educação especial. 

Trouxemos a Belo Horizonte todos os Diretores de 
superintendências regionais de ensino e de escolas de educação 
especial, bem como os técnicos que trabalham com educação. Ao 
final do encontro, cujo título foi Educação Inclusiva- Resignificando as 
Diferenças, produziram um documento que representa o que os 
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educadores da educação especial de Minas Gerais pensam, sentem e 
pretendem fazer. Vou lê-lo para os senhores: (- Lê:) 

"As bases filosóficas , legais e teórico-metodológicas que constam 
em documentos internacionais, nacionais e estaduais, sobre direitos 
humanos e educação, particularmente na consideração de que todas 
as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos e de que a 
democracia está calcada na igualdade e na liberdade, repudiando-se 
todas as formas de exclusão de qualquer indivíduo. por ação ou 
omissão, consideram que a educação, sendo dever do Estado e da 
família, tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 
percebido como cidadão, que a aprendizagem só é possível em 
interação com os outros, cabendo à escola prover atividades 
cooperativas, rejeitando qualquer forma de segregação, assumindo o 
desafio de abrir caminhos que nos conduzam à construção de um 
sistema educacional de qualidade para todos, que esteja voltado para 
a remoção de todas as barreiras à aprendizagem." 

Essa carta é um compromisso que os educadores de Minas Gerais, 
tendo à frente a Secretaria de Estado da Educação por sua Diretoria 
de Educação Especial , assumem hoje com todos vocês. Aliás, já 
assumiram no dia 8 de novembro passado. Temos buscado outras 
opções e respostas mais rápidas e mais efetivas. O Sr. Murílio Hingel, 
Secretário de Estado da Educação, deu o seu aceite à proposta de se 
instalar. em Belo Horizonte, um Centro de Capacitação de 
Profissionais da Educação e de Atendimento a Pessoas com Surdez -
CAS. Esse centro de treinamento irá capacitar professores e técnicos 
para o atendimento às pessoas com surdez, integradas ou não no 
ensino regular, que necessitam da utilização de outros recursos não 
comuns aos demais alunos para seu desenvolvimento educacional e 
sociocultural. O CAS deverá compor-se dos seguintes núcleos: um 
núcleo de capacitação de profissionais da educação mediante 
formação continuada. Estarão trabalhando a Linguagem Brasileira de 
Sinais - LIBRAS -, fazendo tradução de LIBRAS para a língua 
portuguesa escrita, interpretação da língua de sinais, produzindo 
textos, avaliando textos e "softwares" para a educação de surdos. Um 
segundo núcleo de apoio pedagógico terá por objetivo apoiar alunos 
surdos, professores e comunidade surda. Um núcleo de tecnologias e 
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de adaptação de material didático dará suporte técnico à produção de 
vídeos didáticos em linguagem de sinais e adaptação de vídeos e 
complementação didática produzidos para escolas públicas do ensino 
regular, fundamental , por meio da inserção de janelas para 
interpretação em linguagem de sinais ou legendas. Finalmente o 
núcleo de convivência será um espaço interativo planejado para 
favorecer a convivência, a troca de experiências, a pesquisa e o 
desenvolvimento de atividades culturais e lúdicas integrando pessoas 
surdas e ouvintes. Acredito que o que acabo de colocar para vocês 
representa, sem dúvida nenhuma, um pequeno passo que nos 
permitirá acelerar nossa caminhada. Hoje trabalhamos com 
professores, intérpretes e com os alunos que estão sendo incluídos no 
ensino regular em cumprimento ao que dispõe a Lei de Diretrizes e 
Bases da educação nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
em seu art . 54, inciso 111 , e a Constituição Federal. Esperamos que 
desse trabalho conjunto, com o apoio aqui manifesto da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais possamos avançar nessa caminhada. 
Vamos acreditar na utopia porque nós podemos e haveremos de 
chegar à melhor educação para todos vocês. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Antônio David de Souza Júnior 
Boa-tarde a todos. Gostaria de saudar a Deputada Elaine 

Matozinhos, que preside os trabalhos nesta tarde, representando o 
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado 
Antônio Júlio, na pessoa do qual saúdo também a todos os 
componentes desta Mesa. Queria saudar os educadores, alunos, 
membros da comunidade surda de Minas Gerais, que organizaram, 
participaram e vieram vivenciar conosco este seminário que ora está 
sendo iniciado. 

Muito rapidamente queria abordar alguns aspectos ligados à política 
para atendimento educacional aos surdos na rede municipal de ensino 
de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte vem implementando 
diferentes programas de inclusão escolar a partir de experiências 
inovadoras e da ação pedagógica comprometida com o direito à 
educação, na perspectiva da diversidade. Os princípios fundamentais 
da escola plural e as diretrizes da política educacional do município 
visam a assegurar o acesso, a permanência e o percurso escolar 
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bem-sucedido a todos os educandos, buscando a construção de uma 
escola qualitativamente capaz de responder aos desafios da 
heterogeneidade. 

O ingresso cada vez mais freqüente de alunos com deficiência nas 
escolas regulares muito tem contribuído para sua transformação. 
Trata-se de um fenômeno social , educativo, uma vez que a escola 
necessita rever práticas, formar competências e construir estratégias 
de aprendizagem que sejam condizentes com as reais necessidades 
do alunado. A luta pela plena igualdade de oportunidades e a contínua 
proliferação de grupos e segmentos excluídos ou marginalizados 
evidenciaram os limites da educação, ao lidarem com setores que, na 
maioria das vezes, sempre estiveram à margem da escola pública. A 
busca da universalização da educação ensejou, deu origem à 
concepção de escola inclusiva. Essa perspectiva de inclusão escolar 
implica a revisão e o redimensionamento do modelo educacional , uma 
vez que há um significativo contingente de cidadãos ainda hoje 
excluídos do processo educacional. 

A conquista da ampliação dos direitos sociais e humanos, a partir do 
arcabouço jurídico-legal, embora fundamental , por si só, não assegura 
a implementação de ações necessárias à construção de uma 
sociedade melhor, mais justa, mais fraterna e mais igualitária. A rede 
municipal de ensino de Belo Horizonte tem buscado pautar a sua 
concepção de educação na ampliação do acesso e permanência de 
todos na escola, isto é, na educação para todos. O acesso tem sido 
garantido pelo progressivo aumento da oferta de vagas em todos os 
níveis e modalidades de ensino. O desafio da permanência com 
qualidade tem se dado pela qualificação educacional oferecida aos 
alunos por meio de estratégias que possibilitem escolarização 
adequada à diversidade de alunos da rede. Há o desafio de construir 
uma cultura social sobre a escola que veja como positiva a existência 
da diferença e perceba, na convivência com os diferentes, uma 
possibilidade de enriquecimento dos indivíduos e da própria 
sociedade. As noções de solidariedade e de tolerância social somente 
emergem na convivência com a diferença e tais noções ou valores 
são fundamentais na construção de uma sociedade democrática. 

É nesse sentido que temos procurado construir uma política 
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educacional que possa acolher todos os sujeitos que têm direito à 
educação. Nesse contexto da inclusão, um dos desafios enfrentados 
pela rede de ensino de Belo Horizonte é o da escolarização de alunos 
surdos, que estão inseridos no sistema escolar em diferentes 
condições. Isso assegura o direito à escolarização, mas, por outro 
lado, traz a necessidade freqüente de revisão e aprimoramento 
contínuo, cotidiano das experiências com atendimento ao aluno surdo, 
na rede de ensino. 

O atendimento a esse público, pela Prefeitura de Belo Horizonte, é 
realizado de forma diversificada. Atualmente, na rede municipal de 
ensino, todos os alunos recebem apoio pedagógico na sala de 
recursos. Existem, ainda, alunos surdos matriculados em 12 escolas 
da rede municipal. Aproveito a oportunidade para cumprimentar 
professores, professoras e alunos das escolas municipais Paulo 
Mendes Campos e Artur Versiani Veloso. Há um projeto de integração 
que prevê o apoio pedagógico de um professor- intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS - para cada conjunto de cinco alunos 
surdos matriculados. Existem ainda alunos matriculados em escola da 
rede privada, onde a Secretaria da Educação compra vagas por um 
campo e, por outro, cede professores em troca do atendimento no 
chamado regime de conveniamento. 

É oportuno assinalar ainda uma demanda reprimida de alunos 
surdos sem atendimento e necessitando de imediato processo de 
ingresso e escolarização na escola pública. Alternativa de compra de 
vagas, a título de exemplo, em escola localizada no centro da cidade 
não atende ao público que mora nas regiões mais periféricas de Belo 
Horizonte. O fato de os alunos surdos estarem matriculados 
juntamente com os alunos ouvintes em uma mesma turma tem sido 
alvo constante de controvérsias por parte de alunos, professores, pais 
e a comunidade surda, em geral. Isso tem representado, ao mesmo 
tempo, possibilidade, como dizia há pouco, de, na emergência da 
diferença. construir, no dia-a-dia, relações e processos cada vez mais 
adequados e aprimorados. Nesse cenário, a escolarização de alunos 
surdos constitui polêmica e representa um grande desafio não só para 
Belo Horizonte como também, de resto, para todos que estão 
comprometidos com a educação inclusiva, em Minas e no Brasil. 
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Considerando o direito à educação, o atendimento às diferenças. o 
princípio da inclusão e as condições de recursos humanos e materiais 
de que dispõe, a Secretaria Municipal de Educação tem 
potencializado as alternativas de escolarização em Belo Horizonte 
com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento da pessoa surda 
na rede pública de ensino por meio de, entre outras opções, 
manutenção de cursos de LIBRAS, no Centro de Formação dos 
Profissionais de Educação, da Secretaria Municipal de Educação de 
Belo Horizonte; permanente discussão com a rede e com outros 
espaços educativos, por meio da estratégia de rede de troca. que é 
uma atividade que prevê a reflexão sobre as experiências com 
escolarização de surdos. dentro e fora de Belo Horizonte, 
estabelecendo uma atitude, ao mesmo tempo, de pesquisa e 
investigação, tendo em vista a formação dos professores e a 
qualificação do atendimento aos alunos surdos na nossa rede de 
ensino. Mais recentemente, fato há pouco assinalado pela Profa. 
Maria Stella Nascimento, há a participação conjunta das Secretarias 
de Estado e Municipal da Educação, em curso de qualificação para 
profissionais que trabalham com surdos, nas duas redes públicas. por 
meio de um processo vinculado ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

Finalizando, a Secretaria Municipal de Educação vem discutindo, 
refletindo, pesquisando e implementando gradativamente alternativas 
de escolarização para todos os alunos. com o objetivo de atender ao 
princípio da inclusão e do acesso a serviços básicos sociais. entre os 
quais a educação para todos. 

É necessário e oportuno destacar a importância deste seminário, em 
que estamos todos reunidos com o objetivo de dialogar sobre a 
educação de surdos. questão de fundamental importância. 

O objetivo dessa atitude dialógica da Secretaria com a comunidade 
surda é criar alternativas de atendimento e qualificar, em busca de 
contínuo aprimoramento do atendimento à pessoa surda nesta cidade. 
com base em princípios, valores e estratégias que atendam as 
necessidades desse público. 

Ao nos despedirmos, cumprimentamos, mais uma vez, a Assembléia 
Legislativa e a comunidade surda aqui presente pela realização deste 
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ciclo de debates. Ocorre-me fazer uma leitura de um pensamento de 
Boaventura Souza Santos, cientista político e sociólogo: ''Temos o 
direito de sermos iguais sempre que a diferença nos inferioriza. 
Temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos 
descaracteriza". Boa tarde a todos. Obrigado. 

Palavras da Sra. Tânia Mafra Guimarães 
Cumprimento a Deputada Elaine Matozinhos, na pessoa de quem 

cumprimento também os professores, alunos, pais e comunidades 
aqui representadas. Agradeço à Assembléia Legislativa e aos demais 
promotores deste ciclo de debates a oportunidade de estarmos aqui 
reunidos, ouvindo e discutindo propostas. Mais do que conhecer e 
aprofundar conhecimentos, este é um movimento de construção 
coletiva em que as diversidades próprias das comunidades serão 
ouvidas e consideradas em suas diferentes perspectivas. 

Essa interação, particularmente no momento de transição que 
estamos vivendo a partir da Resolução n° 2 , de 11/9/2001 , que institui 
as Diretrizes Nacionais para Educação Especial, reveste-se de 
extrema importância, principalmente porque os Estados deverão 
normatizar essas diretrizes, adequando o sistema de ensino para 
receber os alunos. 

É imprescindível fazer sobressair idéias, aspirações e modos 
particulares de expressão das comunidades. A escolarização dos 
surdos, amplamente discutida sob diferentes perspectivas técnicas, 
continua um desafio que atravessa o tempo, agregando nessa 
passagem os saberes construídos, superados ou reafirmados. 

To da construção coletiva é um processo que deve levar em conta os 
instrumentos legais (que regulamentam a política da educação), o 
compromisso com a educação de qualidade para todos e as 
possibilidades concretas de avanços existentes nas comunidades. 

Como disse a Profa. Maria Stella, a Diretoria da Educação Especial 
foi criada no dia 27n/2001 . pela Lei n° 13.961, que dispõe sobre a 
reestruturação da Secretaria da Educação, e regulamentada pelo 
Decreto no 42.062, de 30/10/2001. É uma diretoria nova, com muita 
garra, e conta com uma equipe vibrante e interessada em trabalhar 
com todas as comunidades. 

A Diretoria da Educação Especial é responsável , na Secretaria da 
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Educação, pela gestão da política de educação especial junto às 
escolas estaduais, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

No que diz respeito à estrutura organizacional , está diretamente 
ligada à Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação e à 
Superintendência de Educação, composta por quatro diretorias, quais 
sejam a Diretoria de Desenvolvimento da Educação Infantil e 
Fundamental, a Diretoria da Educação Média e Profissionalizante, a 
Diretoria da Educação Especial e a Diretoria da Educação de Jovens 
e Adultos , também criada recentemente. 

A educação especial deve ocorrer em todas as instituições escolares 
que oferecem os níveis, etapas e modalidades da educação escolar, 
de modo a propiciar o pleno desenvolvimento das potencialidades 
sensoriais, afetivas e intelectuais dos alunos. 

A educação especial perpassa pela educação infantil , pela educação 
fundamental, pelo ensino médio e pela educação superior. Enquanto 
modalidade, também perpassa pelos jovens e adultos, pela educação 
profissional e pela educação indígena. 

A finalidade da Diretoria de Educação Especial é estabelecer 
diretrizes pedagógicas, referentes à educação especial , oferecendo 
indicadores de currículos e metodologias adequadas ao atendimento 
de alunos com necessidades especiais. 

A diretoria tem como objetivos coordenar a implantação e a 
implementação de diretrizes político-pedagógicas, referentes à 
educação especial. visando à inclusão do aluno; implementar ações 
voltadas para a adequação do currículo e aplicação de metodologias 
apropriadas à educação; incentivar e apoiar a elaboração e execução 
de planos, programas e projetos inovadores para a educação 
especial ; interpretar e elaborar normas pedagógicas, relativas à 
educação especial ; orientar superintendências regionais de ensino, no 
cumprimento dessas normas; desenvolver parceria com instituições 
governamentais e não governamentais afins, tendo em vista a 
implantação das diretrizes político-pedagógicas exigentes. 

O que a Diretoria da Educação Especial tem feito? Apesar de ter 
sido criada há pouco tempo, já estamos participando de grupos de 
trabalho coordenados na PUC-Minas. É um grupo de educação 
inclusiva para o desenvolvimento do projeto de capacitação de 
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educadores do ensino fundamental das escolas públicas de Belo 
Horizonte. Já participamos de várias reuniões do Fórum Nacional de 
Dirigentes de Educação Especial , que é composto por um dirigente de 
cada Estado, que se reúne algumas vezes para discutir a educação 
que todos os brasileiros querem, sobre a educação inclusiva. 

Participamos de um Seminário de Diretrizes Nacionais para 
Educação Especial no Paraná com o objetivo de discutir as linhas de 
ação que estão sendo implementadas no Estado. 

Participamos também, em Salvador, de um Seminário de sistema 
braile, em que foram defendidos conhecimentos sobre o sistema braile 
na educação, de modo a contribuir para eliminar a barreira de 
comunicação das pessoas cegas e de baixa visão. 

Recentemente, estivemos em Brasília. Foram dois encontros muito 
especiais, um deles com representantes dos conselhos de cada 
Estado, com o objetivo de analisar e discutir as diretrizes, com vistas à 
normatização da matéria nos Estados. 

Houve outro encontro, há duas semanas, com representantes do 
Ministério Público, Promotores de Justiça dos Estados, Procuradores 
regionais dos direitos do cidadão, instituições representativas de 
diversas áreas de deficiência e superdotação, com o objetivo de 
estimular, subsidiar e contribuir para a atuação de agentes do 
Ministério Público, na defesa e promoção do direito à educação de 
alunos com necessidades especiais, de assegurar a 
operacionalização eficaz da resolução. Houve vários segmentos 
presentes, inclusive o Antônio, que também estava presente no 
encontro. 

Estamos, também, organizando e acompanhando cursos de 
capacitação na área de dificuldades de aprendizagem, deficiência 
visual, condutas típicas, síndromes e distúrbios psicológicos e 
psiquiátricos, realizados nos pólos, em parceria com a Diretoria de 
Capacitação de Recursos Humanos. Temos como meta capacitar, até 
o final deste ano, 1.300 professores para trabalhar da melhor forma 
possível com seus alunos. 

O último encontro começará amanhã, no Centro de Referência do 
Professor, que é o pólo-capital. 

Realizamos um seminário de 7 a 9 de novembro, em Belo Horizonte. 
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como disse a Profa. Maria Stella, o qual foi extremamente importante. 
Em Minas Gerais, exatamente por não haver a Diretoria de Educação 
Especial , muita coisa estava acontecendo nas Superintendências 
Regionais de Ensino. Mas queríamos e tínhamos muito empenho em 
que todos estivessem trabalhando numa mesma direção, com uma 
mesma política, discutida pela Secretaria de Estado de Educação. 
Tivemos a participação de quase todos os superintendentes regionais 
de ensino e um técnico da educação especial nas superintendências. 
Foi um encontro muito rico, porque tivemos dois dias, inicialmente, 
trazendo experiências de Estados que já estão avançando na questão 
da educação, como o Paraná e Goiás. Trouxemos o Prof. Romeu 
Sazaki, que esteve trabalhando conosco sobre a questão da 
educação inclusiva. Trouxemos a Profa. Rosita Edler e, no segundo 
dia, trouxemos a experiência de hospital sobre educação hospitalar. 
Trouxemos experiências de Minas Gerais, de escolas que estão 
trabalhando, para oferecer um melhor atendimento aos alunos. Foram 
experiências muito ricas e momentos importantes, em que estivemos 
discutindo as questões da educação especial. Desse encontro, 
tiramos a carta que a Profa. Maria Stella leu. que foi eleborada 
durante o encontro e aprovada por todos os participantes presentes. 
Esse encontro representou um marco muito importante para nós, 
porque tivemos a condição de acordar, com as superintendências 
regionais de ensino, em que, em todas elas, houvesse um 
representante da educação especial , que seria um interlocutor direto 
com a Secretaria, para viabilizarmos todo o serviço ma1s rapidamente 
e de uma melhor forma. 

Acordamos, também, em que esses representantes que estiveram 
aqui , tivessem a obrigação de repassar, nas superintendências 
regionais de ensino. tudo que havia sido discutido aqui , além de 
tirarmos, também , alguns referenciais sobre escolas que gostariam 
de, inicialmente, trabalhar com a questão da educação inclusiva. 

Como última atividade importante da Secretaria, conseguimos a 
organização e o acompanhamento do curso de Língua Brasileira de 
Sinais- LIBRAS-, em colaboração com o MEC, a Federação Nacional 
de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS -, e a Secretaria 
Municipal de Educação, como parte do Programa Nacional de Apoio à 
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Educação dos Surdos do MEC. 
Em Minas Gerais, iniciamos esse curso em outubro, com duas 

turmas de professores das escolas regulares especiais, estaduais e 
municipais. São 42 professores que estão fazendo o curso conosco e 
mais 21 novos instrutores surdos. Há amplo entendimento de que o 
processo educacional de pessoas surdas deve ser visto sob a 
perspectiva do direito de igualdade e de oportunidades, garantindo-se 
assim o acesso à educação e à extrema carência dos professores 
com conhecimento sobre a Língua de Sinais. 

Encaminhamos também ao Instituto Nacional de Educação de 
Surdos- INES-, no Rio de Janeiro, duas professoras, uma do Estado 
e outra do municlpio, a fim de participarem do Curso de Capacitação 
de Professores Intérpretes de Língua de Sinais para qualificar os 
professores para interpretar a Língua de Sinais, para atendimento a 
alunos surdos incluídos no sistema regular de ensino e em escolas 
especiais e atuar como multiplicadores dos cursos de intérprete. 

Outra meta desse programa refere-se à criação do Centro de 
Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento a Pessoa 
Surda, como disse a Profa. Maria Estela. 

De acordo com o senso de 2000, o total de alunos com deficiências 
auditivas atendidos em Minas na rede de ensino é de 3.328 pessoas, 
assim distribuídos: 1.063 alunos incluídos nas escolas regulares do 
ensino fundamental , 222 alunos atendidos em sala de recurso do 
ensino fundamental , 1.776 alunos atendidos em escolas especiais do 
ensino fundamental , 156 alunos incluídos nas escolas regulares do 
ensino médio e 112 alunos atendidos nas escolas de educação 
infantil. 

Sabemos que este ano houve um aumento do número de 
atendimento de alunos com deficiência auditiva. Os dados 
preliminares do senso escolar de 2001 apontam para o número de 
3.468 alunos atendidos nas redes de ensino. Os serviços 
educacionais existentes ainda estão longe de promover, com 
qualidade, a real inclusão do surdo no sistema regular de ensino. 
Inúmeras são as dificuldades encontradas no processo educativo 
desse aluno, principalmente no que se refere à utilização da Língua 
Portuguesa escrita, da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS -, a sua 
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interpretação e aos recursos específicos necessários para acesso ao 
saber pedagógico. 

Avanços nas políticas educacionais para que o aluno surdo tenha 
um ensino de qualidade apontam para a necessidade de se garantir a 
inclusão dos surdos no sistema educacional em diferentes espaços; 
de se garantirem condições para que os surdos possam ter acesso a 
uma educação que propicie oportunidade para desenvolver seu 
potencial e sua formação integral; de se garantir o acesso a uma 
escola de qualidade no sistema regular de ensino, nas classes 
comuns, mediante atuação de professores e intérpretes da área de 
línguas e de outros profissionais itinerantes e outros apoios 
necessários à comunicação em salas de recursos , nas quais o 
professor realiza complementação ou suplementação curricular ou 
instituições especializadas em caráter transitório quando necessário. 
Garantir oferta em espaços escolares de acesso à língua de sinais, 
como primeira língua, e à Língua Portuguesa. Viabilizar aos pais, a 
possibilidade de escolher alternativas em diferentes espaços e 
metodologias escolares para seu filho surdo com base em sua postura 
diante da surdez e na oferta do sistema educacional. Incluir, na 
organização do atendimento aos surdos, recursos pedagógicos, 
capacitação de professores nos projetos pedagógicos das escolas. 
Articular ações entre ensino especial e ensino regular. Ressignificar as 
escolas espec1a1s, atualizando professores, flexibilizando e 
contextualizando seus currículos e o atendimento a alunos surdos. 
Garantir processo de escolarização de qualidade a todos os alunos 
surdos utilizando, caso sejam necessárias, adaptações curriculares. 

A sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem 
cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe, constituição de redes 
de apoio com participação da família no processo educativo, bem 
como outros agentes e recursos da comunidade. Portanto, o nosso 
maior desafio é conseguir estabelecer políticas efetivas e adequadas 
à implantação da Educação Inclusiva em todo o Estado. A educação 
fundamentada na filosofia da inclusão não é só um ideal ao qual 
pretendemos chegar, mas também um processo que já se encontra 
em andamento. 

A educação é um caminho que se faz ao caminhar, um percurso 
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feito na medida de cada um, partilhado por todos. 
A inclusão deve ser planejada, gradativa e contínua, sendo 

necessário que tanto a educação especial como o ensino regular 
possam ir se adequando à nova realidade educacional , construindo 
políticas educacionais, práticas, institucionais e pedagógicas 
inclusivas, pois leis, declarações, resoluções não têm força para 
deslocar paradigmas. Só os atores envolvidos no processo podem 
fazê-lo. 

Procedimentos cooperativos, associativos e interativos permitem 
percorrer um itinerário comum, que reforça vínculos efetivos e a 
geração de um intenso sentimento de pertencer, construindo-se e 
interpretando-se outras narrativas sobre as diferenças. 

A escola só poderá ser acolhedora e inclusiva, quando for capaz de 
atender a essas peculiaridades sem discriminar os seus alunos, sob 
qualquer pretexto. Tornar a escola inclusiva é uma grande tarefa a ser 
enfrentada, numa clara demonstração de respeito à diferença e no 
cumprimento do compromisso com os direitos humanos. 

Igualdade de oportunidades e valorização da diversidade no 
processo educativo e nas relações sociais são direitos das crianças, 
dos jovens e dos adultos. Tornar a escola e a sociedade inclusiva é 
uma tarefa de todos nós. Muito obrigada. 

Palavras do Deputado Luiz Ta deu Leite 
Exmo. Sr. Secretário de Estado do Trabalho. Prof. Elias Nahas, Sra. 

Subsecretária de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de 
Educação de Minas Gerais, Maria Stella Nascimento; demais 
autoridades que compõem esta Mesa, que deixarei de nominar por 
questão de economia de tempo; comunidade surda de Minas Gerais; 
representação de alunos; professores; escolas aqui presentes; minhas 
senhoras e meus senhores, dia desses, acordei de um jeito meio 
estranho ... Abri os olhos, me espreguicei na cama. mas não ouvi 
aqueles chiados que ela faz quando eu me mexo. Desci da cama, abri 
a janela, e lá fora estava um silêncio como eu jamais havia imaginado. 
Eu via os carros passando, mas eles não faziam a barulheira de 
sempre. Olhei para a árvore em frente, vi pássaros outrora sempre 
ruidosos, mas, imaginem, eles pulavam daqui pra lá, mas sem a 
cantoria habitual. Eu mesmo tentei falar qualquer coisa, acho que 
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balbuciei algumas palavras soltas, mas não escutava a minha voz. Saí 
do quarto como se estivesse em um pesadelo, a minha mulher mexeu 
os lábios, sorriu, parece que me disse um "bom-dia", mas eu não 
conseguia ouvir nada. Era tudo um silêncio só. Tentei responder a ela 
e só ouvi o silêncio. Pensei que tivesse morrido e minha alma 
estivesse vagando por aí. Mas, beijei minha mulher, abracei meus 
filhos que iam acordando, sonolentos, e aí eu entendi que estava vivo, 
vivinho da silva, só não escutava nada. 

No início me deu uma aflição ... Pensei: "Como é possível viver, se 
divertir, trabalhar, estudar, sem poder escutar?" Achava que isto era 
impossível. 

Essa aflição foi crescendo dentro de mim e , em um instante, pensei 
que, desse jeito não valia a pena viver. Viver sem ouvir as músicas de 
que eu gosto? Viver sem ouvir a minha torcida ruidosa gritar 
"Galo ... galo ... " quando a gente vai ao estádio? Viver sem escutar o 
que se passa em minha volta? Não, não vale a pena. Muito deprimido 
e em pânico, desci as escadas e fui para a rua. Quase fui atropelado 
por um carro, cujo motorista ainda xingou cobras e lagartos, dando a 
impressão de que gritava "você parece que é surdo". la quase dizendo 
"surdo é a sua avó", mas não dei atenção pro mal-educado, ele não 
sabia de nada. 

Sentei-me no banco da praça e comecei a imaginar uma saída. Foi 
aí que sentou-se ao meu lado um jovem alegre e brincalhão que me 
olhou complacente e me fez uns sinais. Eu tentei lhe dizer: "Fala .. . ", 
mas ele sorriu. Continuou me fazendo uns gestos que eu não entendi. 
E ele indicava os ouvidos, mostrava a boca e batia muitas vezes no 
peito. De tanto ele repetir, comecei a entender o que ele queria dizer ... 
Quando apontava os ouvidos, dizia que ele também não escutava. 
Quando indicava a boca, dizia que também tinha dificuldades em falar. 
Mas quando batia no coração, estava me dizendo que entendia tudo o 
que precisava, através dos gestos e do sentimento que brotavam em 
seu peito .. . 

Os sinais permitiam que nos compreendêssemos sem as barreiras 
da língua. Fomos nos entendendo e, ao final de comprida prosa 
através dos sinais, eu estava mais calmo e já fazendo planos para 
seguir a minha vida, escutando somente com o coração. Resolvi 
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procurar outros que também não escutam- e parece que são milhares 
deles por aí - fazer um curso para aprender os sinais, me enturmar 
com eles e procurar substituir a minha audição por um grande 
crescimento interior, cultivar a enorme sensibilidade que existe dentro 
de todos nós e que nós pouco usamos. Pensei em procurar aqueles 
que hoje sofrem um grande preconceito por parte dos poderes 
públicos, da parte de patrões que lhes negam um emprego porque 
pensam que, se a pessoa não escuta, é uma pessoa inútil. Patrões 
ignorantes porque não sabem que, quando nos falta um sentido, 
outros se aprimoram para compensar essa perda... Decidi ajudar a 
fazer leis que garantam os direitos fundamentais àqueles privados da 
audição, como o direito ao estudo especializado, ao lazer, ao trabalho, 
garantir que possam ter acesso às informações em um mundo que 
parece ter sido feito somente para os que escutam, enxergam e 
andam. 

Estava naquelas conjecturas de quem começara a entender um 
novo mundo, novo, diferente e cheio de desafios, quando senti um 
puxão em meu braço. 

Foi só assim que acordei. Era um sonho ... Acordei com meu filho 
dizendo: "Acorda, papai. Estou lhe chamando há um tempão. Até 
parece que o senhor ficou surdo!". 

Esse foi o jeito que encontrei para homenagear, nesta data, àqueles 
milhares de pessoas que sofrem de deficiência auditiva. Junto à 
homenagem, fica o compromisso de luta ao lado das entidades 
representativas para aperfeiçoar as leis que já existem e propor outras 
que garantam o reingresso desses cidadãos na sociedade, cidadãos 
titulares de todos os direitos inerentes à pessoa humana, os quais não 
podem ser vítimas das discriminações, das humilhações e das 
limitações que a sociedade freqüentemente lhes impõe. 

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) - Tivemos a iniciativa 
de promover esta reunião, que foi aprovada pelo Plenário, para 
propiciar a oportunidade de uma troca de informações e de 
experiências entre as pessoas que entendem da questão do surdo no 
Brasil , para que venham, como ocorreu, de Pernambuco, do Rio 
Grande do Sul e de outros lugares, a fim de trazerem informações à 
comunidade surda de Belo Horizonte e à de Minas Gerais. Fico feliz 

'------0--------' 



36::! 

com a certeza de que este encontro já cumpriu a sua finalidade, pois 
reúne todos os representantes da comunidade surda, tanto alunos 
como professores, nesta Casa. Deste encontro, seguramente, sairão 
as normas, as orientações e as propostas para melhorar o reingresso 
desse cidadão que sofre de deficiência auditiva no mercado de 
trabalho, na informação e no lazer. 

Palavras da Sra. Karin Lilian Strobel 
Boa-tarde. Quem é professor ouvinte de surdos? Quem é surdo? Há 

muitos surdos. Isso é muito bom! O meu tema é a identidade e a 
cultura surda. O que seria uma cultura surda? Ela existe? Cada um 
tem uma consciência e uma identidade. Como essa cultura surda está 
inserida nessa diversidade? Darei um exemplo. Ouvimos falar que o 
surdo tem uma cultura diferente da do ouvinte, porque é mais visual. 
O ouvinte tem uma cultura menos visual. O surdo usa mais a 
espacialidade e a sua acuidade visual. Não é apenas o surdo que tem 
uma cultura própria. Há a cultura de uma família alemã. por exemplo. 
que se difere do grupo em que está inserida. Há a cultura religiosa e a 
cultura do negro. A sociedade é composta por grupos menores, como, 
por exemplo. os soldados, que estão inseridos em um grupo composto 
por outros soldados. Assim, conversam sobre os mesmos assuntos e 
têm os mesmos interesses. Falam sobre armas, sobre bombas e 
sobre escaladas. Há a cultura dos civis , que estranham a conversa 
dos soldados por falarem tanto sobre armas e se sentirem bem. 

Aí temos um bom exemplo de uma cultura menor inserida em uma 
maior. Muitos ouvintes não conhecem a cultura do surdo, pois a 
sociedade é ouvinte. Mas o surdo se sente honrado em estar inserido 
nesse grupo menor, com sua cultura própria. Ele precisa participar de 
um grupo minoritário, identificando-se com esse grupo, para construir 
sua própria cultura e, conseqüentemente. sua identidade. Por 
exemplo, eu sou mulher e me identifico com as mulheres; sou 
profissional e identifico-me com os profissionais de minha área; sou 
católica e identifico-me com minha Igreja; sou de uma cultura alemã e. 
ainda, surda, identificando-me com a cultura surda. 

Cada pessoa precisa desenvolver sua identidade, e a identidade do 
surdo é muito importante. Ela se dá através do aprendizado da 
linguagem de sinais e do convívio com iguais. Se a pessoa não tem 
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identidade, não tem língua, é impossível integrar-se em uma 
sociedade maior. O surdo que aprende a língua de sinais e que 
freqüenta associações, escolas, enfim, a comunidade dos surdos, irá 
desenvolver opiniões mais seguras, será mais ativo e construirá uma 
identidade surda. 

Essa situação é muito diferente da vivida por um surdo que não tem 
acesso à língua de sinais, não discute política, e não tem opinião 
própria. O surdo que tem esse acesso tem maior segurança e auto-
estima, por isso é muito importante que as crianças surdas convivam 
com iguais. Elas precisam de modelos adultos, para com eles se 
identificarem. A maioria das famílias com crianças surdas são ouvintes 
e não estão preparadas para conhecer a cultura surda e a língua de 
sinais. É fundamental que elas se aproximem dessa comunidade, para 
conhecê-la e, através do conhecimento, auxiliar as crianças a acessar 
a língua de sinais e a comunidade dos surdos, para que possam 
formar sua identidade. 

Aquela pessoa que não se sente pertencente nem ao grupo dos 
surdos nem ao de ouvintes está na corda bamba. É muito bom nos 
identificarmos com o surdo e dizermos "Eu sou surdo". Aquele que 
não tem acesso à língua de sinais provavelmente não se identificará 
nem com o ouvinte nem com o surdo, pois não participa de nenhum 
dos dois grupos e se sente, todo o tempo, discriminado. Ele não tem 
amigos e, com certeza, sofre muito. 

Se o surdo não tem acesso a este modelo, torna-se inseguro, não se 
aceita, tem vergonha de sua língua, de sua voz e dos erros de 
português que comete, o que faz com que sua auto-estima caia muito, 
causando um grande transtorno psicológico. É muito difícil que essa 
pessoa consiga estar inserida na sociedade de ouvintes, portanto, 
estará sempre no prejuízo. 

Farei um resumo da minha vida apenas para ilustrar. Nasci ouvinte 
e, devido a uma gripe muito forte e ao uso contínuo de antibióticos, 
perdi a audição, com três meses. Sou surda profunda, não escuto 
nada. Quando tinha dois anos, minha mãe, muito preocupada com 
minha escolaridade, encontrou uma única escola no Paraná que 
atendia aos surdos, onde ela me colocou. Era uma escola oralista 
onde os professores nos ensinavam a falar como se ensina a criança 
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ouvinte a falar. Mas sou surda profunda e tinha que treinar como a 
professora ensinava o aluno ouvinte. Não tinha identidade surda, não 
me identificava com aquele modelo e , assim, não tinha comunicação. 
Falava muito bem, mas como se fosse um papagaio. Tinha uma voz 
perfeita e era sempre elogiada por isso, mas não sabia responder a 
nenhuma pergunta. Eu não tinha comunicação, tinha apenas voz e 
oralidade. Era revoltada por ser surda e por apenas saber copiar o 
que me mandavam falar. Vivia um conflito interior muito grande. Tinha 
vergonha da língua de sinais, porque sempre a crit icavam diante de 
mim. Não tinha amigos. Vivia isolada, sempre questionando: "por que 
Deus me fez surda?", "qual será o meu futuro?". Minha mãe, muito 
preocupada, achou que talvez fosse muito importante que eu 
participasse da comunidade surda. Quando tinha 15 anos. levou-me à 
associação. 

Cheguei e vi várias pessoas usando a língua de sinais, que eu não 
conhecia. Fiquei emocionada porque pessoas iguais a mim falavam . 
Eu, aliás, fui muito bem oralizada. Mas, por meio da língua de sinais, 
comecei a compreender tudo que se falava. comecei a ter opinião 
política, participar de política, comecei a ter minha própria opinião. 

Por isso luto muito por que as crianças tenham acesso a essa língua 
de sinais. Como primeira língua, é muito importante que essa 
identidade seja construída no tempo certo , para que, depois venham a 
falar muito bem, venham a escrever muito bem, mas precisam 
primeiro da língua de sinais. 

Vou mostrar-lhes algumas etapas, alguns esclarecimentos a respeito 
da cultura e da identidade surda. Vocês estão me enxergando? Não 
estou enxergando ninguém. 

As pessoas precisam conhecer como é uma pessoa surda. Elas 
precisam aprender a história da comunidade surda, precisam saber 
sobre as associações e os movimentos que os representam. Existem 
personalidades surdas muito famosas. Isso é importante porque 
temos uma abertura maior para que nos conheçam. É preciso trazer 
pessoas adultas para o convívio dessas crianças. Por exemplo, babas 
surdas para crianças surdas, amigos surdos para conviver com 
crianças surdas. Esse convívio com o surdo é muito importante, para 
que o surdo não se sinta diferente. 
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Às vezes, ele vai a um restaurante, chama o garçom, que fica 
apavorado: "Como vou atendê-lo?". Mas podemos escrever e 
conseguimos nos comunicar. O importante é termos uma proximidade 
com essas pessoas, conviver com associações, freqüentar 
seminários, congressos, ter acesso à religião. É importante que se 
contratem professores surdos e qualificados. Existem muitos 
profissionais que têm uma experiência muito boa com a comunidade 
surda, que podem acrescentar bastante ao convívio com essas 
crianças e adolescentes. É importante que o surdo participe de 
culturas artísticas, para mostrar a sua própria cultura, a fim de que 
conheçam um pouco mais do seu trabalho e percebam que ele tem 
essa habilidade profissional muito desenvolvida. Isso tem de aparecer, 
porque faz parte da cultura. É importante que se publique obras sobre 
os surdos. Vocês conhecem o livro "Vôo da Gaivota"? É de autoria de 
uma surda que escreveu a sua biografia. Existe um outro de autoria 
de um russo, de cujo nome me esqueci , que fala também de sua vida. 
É importante divulgarmos isso. 

Precisamos também acompanhar o desenvolvimento tecnológico. 
Hoje, temos o TDD, o celular que passa mensagem, a campainha 
adaptada, a "baby sitter'', o despertador com vibração, o "close 
caption", a versão legendada, a babá eletrônica que emite luz 
intermitente. É muito importante tudo isso, porque faz parte da cultura 
dos surdos, que precisa ser divulgada e usada. Para se conhecer a 
cultura surda, é preciso aprender e experimentar a língua dos sinais. 
Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Gostaria de comunicar à comunidade surda de 
Minas Gerais que tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 1 .163/2000, 
do Deputado Geraldo Rezende, nosso colega do PMDB, que 
assegura às pessoas surdas o direito de serem atendidas nas 
repartições públicas estaduais por meio da LIBRAS e dá outras 
providências. Esse projeto já passou por todas as comissões 
temáticas da Casa e está pronto para ser incluído na ordem do dia 
para votação neste Plenário brevemente. É uma lei que deverá 
facilitar a comunicação da comunidade de deficientes auditivos de 
Minas Gerais. 

Palavras da Sra. Tanya Amara Felipe de Souza 
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Boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que venho a 
esta Casa. Quero cumprimentar toda a Mesa e os presentes. 

Desde 1985, estamos pesquisando a Língua Brasileira de Sinais. A 
cada encontro - como assembléias e passeatas - na defesa dessa 
língua, constatamos como isso tem crescido, como os surdos estão 
demonstrando a importância dessa língua para as comunidades 
surdas brasileiras. 

Só tenho 20 minutos para dizer um pouco sobre essa língua. Muitas 
pessoas pesquisam as línguas de sinais do mundo. Um ponto a ser 
destacado é que existem tantas línguas de sinais quantas são as 
culturas surdas do mundo. Devemos esclarecer que a língua de sinais 
não é universal, porque cada cultura tem a sua língua, como cada 
cultura tem a sua língua oral-auditiva. Essas línguas independem das 
comunidades auditivas. Por exemplo, a língua de sinais brasileira é 
diferente da língua de sinais de Portugal; a língua de sinais americana 
é diferente da língua de sinais inglesa, embora esses países falem as 
mesmas línguas orais-auditivas: Inglaterra e Estados Unidos falam o 
inglês. e o português é falado no Brasil e em Portugal. 

Ao pesquisar, constatamos a riqueza da língua de sinais. O primeiro 
pesquisador falou um pouco sobre línguas em 1644. De lá para cá 
foram feitos vários estudos sobre as línguas de sinais do mundo. 
Atualmente, existe uma vastíssima bibliografia sobre vários aspectos 
dessas línguas. No Brasil , para a nossa felicidade, o primeiro 
pesquisador da língua de sinais brasileira foi Plausino da Gama, um 
surdo. Após se formar no Instituto de Educação, no Rio de Janeiro, foi 
contratado como repetidor. Organizou uma espécie de dicionário, 
separando os sinais em categorias gramaticais. Fiz um estudo mais 
aprofundado desse trabalho em minha tese de doutorado, ao 
pesquisar a concordância verbal da língua de sinais. Venho 
pesquisando essa língua há anos. Assim, 20 minutos não é tempo 
suficiente para descrevê-la. Ela é riquíssima como as demais línguas. 
Não existe língua pobre ou rica, existe língua que atende aos seus 
usuários. À medida que vamos entrando em áreas, vocabulários 
específicos vão sendo criados, o léxico vai aumentando. As línguas 
estão em pé de igualdade. Cognitivamente somos iguais, 
independentemente das nossas culturas ou das nossas condições 
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socioeconômicas. A linguagem - uma característica do ser humano -
tem um padrão equiparado. Uma pessoa que fala o chinês, o inglês ou 
a língua de sinais japonesa, uruguaia ou brasileira, cognitivamente 
tem as mesmas condições de qualquer outra. Não é a língua que 
inferioriza ou dignifica uma cultura, mas as condições 
socioeconômicas. 

No Brasil, os surdos estão lutando pelo reconhecimento. Desde 
1993, estamos tentando a oficialização nacional dessa língua, por 
meio de muitos documentos entregues em Brasília. Vários Estados e 
municípios já conseguiram oficializá-la. Hoje, vocês lotaram esta Casa 
para discutir e reivindicar uma educação para surdos. Essa educação 
passa pelo respeito à língua de sinais. Essa língua, tão complexa 
quanto qualquer outra, dará os subsídios necessários. A quantidade 
de pesquisas feitas na área de aquisição de língua tem mostrado que 
os surdos que adquirem essa língua como a primeira têm mais 
facilidade para aprender a língua oral-auditiva do seu país. 

Convivendo com vocês há mais de 16 anos, me envolvendo nas 
culturas e nas comunidades de surdos em todo o Brasil, fui eleita para 
estar aqui como porta-voz, mostrando, a partir dos estudos feitos , que 
essa é uma língua. Para mim, isso é muito importante. Não entrei 
nesse universo da surdez como uma professora, mas como 
pesquisadora. Como estava fazendo o meu mestrado, fui pesquisar 
uma língua e me dei conta de que existia uma cultura, de que não era 
simplesmente chegar numa comunidade, colher alguns dados. levá-
los ao meu escritório e analisá-los. Era muito mais do que isso: a 
língua representa cidadania. Daí, a nossa luta até hoje por esse direito 
à cidadania. 

O que posso dizer em relação à língua de sinais é que ela também 
tem estrutura fonológica, morfológica, sintática e semântica. Hoje. já 
podemos ver na comunidade surda belíssimas poesias em língua de 
sinais, com a presença do humor e da metáfora, e o teatro. que 
caracteriza a cultura ou a visão diferenciada do surdo, que, por meio 
de sua língua, mostra sua forma de sentir o mundo. Isso é cultura; 
isso é língua. 

Não adianta expor vários detalhes sobre a especificidade da língua. 
o que cansaria a todos; mas hoje o que mais me dá prazer é, mais do 
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que falar a respeito dessa língua para os acadêmicos das 
universidades, mostrar aos surdos instrutores que sua língua tem uma 
gramática. Todos que nascem no Brasil falam o português, mas ainda 
assim vamos às universidades para aprender a ensinar a Língua 
Portuguesa e entender como ela funciona lingüisticamente. A mesma 
realidade se aplica aos surdos: eles dominam a língua de sinais, mas, 
hoje, têm consciência de que precisam ter conhecimento lingüístico da 
própria língua para ensiná-la adequadamente. 

É isso o que vimos desenvolvendo na Federação dos Surdos, em 
um programa nacional. E é muito gratificante perceber que os surdos 
estão entendendo lingüisticamente a sua propria língua. Estão 
discutindo o que é fonema - em sua língua. querema; como funciona 
esse nível fonológico; como se juntam as unidades mínimas para se 
formarem os morfemas, e estes, as palavras, e estas, as frases; que 
regras são essas de combinação. que existem em toda língua. 

Então, a língua dá conta dos seus usuários. Se na língua de sinais 
ainda não existem determinados termos, é porque os surdos ainda 
não estão discutindo certas questões. Lembro-me de que. quando 
estive nos Estados Unidos, com a comunidade surda americana, tive 
de aprender um monte de "lingüistiquez" em língua de sinais 
americana. para discutir teorias chomskianas ligadas à língua de 
sinais americana. Isso porque os surdos de lá já estavam fazendo 
mestrado e doutorado na área de lingüística e, assim , já tinham um 
léxico específico para que pudessem dar conta desse nível de 
discussão. Hoje, na Federação de Surdos, já temos vários termos 
específicos da área de "lingüistiquez", vamos chamá-la assim, ou da 
área da gramática, para discutir gramaticalmente essa língua. E é isso 
o que tem de ser. 

Vejam , por exemplo, a realidade da área de informática. Importamos 
vários termos da língua inglesa e damos conta da realidade da 
informática. Por exemplo, em vez de substituirmos o termo por uma 
palavra em português, como "acionador de disco", dizemos "drive", 
palavra que acaba se incorporando ao nosso léxico. Daqui a pouco, 
estaremos com várias palavras ligadas a essa área. Esse processo de 
formação de palavras também acontece em língua de sinais. Também 
nós, por meio de estrangeirismos, vamos introduzindo algumas 
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palavras, que adquirem o movimento da língua e em algum tempo já 
se tornam a própria língua. Então, o universo léxico da língua de 
sinais vai aumentando à medida que seus usuários necessitam de 
determinado sinal, e, assim. a língua se amplia. 

Mas a língua como estrutura já está aí, em toda a sua complexidade. 
E a concordância verbal, que é meu foco de pesquisa, é muito rica na 
língua de sinais. O intérprete, que tenta passar para a língua de sinais 
o que estou falando, tem de estar com essa preocupação. Não pode 
simplesmente fazer um português sinalizado; tem de raciocinar na 
língua de sinais, enquanto língua, e ver como a estrutura dessa língua 
vai se mostrar para traduzir o que estou falando em português. 
Pensem na língua inglesa: não podemos perguntar a ninguém "How 
many years do you have?", porque isso é uma discrepância; isso não 
existe na língua inglesa. Da mesma forma, um tipo de estrutura como 
essa não poderia ser criado em língua de sinais para traduzir o 
português. 

São essas questões que vimos discutindo com o surdo. Hoje, 
quando pensamos na língua, pensamos na questão da educação do 
surdo. Se o surdo tem uma língua na qual flui naturalmente, por que 
não ser ensinado a partir dessa língua? É justamente isso que o surdo 
vem reivindicando: queremos aprender Geografia, História, 
Matemática, Física e Química em língua de sinais, porque dessa 
maneira podemos discutir e interagir com o professor. Mas isso é 
muito difícil. No Brasil , há quantos professores que dominam a língua 
de sinais e que podem ensinar Matemática, Português ou Física? Isso 
é um processo. Hoje, temos representantes da educação à Mesa, 
discutindo essa proposta com a comunidade. Que novo paradigma 
para a educação do surdo é esse? Todos aqui estão percebendo a 
importância da língua de sinais. Como foi colocado nesta Mesa, os 
professores estão aprendendo essa língua. Ou seja, já vimos que 
esse é um caminho importantíssimo para a integração dos surdos na 
nossa sociedade. Não é "guetizar", não é manter o surdo isolado da 
sociedade. É por esse processo de sociedade inclusiva, respeitando o 
direito e a diferença, que chegamos ao outro. 

É por aí que estamos discutindo a realidade dos surdos. A 
diversidade é entendermos as diferenças, e, para entendê-las, vamos 
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cair na questão dos direitos. A educação para os surdos passa pela 
necessidade de o professor saber a língua dos sinais: ele aprender a 
minha língua e eu aprender a dele. É isso que estamos discutindo no 
Brasil , é isso que estamos discutindo no mundo. Não tem nada pronto. 
a realidade dos surdos nos Estados Unidos, na França ou no Brasil é 
a mesma. Em todos os lugares está-se discutindo esse paradigma. O 
que foi falado aqui sobre a importância dos surdos na educação é o 
paradigma que o surdo custa. 

Estava observando a platéia. Até um determinado momento eram 
ouvintes falando da realidade do surdo. No momento em que a própria 
surda fala, enquanto surda. ficamos vendo os olhinhos das crianças e 
dos adolescentes brilharem. A Karin falando enquanto surda é a Karin 
enquanto professora dos surdos, é vocês enquanto surdos 
reivindicando a sua educação. Por isso, em Porto Alegre vocês 
entregaram para o MEC uma proposta de educação e vimos 
discutindo as técnicas, as diretrizes para a educação dos surdos. Que 
educação é essa que eles estão querendo? Por isso, sinto-me feliz em 
estar aqui , em mais essa etapa na luta pela língua de sinais na 
educação dos surdos. Ela já é uma realidade, não dá mais para voltar 
atrás. É um programa nacional defendido pelo próprio MEC. Então. 
agora, é observar cada caso. Precisamos ver como conseguir mais. 
Acho que não vou chegar a ver, mas um dia vamos ter, como nos 
Estados Unidos, universidades para surdos, e universidade com 
ensino sistemático para formação de professores para o ensino de 
língua de sinais. E vamos conseguindo isso através dos livros que 
estamos fazendo, através dessas pesquisas que estão se 
aprofundando. Acho que todos nós queremos uma educação que 
realmente contemple os direitos dos surdos. Muito obrigada. 

Palavras da Sra. Mariane Stumpf 
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite e vou falar para 

vocês sobre o meu trabalho por uma educação surda verdadeira. É 
possível construir uma educação muito boa para os surdos. A prova 
está aqui : a presença de tantos surdos nesta reunião. Os expositores 
que me antecederam são especialistas nesse tipo de educação. O 
meu tema é "Por Uma Educação Surda Verdadeira''. Discorrerei sobre 
a alteridade surda, cujo sinal é este. No Rio Grande do Sul existiam 
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cinco surdos dentro da faculdade, com intérpretes em sala de aula. 
Conseguiram um desenvolvimento muito grande com a ajuda desses 
intérpretes. Sem eles, provavelmente não conseguiriam acompanhar o 
ritmo das disciplinas oferecidas. 

Como há um crescimento muito grande do número de surdos nas 
universidades, a língua de sinais está sendo bastante divulgada. É 
preciso aceitar a diferença. O surdo usa apenas uma comunicação 
diferente. O surdo tem uma história própria, que também é diferente. É 
muito importante que ele comece a falar mais sobre essa história, que 
faz parte da sua educação. 

A pessoa surda para a sociedade ouvinte é aquela que não tem 
comunicação. Ela vê o surdo como alguém que não consegue se 
comunicar, que não tem língua. O ouvinte sempre pensou, durante 
muito tempo, somente isso sobre o surdo. Mas essa não é a 
realidade. O surdo tem uma comunicação e uma língua diferentes. 

É muito importante que o surdo conviva em comunidades, usufrua 
do desenvolvimento da língua de sinais e participe desse mundo que 
só é lingüisticamente diferente, a fim de que a própria sociedade se 
conscientize dessa diferença: o surdo não é pior, não é inferior, mas 
apenas diferente. A nossa responsabilidade é mostrar que não somos 
deficientes, somos surdos, enfim, somos diferentes. Assim, a 
sociedade ouvinte começará a mudar a sua forma de pensar. 

Durante muito tempo a sociedade ouvinte estabeleceu que ouvir era 
normal, ser surdo não o era. Mas o surdo é normal. Sou surda, tenho 
uma cultura surda, tenho uma língua diferente. Somos normais: 
apenas nos diferimos lingüisticamente. Existem os ouvintes e os 
surdos. Temos de mostrar isso para a sociedade. Isso é alteridade 
surda, ou seja, mostrar que somos diferentes, mostrar que os ouvintes 
são diferentes de nós. 

É muito importante que os surdos se mobilizem, lutem pela 
educação que desejam. Vocês estão fazendo isso em Minas. Fizemos 
isso em Porto Alegre. Estamos usufruindo um pouquinho dos 
benefícios. É preciso colocar a língua de sinais dentro da educação. 
Mas a comunidade tem de se mobilizar, se organizar, preparar 
documentos, ficar sempre em contato com os órgãos públicos, com os 
órgãos competentes, a fim de mostrar seus anseios - relacionados aos 
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profissionais ou à língua de sinais -, para que se construa uma 
comunidade surda representativa. 

Toda mudança é demorada. Nada acontece de uma hora para a 
outra. Em Porto Alegre esse processo também foi demorado. Mas o 
surdo precisa se mobilizar, mostrar o que deseja e documentar as 
suas reivindicações. A regulamentação da LIBRAS é muito 
importante. Em todos os encontros, ao se falar sobre essa 
regulamentação, fala-se também sobre a profissionalização de quatro 
áreas: intérpretes, professores surdos. professores de surdos e 
professores de línguas de sinais. É muito importante que se tenha 
professores surdos. Se isso não for possível, devemos ter professores 
ouvintes com profundos conhecimentos sobre a língua de sinais. 

Um aspecto fundamental é a pedagogia da diferença. É muito 
importante que se respeite essa diferença no currículo , seja na 
metodologia, seja no número de alunos em sala de aula. É impossível 
ensinar ao surdo da mesma forma que se ensina ao ouvinte. É 
impossível ensiná-lo por meio do som. Precisamos de uma pedagogia 
diferente, que use o que ele tem, ou seja, a sua acuidade visual , a sua 
espacialidade. O surdo tem de se mobilizar com relação a isso. É seu 
direito. Precisa organizar-se. Podemos pensar em uma pedagogia 
para os surdos: a pedagogia da diferença. Isso é possível. 

Qual é a escola que o surdo quer? Essa pergunta é muito 
interessante. Seria muito importante que existissem creches para 
surdos, que, assim, seriam estimulados, desde pequenos, a trabalhar 
a espacialidade e o aspecto gestual , isto é, a língua de sinais. Essa 
educação infantil deve ser iniciada o mais cedo possível. No ensino 
fundamental deve ser incluída a escrita da LIBRAS, porque o surdo 
deve conhecê-la. Como a Tanya disse, as escolas deveriam, 
primeiramente, ensinar a língua de sinais e sua estrutura. Depois, 
ensinariam o português. 

O ensino médio é uma etapa muito importante, porque o estudante 
está se procurando, está vivenciando um distanciamento da família. 
Por isso é fundamental que se sinta pertencente ao mundo surdo, que 
tenha uma cultura surda. Após passar pela adolescência, ao entrar 
para a universidade, é importante que ele já se reconheça e 
experimente uma escola prazerosa, que o atenda, inserindo-o em seu 
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mundo, em que irá conviver com seus iguais. Os profissionais da 
universidade devem aprender a língua de sinais, contribuindo não só 
para o seu crescimento, mas também para que a comunicação se 
torne cada vez mais efetiva. 

O surdo tem de estar preparado para cursar a universidade, precisa 
conhecer as profissões. Tem de estar engajado em políticas 
educacionais, conhecer as faculdades e o seu espaço dentro delas. E 
o mais importante: acreditar que a sociedade pode mudar e ficar mais 
aberta para recebê-lo . A presença de intérpretes nas faculdades 
também é essencial , a fim de que o surdo, sentindo-se mais seguro, 
consiga participar verdadeiramente das disciplinas oferecidas, ou seja, 
discutindo, expondo suas opiniões. É importante que a FENEIS faça 
contato com as universidades, a fim de oferecer-lhes intérpretes. É 
fundamental que os surdos cursem faculdades e se profissionalizem. 
A comunidade surda mostrará a sua capacidade e o seu valor por 
meio desse crescimento. Para os que não a conhecem será uma 
troca. 

É muito importante que as famílias sejam esclarecidas, 
principalmente na época do diagnóstico, porque entram em choque. 
Precisam de orientação, precisam saber quem é o surdo, conhecer a 
sua potencialidade. Assim, poderão aceitá-lo. Conseqüentemente, 
aceitarão a língua de sinais. Essa será a diferença na vida do surdo. 

Com relação à tecnologia, os surdos devem participar do 
desenvolvimento tecnológico, por meio de "softwares" apropriados. Na 
música, por exemplo, pode-se adaptar um CD-Rom, transformando-o 
em algo mais visual ou lúdico, utilizando-se a língua de sinais. 

A participação dos surdos nas manifestações artísticas e de lazer é 
excelente para o desenvolvimento cultural da comunidade. É 
importante que participe de acampamentos, olimpíadas, colônias de 
férias, porque irá se socializar, ganhar, perder, enfim, experimentará 
oportunidades. Fará amizades, irá se integrar, terá mais acesso à 
língua de sinais, estará inserido entre iguais. Por exemplo, nas férias , 
em vez de ficar em casa, isolado da família, poderá ir para 
acampamentos de surdos ou para a praia, juntamente com outros 
jovens. No Rio Grande do Sul, todos os anos participamos de 
acampamentos, fazemos almoços. Com certeza, isso amplia os 
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horizontes e desenvolve a língua de sinais. 
Concluindo, as escolas de surdos precisam mudar: colocar 

disciplinas que abordem a história, a cultura dos surdos, o surgimento 
da língua de sinais no Brasil. Como isso faz parte da cultura, deve ser 
ensinado na escola. Dessa forma, o surdo irá se sentir como parte de 
uma comunidade, o que lhe permitirá transitar entre os dois mundos 
de uma forma muito mais tranqüila e saudável. É muito importante que 
participe, seja ativo e feliz . Vocês podem ser felizes. 

Estão sendo realizados muitos debates sobre inclusão e sobre a 
escola que o surdo quer. No entanto, antes de tudo isso, é preciso que 
se discutam a identidade, a história, a fim de que haja segurança e 
auto-estima. Assim, o surdo poderá ser realmente inserido na 
sociedade. Não adianta, por exemplo, falarmos sobre inclusão social 
se o surdo não consegue emprego. Temos de falar sobre uma 
inclusão real , sobre políticas reais de inclusão. É preciso falarmos 
sobre a educação especial. que é muito cara. Uma sala para surdos é 
muito cara, porque tem de ter menos alunos. A luminosidade deve ser 
boa. Quem sabe. no futuro, participando dessa boa escolaridade, o 
surdo poderá ser inserido na sociedade, ter um trabalho, sentindo-se, 
assim, pertencente ao seu mundo, além de transitar pelo mundo dos 
ouvintes. 

É fundamental que as famílias aceitem o filho surdo. Vamos 
começar isso agora. Vamos nos profissionalizar. Estou me referindo à 
formação que começa com a criança, mas falo também para os 
adolescentes e para os adultos. Como disse a Karin, é importante que 
se conviva com modelos. É possível que se crie uma sociedade 
melhor. Como já disse, é fundamental que a família aceite a criança 
surda. Se isso não ocorrer. ela não experimentará boas sensações, o 
que impedirá o seu desenvolvimento. O filho surdo deve ser aceito 
como uma pessoa diferente, que usa uma língua diferente. A partir 
daí, as trocas devem ser experimentadas. Acredito que temos um 
futuro muito grande, muito melhor. 

Espero que vocês pensem sobre o que eu disse. Isso pode ser um 
sonho, mas é possível. Vamos começar a praticá-lo agora. Vamos 
fazer um 2002 melhor, um 2003 diferente. Não vamos ficar esperando. 
Vamos fazer essa escola. É um sonho possível de ser realizado. Muito 
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obrigada pela atenção. 
Palavras da Sra. Heliane Alves Carvalho 

É com grande satisfação que estou participando deste debate. A 
minha responsabilidade como educadora aumenta ao ver 
companheiros surdos engajados na luta em prol de uma educação 
especial. pois sei que temos o dever de preparar os nossos alunos 
surdos para serem cidadãos conscientes, críticos, autônomos e com 
identidades fortes, como os meus amigos presentes. 

Trabalho há 11 anos na educação de surdos. Durante anos 
buscamos um novo caminho. Vários motivos contribuem para que 
esse caminho seja muito longo. Em Minas Gerais estamos 
vivenciando uma nova era educacional, com a proposta da construção 
de uma sociedade mais justa. democrática e solidária, que é a Escola 
Sagarana. Realizamos vários debates a respeito de nossas práticas 
pedagógicas. Sabemos que a nossa educação está em crise, mas 
também sabemos que a escola tem um papel importante no 
desenvolvimento do ser humano, que não aprende de qualquer forma 
nem de qualquer jeito. 

A educação dos surdos vem oferecendo uma proposta insatisfatória, 
com programas reduzidos, currículos inadequados e baixa qualidade 
de comunicação por meio da língua de sinais. Sem uma comunicação 
efetiva entre professores e alunos formaremos indivíduos com baixos 
desenvolvimentos cognitivo, efetivo, lingüístico e, principalmente, 
social. Se continuarmos enraizados em uma proposta pedagógica 
tendo como referencial os ouvintes e uma metodologia centralizada no 
ensino de palavras e estruturação de frases mecânicas e no uso 
constante de textos confeccionados com conteúdos pouco 
significativos e vocabulário reduzido, estaremos desfavorecendo o 
processo ensino-aprendizagem, levando os surdos a intensas 
dificuldades na leitura labial e na simulação de compreensão durante 
a interação com o ouvinte, além de grandes dificuldades na leitura e 
na escrita. 

É muito importante repensarmos as nossas práticas. O que nós, 
educadores, estamos oferecendo? A Escola Sagarana nos contempla 
com uma proposta para a formação de cidadãos críticos, conscientes 
e participativos, mas ainda continuamos a trabalhar com estruturação 
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de frases, com pequenos textos, acreditando que os nossos surdos 
não têm condições de ter um aprendizado mais rico. 

A Secretaria da Educação e os educadores estão discutindo a 
melhor forma para alcançarmos a inclusão. Insistimos em incluir os 
nossos alunos, que estudam até à 4a série e serão incluídos a partir 
da sa série. Estamos tentando organizar essa inclusão, lutando para 
que essa proposta dê certo. Mas como fica a inclusão da educação 
especial? Será que os nossos alunos estão sendo incluídos dentro 
dela? 

Quando iremos olhar para a base da nossa educação? Como 
discutir a educação se ainda vivenciamos a exclusão? É muito 
importante que surdos adultos fluentes em LIBRAS trabalhem em 
nossas escolas. Esses profissionais poderiam ser professores, 
pedagogos e, principalmente, serviçais. Neste ano foi dispensado um 
serviçal surdo de nossa escola por causa de questões legais, 
burocráticas. Dessa forma, vamos perdendo o que estava bom, ou 
seja, a participação de um surdo em nossa comunidade escolar. Os 
surdos poderão trabalhar em situações significativas e servirão de 
modelo para que as nossas crianças surdas adquiram uma qualidade 
lingüística, favorecendo, também, o desenvolvimento afetivo. Sem o 
acesso à LIBRAS, formaremos cidadãos desajustados e com graves 
problemas emocionais. Muitos se culpam pelo fracasso escolar, 
usando expressões como ''sou surdo", "por que sou surdo?". Outros 
negam a surdez e não utilizam a LIBRAS, o que é mais complicado. 

É essa a minha realidade como educadora. A maioria dos meus 
alunos está presente. Tenho por eles um carinho muito grande e 
especial. No entanto, é muito triste, em pleno 2001 , com a discussão 
que está sendo feita na educação, ainda existirem alunos que se 
questionam por que são surdos, que isso é uma coisa ruim e que não 
aprendem porque são surdos. Estão carregando a culpa do fracasso 
escolar. Sabemos que essa culpa não é deles, porque são pessoas 
muito competentes e sabem muito bem o que fazem quando têm uma 
qualidade de ensino que favoreça o seu desenvolvimento. São 
rotulados de alunos com problemas de memória, de atenção, de 
abstração e com dificuldades na escrita. 

Hoje a LIBRAS não é mais proibida dentro da escola. Isso 
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representa um grande ganho. Fico satisfeita com isso. A Secretaria da 
Educação exige que os professores tenham um curso de LIBRAS. É 
outro ganho muito importante. Fizemos mais uma conquista. Mas 
onde está a prática, a aceitação, o respeito e o envolvimento positivo 
e efetivo do professor em interação com esses alunos? Ou seja, 
temos a lei que nos assegura, temos a LIBRAS, mas ainda temos de 
praticar essa língua de sinais. Aceitar a língua de sinais é praticá-la. 

Precisamos admitir as nossas falhas educacionais. A questão não é 
romper com o oralismo e encarar o bilingüismo. Precisamos de uma 
ação coletiva e equilibrada, que envolva a comunidade escolar, a 
comunidade surda e a Secretaria da Educação. Temos propostas 
maravilhosas, isoladas. Não estamos discutindo essas propostas em 
grupo, em conjunto. Somente em conjunto conseguiremos avançar em 
direção a nossa meta educacional. Precisamos viabilizar uma 
proposta educacional justa e de qualidade, que forme cidadãos 
surdos, pensantes, questionadores, autônomos, e não sujeitos 
capazes de repetir pequenas frases ou fazer simples leitores labiais. O 
surdo tem o direito de pensar, questionar, interrogar e participar de 
assembléias como esta. Não devemos educá-lo de forma que consiga 
repetir somente pequenas palavras e escrever pequenas frases. Isso 
é pouco. Precisamos buscar mais. O tema "A Educação Que Nós, 
Surdos, Queremos" poderia ser substituído pelo tema "A Educação 
Que Nós, Surdos, Temos o Direito de Ter'' , porque educação de 
qualidade é direito de todos. 

Caros colegas educadores, precisamos agir, precisamos repensar 
as nossas práticas e unir as nossas mãos, pois será por meio das 
nossas mãos que alcançaremos uma educação de qualidade para os 
surdos. Precisamos unir as nossas mãos, as nossas forças e 
reformular a nossa prática educacional. Isso é para agora, é para já. 
Já não podemos esperar. Muito obrigada. 

Palavras da Sra. Márcia de Oliveira Campolina Chiari Campeio 
Boa-tarde. É uma grande satisfação estar aqui para falar um pouco 

sobre o trabalho realizado pelo Instituto Santa Inês. 
O Instituto Santa Inês, escola especializada para surdos, fundada 

pela Associação das Freiras Filhas de Nossa Senhora do Monte 
Calvário, funciona há 54 anos. Atualmente, atende a 228 alunos e 
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oferece o maternal - estimulação precoce -, a educação infantil e o 
ensino fundamental, da 1 a à a a séries. A equipe é formada por 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes soc1a1s, médicos e 
professores especializados. O seu planejamento é baseado nos 
PCNs, com adaptações que se fazem necessárias, especialmente na 
área de português, aquisição da língua, principalmente a escrita. A 
escola utiliza recursos como vídeo, TV, TV a cabo, antena parabólica, 
fitas do Telecurso 2000 com edições legendadas. Recentemente, foi 
agraciada com um laboratório de informática, cujos computadores são 
ligados em rede e na Internet. Os professores estão sendo treinados 
para trabalhar com os computadores, como recursos em sala de aula. 

Apesar de o Instituto Santa Inês vir de uma linha oralista, respeita e 
reconhece a LIBRAS como língua natural dos surdos; contudo, investe 
na oralidade, por entender ser uma opção de relacionamento social 
fora do convívio de pessoas surdas. Também desempenha trabalhos 
com novas abordagens, utilizando- especialmente com as turmas de 
educação infantil- a língua de sinais juntamente com outros recursos , 
pois o seu objetivo maior é a compreensão e a aquisição da língua 
portuguesa e da compreensão de forma geral. 

O projeto está voltado para uma visão socioconstrutivista, em que o 
trabalho envolve noções de língua portuguesa, nos níveis fonéticos , 
fonológicos, morfossintáticos e semânticos. É um trabalho voltado 
para a estruturação da língua portuguesa, utilizando a língua de sinais 
e outros recursos que favorecem a compreensão. O vocabulário é 
baseado em temas centrais, que contribuem para a sua ampliação. 
Envolve todos os profissionais e tem como objetivo um 
desenvolvimento em todas as áreas de estudo, um desenvolvimento 
pleno de todos os aspectos pedagógicos. 

O projeto ainda está no início, mas já podemos perceber melhor 
apropriação da língua portuguesa. Será instalado progressivamente 
nas demais séries posteriores. Considerando que estamos num 
período de transição de metodologia - atualmente, 80°~ dos 
profissionais estão fazendo o curso de LIBRAS -, isso é uma grande 
conquista para o nosso trabalho. O Instituto Santa Inês busca uma 
educação de qualidade. Para isso, a equipe vem se empenhando. Em 
linhas gerais, era o que tinha a dizer sobre o trabalho do Instituto. 
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Muito obrigada. 
Palavras da Sra. Rosana Mota 

Boa-tarde. Foi com grande satisfação que recebemos o convite para 
participar deste seminário. Contarei a história dos surdos em nossa 
escola. O atendimento ao aluno surdo na rede pública oficial teve 
início em 1996, com a primeira turma de ensino médio. Hoje são três 
salas com alunos surdos: 58 e 68 séries do ensino fundamental e o 2° 
ano do projeto A Caminho da Cidadania. Temos em torno de 110 
alunos surdos. As turmas contam com a presença de um intérprete da 
LIBRAS, que é encaminhado para a escola por meio da Secretaria da 
Educação. Conhecemos a diferença lingüística da pessoa surda. 
Sabemos que a língua portuguesa é a sua segunda língua. Buscamos 
uma educação que respeite essa diferença. As atividades realizadas 
em sala de aula procuram respeitá-la. 

Este seminário trouxe a oportunidade de encaminharmos propostas 
para uma educação de qualidade para as pessoas surdas, quesito 
principal da Escola Sagarana. As escolas regulares que possuem 
salas com alunos surdos devem ter apoio quanto à avaliação do 
intérprete da LIBRAS, que, no momento, é a maior dificuldade na 
Escola Estadual José Bonifácio, cuja equipe pedagógica não se sente 
apta para fazer essa avaliação. Tal preocupação decorre do 
importante papel desempenhado por esse profissional: é a ponte entre 
o professor e o aluno, está todos os dias em sala de aula, vive o 
cotidiano da sala. Os professores devem aprender a língua de sinais 
para terem uma comunicação efetiva com os alunos. Isso é o ideal. 
Essa é a nossa reivindicação. 

Conscientes de que a comunidade dos surdos luta por uma escola 
de qualidade, a Escola Estadual José Bonifácio, enquanto escola 
regular, continuará aberta para os surdos. Obrigada. 

Palavras do Sr. Amauri Valle do Amaral Júnior 
Boa-noite, senhoras e senhores. Estou muito satisfeito com o 

convite que recebi . É muito importante haver sido convidado pela 
Assembléia Legislativa, por tudo que representa. Agradeço a 
presença de minha mãe e de minha avó. E uma satisfação muito 
grande estar aqui com a comunidade dos surdos de Belo Horizonte. 

Em todas as palestras feitas por ouvintes e por surdos se falou muito 
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sobre a inclusão social. É importante salientar que a inclusão social é 
diferente da inclusão educacional. As pessoas que trabalham na área 
da educação precisam entender que são coisas separadas e que uma 
será causa e conseqüência da outra. É muito importante falarmos em 
inclusão. Não podemos deixar de mencioná-la. Mas, antes de 
qualquer coisa, antes de falar em inclusão, teremos de falar sobre 
respeito. A inclusão possui raízes, depende de alguns pré-requisitos, 
como o respeito às diferenças dos surdos, dos cegos, dos portadores 
de síndromes, como a síndrome de Down, das pessoas que usam o 
oralismo, dos paraplégicos. Enfim. é preciso respeitar as diferenças. 
Temos de pensar nessas diferenças quando se trata de inclusão, 
porque, se essa inclusão for feita como uma normatização, estará 
fadada ao fracasso. A inclusão tem de ser feita de acordo com as 
diferenças. 

A Secretaria da Educação tem um papel muito importante na 
discussão desse tema. É fundamental discuti-lo também nesta Casa. 
Precisamos trabalhar juntos. Acredito que teremos uma escolaridade 
muito melhor para os surdos no Estado de Minas. A comunidade dos 
surdos deve ser ouvida. Devemos saber qual é a educação que o 
surdo quer. Muitos profissionais surdos e ouvintes - já formados -
estão muito próximos da comunidade. Esses profissionais devem ser 
escutados, tantos os surdos, quanto os ouvintes. 

É muito importante que o trabalho seja feito em parceria entre a 
escola, a secretaria municipal , a secretaria estadual e a comunidade. 
Os sinais são difíceis de ser aprendidos pelos ouvintes. É muito 
importante que haja um modelo de surdo dentro dessa escola , para 
que as pessoas convivam com esse modelo e entendam o que é 
cultura para aprender a língua que o surdo usa. 

Algumas pessoas tentam freqüentar cursos de línguas de sinais, 
mas não aprendem. Há surdos que não têm acesso à língua de sinais 
e, se tiverem alguma dificuldade emocional , não aprenderão a língua 
de sinais, que é muito mais que uma língua, é um anseio. 

Às vezes, a escola não sabe o que traz felicidade e satisfação para 
o surdo. O que o surdo quer? Ele quer ser incluído educacionalmente. 
Ele já experimenta tantas dificuldades na sua família ou experimenta 
uma insatisfação tão grande, que se permitirá participar de uma 
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escola em que esteja entre iguais. Às vezes, experimenta uma 
frustração muito grande na família, e outras vezes essa frustração se 
dá na escola. 

Gostaria que os ouvintes, que a minha família, que a Secretaria 
Municipal da Educação, que a Secretaria de Estado da Educação não 
ficassem resistentes ao que estou falando. Estou falando sobre 
diferenças, estou falando sobre dois mundos. 

Apresentarei à Assembléia Legislativa a proposta da comunidade 
surda, que está fundamentada em aparatos legais nacionais. Esse é o 
primeiro passo para o reconhecimento oficial da LIBRAS no Brasil. 
Sabemos que as coisas vão mudar. Em Minas, há a Lei no 10.379, de 
10/1/91 . O Brasil precisa reconhecer oficialmente a língua de sinais 
para respeitar a comunidade surda com seus valores, sua história e a 
sua cultura. 

Gostaria que vocês entendessem que nós, surdos, somos brasileiros 
e é obrigação da sociedade, do ouvinte e do surdo aprenderem o 
português, porque somos cidadãos brasileiros. Os professores de 
escola especial precisam respeitar a língua de sinais e precisam 
ensinar bem, através dela. Ensinar bem ao surdo a escrever 
português corretamente. 

A luta existe, mas os bons resultados ainda não chegaram . 
Infelizmente, essa é a realidade dos surdos em Minas Gerais. Às 
vezes as pessoas não se interessam por política, acham que isso 
cabe a outra pessoa, mas não é bem assim. Cabe a cada um de nós, 
cabe à sociedade discutir a educação e a inclusão. 

Gostaria de falar um pouco sobre a formação dos professores. 
Existem surdos formados em faculdades em Minas Gerais que já 
cursaram disciplina de educação especial, mas, infelizmente, não 
estão atuando na sociedade, estão sendo discriminados. Privilegia-se 
um professor ouvinte para ensinar uma determinada disciplina, em vez 
de um professor surdo. Precisamos estimular a entrada de instrutores 
nas escolas para que haja uma troca de cultura, troca de línguas de 
sinais, troca da LIBRAS. Precisamos aumentar os cursos de formação 
de instrutores e de professores que aprendam língua de sinais para 
melhorar a educação de surdos em Minas Gerais. 

Ansiamos por uma proposta de reconhecimento do intérprete como 
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profissional, para que exista qualidade nessa tradução e o conteúdo 
seja realmente repassado. Precisamos de intérpretes em repartições 
públicas, aeroportos, rodoviárias, hospitais, fóruns, ministérios e 
órgãos públicos. 

Os profissionais ouvintes da área de educação às vezes aprendem a 
língua de sinais, mas não a usam. Os ouvintes devem usar a língua 
de sinais e entender que a língua é muito mais que gestos, muitos 
mais que sinais. É importante que os ouvintes sejam influenciados 
pela língua de sinais e sintam interiormente o que ela seja. Quero 
agradecer a atenção de todos. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) - A Presidência 

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas 
aos expositores. Solicitamos aos participantes que sejam objetivos e 
sucintos. 

Debates 
A Sra. Maria Regina Paes- Boa-noite. Represento a comunidade de 

surdos em Minas Gerais e gostaria de dizer que há 15 anos trabalho 
na Clínica FONO. Essa escola trabalhava com oralismo, e era muito 
grande a dificuldade entre os profissionais e os surdos. Esse método 
não permitia boa comunicação com os surdos. Os professores de 
matemática e de outras matérias solicitavam a minha ajuda para que 
os surdos entendessem. Na Clínica Fono, quando se usava a 
comunicação total , os surdos ainda tinham dificuldade. Só passaram a 
entender melhor com o uso do bilingüismo. 

O Vereador João Batista conseguiu o passe de ônibus para a 
clínica. Outra tecnologia, trazida dos Estados Unidos, foi o telefone 
para surdos. Posteriormente chegaram o fax, o celular e a Internet. 
Tudo isso permite ao surdo ser mais independente. Na Clínica Fono, 
muitas famílias são carentes, e as crianças recebem bolsa para 
estudar. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Patrícia Luíza Ferreira Pinto: "Como 
pedagoga surda, que se preocupa com a educação dos surdos e suas 
implicações, pergunto por que a Secretaria da Educação dá 
preferência para designar pedagogos, através de contagem de tempo 
pelo Estado. Não tenho tempo pelo Estado, e a outra profissional , que 
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tem oito anos pelo Estado, foi imediatamente designada. Essa 
profissional não sabe a LIBRAS nem educação de surdos e hoje 
trabalha na Escola Francisco Salles. Quem seria melhor profissional 
para a educação dos surdos?". 

Pergunta de Andréa Nascimento Costa: "Por que ainda hoje o 
profissional surdo é discriminado e os salários praticados são muito 
baixos?". 

Pergunta de Valéria Alvarenga de Magalhães, representante dos 
pais de surdos no colegiado: "Alguns alunos que saem do primeiro 
ano intermediário para o ensino regular não são recebidos nas 
escolas que atendem às necessidades dos pais. Como fica essa 
situação?". 

Pergunta de Maria das Dores, de lbirité: "Preciso muito de intérprete 
na sala de aula, porque todos os meus professores não sabem língua 
de sinais. Sou surda". 

Pergunta de Tarcísio, do Conselho Tutelar de Vespasiano: "Gostaria 
de saber das possibilidades de se levar para o nosso município um 
professor da língua de sinais. Há alguma entidade a que possamos 
recorrer?". 

A Sra. Maria Stella Nascimento - Patrícia, gostaria de ter 
informações mais específicas sobre a sua situação. Normalmente, em 
se tratando de educação especial, a forma de designação é diferente. 
Priorizamos o profissional que esteja em melhores condições para os 
alunos da escola. Gostaria que você entrasse em contato conosco, na 
Secretaria da Educação, para que examinemos essa situação, vendo 
a sua definição para o ano de 2002. Se você sabe a linguagem 
brasileira de sinais, tem melhores condições do que a pessoa que lá 
se encontra e não domina essa linguagem. 

Com relação à diferença salarial, a tabela de vencimento é uma só, 
tanto para professor efetivo quanto para professor designado. O que 
varia são os valores complementares por tempo de serviço ou atuação 
em sala de aula. No caso, a Andréa poderia entrar em contato 
conosco para que seja encaminhada ao setor de pagamento para ser 
mais bem informada. 

Ao Sr. Valéria tenho a dizer que procuramos atender aos alunos da 
maneira que lhes seja mais conveniente e onde haja professor 
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intérprete, para que sejam bem atendidos. O senhor diz que eles não 
são recebidos nas escolas que atendam às necessidades dos pais, 
mas nenhuma escola pode recusar a inclusão de aluno. O senhor 
poderia entrar em contato conosco. Nosso telefone: 3379-8318 e 
3379-8319. 

Quero examinar a situação da Maria das Dores, porque temos de 
colocar um intérprete para ela. Pedirei ao Presidente que me permita 
levar essas solicitações. Gostaria de saber qual é a escola da Maria 
das Dores, da cidade de lbirité, para atendê-la. 

Quanto ao Sr. Tarcísio, do Conselho Tutelar de Vespasiano, sobre a 
possibilidade de levar ao município professor que domine a linguagem 
de sinais, se em Vespasiano houver APAE, com certeza o senhor 
encontrará o profissional lá. Caso não exista, o senhor pode se 
comunicar conosco para receber orientação. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Constantina Chaves Silva: 
"Como você se sente na comunidade surda, como profissional , 
ajudando outros surdos?". 

Pergunta de Lucas Brum de Martin, estudante do Instituto Santa 
Inês: "Essa luta pela introdução da língua de sinais também se 
estende até às faculdades?". 

Nós, ouvintes, que conhecemos pouco sobre a língua brasileira de 
sinais, gostaríamos de saber se é utopia sonharmos com a 
possibilidade de uma língua universal de sinais, uma vez que "janela", 
em português, "windows", em inglês, "fênetre", em francês, têm o 
mesmo conceito. Se esse conceito é único para os objetos em várias 
línguas, não se poderia sonhar com uma língua universal? Parece que 
o esperanto não logrou êxito. Não seria possível pensar que toda a 
humanidade, que todo ser humano, independentemente de língua ou 
de credo, pudesse comunicar-se com uma só língua de sinais? 

A Sra. Tanya Amara Felipe de Souza -A universalidade da língua é 
utópica. As línguas surgem a partir das culturas que a utilizam. É um 
produto cultural. Da mesma forma que temos o inglês, o francês , o 
alemão, o italiano e outras, temos várias línguas de sinais faladas 
pelas comunidades surdas do mundo, pelas culturas surdas. Os 
surdos, quando se encontram nos congressos internacionais, têm o 
gestuno, equivalente ao esperanto. É um tipo de comunicação mais 
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rápida e baseada em símbolos mais icônicos, ligados à mímica, mas 
cada língua tem as suas regras gramaticais e a sua estrutura. É uma 
utopia, porque os surdos estão inseridos em culturas que definem as 
suas línguas. 

É o mesmo que propor acabar com todas as línguas orais para ter 
somente o esperanto, uma língua fabricada por alguns lingüistas que 
tem uma aceitação, mas não caracteriza a cultura da língua. A língua 
é como um modelo primário. De alguma forma pensamos através da 
língua. Mesmo que o objeto seja "windows", "janela", "fênetre", existe 
um modo de ver que o caracteriza diferentemente. Os esquimós têm 
43 palavras para expressar o branco, uma cultura indígena na 
Amazônia tem 20 palavras para o verde, porque, dentro da realidade 
de cada uma, é necessário o léxico para expressar a sua forma de ver 
o mundo. A língua é uma forma de ver o mundo. As culturas são 
diversificadas. 

A universidade não verá o mundo de uma só maneira. Por isso, há 
várias línguas. No início era o verbo, depois a torre de Babei. No 
futuro não sei como será, mas será difícil toda a humanidade falar 
uma só língua, a não ser que toda a humanidade tenha uma só 
cultura. 

Os surdos não se amedrontam em relação a ter cada cultura a sua 
língua. Eles gostam de ter esse contato. A língua de sinais brasileira 
tem as suas diferenças regionais, bem como o português. Uma tribo 
indígena tem uma língua de sinais diferentes da lfngua de sinais dos 
centros urbanos brasileiros. 

Essa é a riqueza do ser humano. A cultura caracteriza a lín!;Jua, e 
vice-versa. Não dá para criar uma língua de sinais universal. E bom 
aprendermos cada língua. Quem sabe futuramente, se houver o 
ensino sistemático dessa língua na universidade, façamos o livro de 
ensino de língua de sinais que poderá ser ensinada em todas as 
escolas? Quem sabe teremos o ensino da língua de sinais brasileira, 
como ocorre na Suécia? 

Convivi com pessoas de outros países que queriam aprender a 
língua de sinais para se comunicar com surdos do seu país. A riqueza 
da diversidade é importante, porque o respeito passa pela diferença. 
Os surdos têm cultura diferente e línguas diferente. O gestuno não dá 
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conta da riqueza das culturas dos surdos. Por isso, cada cultura surda 
tem a sua língua de sinais. Por isso, falamos português, e na 
Argentina, bem perto, fala-se espanhol. É a diversidade cultural. 

O Sr. Cássio de Souza - Boa-noite. Minha pergunta é dirigida a 
Tânia. Formei-me na faculdade, passei nesse concurso de 2001 , 
nessa seleção, mas não há vagas. Estão chamando muitos 
professores ouvintes. Não há vagas para surdos. Quero saber por 
quê. 

A Sra. Tânia Mafra Guimarães - Os concursos públicos realizados 
para o preenchimento de 53 mil vagas do Estado de Minas Gerais não 
foi realizado pela Secretaria da Educação, ela apenas processou a 
identificação das vagas reais existentes, e o concurso foi realizado 
pelo Instituto Mineiro de Administração Municipal - IMAM -, que 
ganhou a concorrência. Tanto o concurso de especialista como o de 
professor tem duas fases : a primeira, teórica. e a segunda, sobre os 
aspectos filosóficos da educação do Estado. 

Os resultados ainda não foram finalizados. Falta ainda a parte da 
prova de títulos. Na verdade, ninguém foi chamado ainda. No 
momento em que os resultados forem publicados - esperamos que 
isso ocorra no início do ano letivo -, você, estando classificado, e é 
seu direito, será nomeado. 

A designação é feita mediante lista classificatória, e há em Belo 
Horizonte uma listagem única, que é seguida à proporção que as 
vagas surgem nas escolas. O pessoal que se inscreveu foi incluído 
nessa classificação. 

O Sr. Presidente - Como o caso é muito específico, seria 
interessante examinarmos melhor a situação, enquanto passamos 
para outros casos mais simples. Logo em seguida, a senhora lhe daria 
a explicação. 

Enquanto o caso é mais bem detalhado, vou ler a pergunta de 
Sandra Nascimento, dirigida à Mariane Stumpf: "Por que é difícil o 
trabalho para o surdo?" . 

lvanilde Ribeiro de Jesus, da Escola Estadual Maurício Murgel. 
solicita a seleção de intérpretes da LIBRAS que não atuam como 
verdadeiros profissionais, são amadores. Sugere que a seleção seja 
feita pela banca examinadora de profissionais surdos. 
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A Sra. Mariane Stumpf - Com relação à primeira pergunta, sobre o 
mercado de trabalho para surdos, ainda falta muito desenvolvimento 
nessa área. O surdo tem de se capacitar, deve ter uma escolaridade 
razoável , deve ter identidade, formar-se e se profissionalizar. Assim, 
conseguirá ser inserido no mercado de trabalho. Existe campo. Ele 
tem direito de participar de concursos públicos, sem se colocar numa 
posição de coitado. Todos temos direitos. Todos podemos lutar por 
isso, depende da escolaridade e da força de cada um. Não adianta 
dizer que é muito difícil. É difícil para todos. O mercado de trabalho é 
competitivo. 

Em relação à segunda pergunta, vocês mesmos têm de lutar para 
conquistar esse espaço. 

A Sra. Karin Lilian Strobel - Gostaria de complementar o que a 
Mariane está dizendo. O mercado de trabalho nos coloca em 
situações de teste. Às vezes, o chefe não nos compreende, mas às 
vezes o surdo não está capacitado para determinada área. Sei que, se 
ele estiver inserido numa empresa, achará seu caminho e não se 
colocará em situação de coitado. Por isso, precisamos de capacitação 
profissional e escolaridade. 

Em Porto Alegre, a FENEIS é responsável por essa seleção para os 
intérpretes dentro da universidade. Existem cursos periódicos de 
capacitação profissional com 1.063 horas, tanto da LIBRAS para o 
português quanto do português para a LIBRAS. A seleção é feita por 
uma banca examinadora. É exigida uma escolaridade mínima. Ele não 
está lá dentro automaticamente. Ele precisa ter o domínio da língua de 
sinais e o domínio do português para se formar como intérprete. No 
Rio Grande do Sul, quem faz isso é a FENEIS. Existe uma banca 
examinadora em que os próprios surdos e os lingüistas dizem se a 
pessoa tem capacidade de trabalhar e se merece o certificado ou não. 
Esse pode ser um bom caminho para profissionalizar o intérprete em 
Minas. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Márcia, da Escola Municipal de 
Ensino Especial de Venda Nova, dirigida à Karin Lilian: "Estou muito 
preocupada com alunos surdos também deficientes mentais, porque a 
família não investe nessa educação da LIBRAS e o contato com a 
LIBRAS se dá apenas com a professora, que também está 
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aprendendo. São crianças de 8 a 1 O anos". 
Comentário de Magda Queiroz Machado: "Gostaria que os pais 

ouvintes aprendessem a LIBRAS para se comunicarem com os 
surdos". 

A Sra. Karin Lilian Strobel - Quero falar novamente sobre o impacto 
do diagnóstico. É difícil aceitar o filho surdo. Se a família aceita esse 
filho, ele se desenvolverá. A família tem de assumir a língua de sinais. 
Se ela não assumir, a escola precisa orientá-la. É importante que a 
família tenha esse tipo de informação. Precisa da orientação do 
pedagogo, do psicólogo, dos profissionais da área para que se 
desenvolva através da língua de sinais. Mas isso só é possível se 
existir a aceitação dessa língua de sinais. Assim , essa pessoa surda 
poderá desenvolver-se. 

Antes de tudo a família precisa assumir o filho surdo. É muito 
importante. 

O Vereador Márcio de Souza - Boa-noite. Falou-se em educacão 
especial , mas ela é cara. É tão cara quanto a democracia, que é u,ma 
das formas de poder mais complicadas, mas é a única que deu certo. 
É necessário investir na educação especial , porque a base de tudo é a 
educação. Se investirmos na criança surda, na criança cega, ela será 
um cidadão contribuinte amanhã, podendo participar e se integrar no 
mercado de trabalho. Gostaria de saber da Diretora de Educação 
Especial qual o projeto de educação especial para as cidades mais 
longínquas do Estado de Minas Gerais, com 3 mil a 5 mil habitantes, 
porque não existe nenhum projeto nesse sentido. E chamo a atenção 
dos Deputados, para que isso encontre eco nesta Casa e sejam 
viabilizados projetos, para que, nos cursos acadêmicos, os 
professores saiam formados, tendo o aprendizado da escrita em braile 
e a LIBRAS. Já não é possível convivermos com o fato de que só as 
entidades representativas e assistenciais se organizem e viabilizem 
cursos como esse. Um mês atrás recebi uma psicóloga que queria 
atender a uma criança surda que estava com dificuldades de 
aprendizagem, mas não tinha condição de atendê-la porque não 
possuía o curso de sinais. E a nossa associação viabilizou esse curso. 

Temos em Barbacena o Centro de Educação Especial Maria do 
Rosário, e são três os centros existentes em Minas Gerais. Esse 
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centro foi criado para que pudéssemos ministrar cursos para os 
professores das cidades pequenas da região. Isso não ocorre hoje; é 
muito sério. Faço um apelo ao Secretário da Educação, Murílio Hingel. 
As informações que tenho são que os três centros são tratados como 
as 3 mil escolas existentes em Minas Gerais. A piscina está com suas 
placas danificadas, os banheiros estão danificados, oficinas estão sem 
condições de trabalho. É fundamental que haja essas escolas e 
centros regionais para levar a língua de sinais e o aprendizado da 
escrita em braile aos professores simples das cidades pequenas. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Antes que a Prof. Tânia responda ao Vereador 
Márcio, de Barbacena, que nos honra com a sua presença e 
participação, queríamos passar algumas perguntas para a Profa. 
Tânia Mafra Guimarães. Rodrigo Malta pergunta: "Fineza esclarecer 
se a política estadual torna obrigatória ou facultativa a prática da 
educação física nas escolas especiais, já que nas escolas voltadas 
para os alunos surdos quase não existe, dificultando assim o 
desenvolvimento e o aprendizado dos surdos". A Luana Cristina, da 
Escola Francisco Sales, pergunta: "Por que a inclusão nas escolas 
regulares, se eles não estão preparados?". Talvez essa mereça uma 
melhor interpretação. Jaqueline Silva Gonçalves: "Moro e estudo em 
lbirité e preciso muito de intérprete na sala de aula. Os professores 
não sabem a LIBRAS". Parece que essa pergunta já foi respondida. A 
pergunta de Cleonice Rocha Dias também é relativa a intérprete em 
lbirité. Da PBH , professora de sala de recursos: "A Secretaria da 
Educação já disponibiliza representantes para bancar discussões nas 
escolas do terceiro ciclo e do ensino médio, com a finalidade de 
garantir a mais verdadeira participação possível de alunos que estão 
iniciando o seu processo de leitura e escrita? Em caso positivo, favor 
fornecer referência de pessoas e telefones". Rejane Amanda, da 
Escola Municipal Paulo Mendes Campos: "Quero pedir à diretoria do 
Instituto Pestalozi . 1 o turno, 2° turno, noite, 1 o grau, 2° grau, até agora 
não teve todos os pedidos ... " Não entendi a pergunta. Tio de aluno 
deficiente auditivo do Arthur Versiani, Benício da Silva Gusmão Júnior: 
"Especificamente em Minas, quais são as novidades em relação à 
inclusão dos deficientes auditivos em escolas regulares e ao aumento 
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de vagas para alfabetização deles? Quais são os projetos nessa 
área?". 

São várias perguntas, Profa. Tânia. É porque estamos um pouco 
preocupados com o horário, já estamos fora da previsão do término 
desta reunião. 

A Sra. Tânia Mafra Guimarães - Sobre a primeira questão, a respeito 
da educação física, ela é obrigatória em todos os níveis. E agora, nós, 
da Secretaria da Educação, encaminhamos sete professores ao MEC 
para fazerem um curso de Educação Física adaptada. Estiveram lá 
durante determinado tempo, e vão repassar aos professores das 
escolas regulares e das escolas especiais como trabalhar com o 
aluno. Acho que essa questão é bastante pertinente. 

"Por que ainda a inclusão nas escolas regulares se não estão 
preparadas?" É justamente do que tratei na minha fala inicial. A 
inclusão deve ser planejada, gradativa e contínua, sendo necessário 
que a escola especial e a escola regular se vão adequando à nova 
realidade. Agora, enquanto diretoria, estamos preocupados com essa 
questão. 

Quanto à questão dos intérpretes, teríamos que ver de onde as 
pessoas são para tentarmos viabilizar isso. 

Quanto à outra pergunta, da professora de sala de recursos da PBH, 
gostaria que ela entrasse em contato conosco para darmos maiores 
informações e verificarmos o que está querendo especificamente. Ela 
poderia entrar em contato com a Diretoria de Educação Especial. O 
telefone é 3379-8224. 

Não entendi a pergunta da Rejane Amanda dos Anjos. Talvez ela 
me explicasse melhor, pois não entendi o que ela quis dizer. 

"Especificamente em Minas Gerais, quais são as novidades em 
relação à inclusão dos deficientes auditivos nas escolas regulares?" 
Estamos começando a trabalhar a questão da inclusão. Fizemos este 
seminário inicial , já estamos trabalhando em termos do curso de 
LIBRAS e vamos providenciar todo um processo de inclusão. bem-
trabalhado e com qualidade. 

A questão do Arthur Versiani é da Prefeitura, e isso já está 
ocorrendo lá. 

O Sr. Presidente - Há uma indagação para a Profa. Maria Stella: 
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"Como podemos falar de uma inclusão verdadeira se os surdos não 
tiveram condições diferenciadas no concurso da Secretaria da 
Educação, como a colocação de intérprete da LIBRAS nas provas? 
Vale ressaltar que foram muitos os surdos prejudicados por não terem 
essas condições diferenciadas. A comissão organizadora do concurso 
teima em não colocar intérprete da LIBRAS, apesar do aviso. Qual 
seria a posição das Sras. Tânia e Maria Stella em relação a esse 
caso?". Pergunta de Patrícia Luíza Ferreira Pinto, pedagoga, e da 
Pastoral dos Surdos da Arquidiocese de Belo Horizonte, de Maria 
Barbosa Coelho da Silva: "Como será assegurada a contratação do 
profissional surdo? Qual o critério que existe para evitar isolá-los em 
escolas de ouvintes e assegurar instrutor de surdos para os 
profissionais e alunos também na sua iniciação?" . Queria que a 
senhora esclarecesse também aquele episódio que o rapaz teve que 
trazer pessoalmente. 

A Sra. Maria Stella Nascimento - O rapaz trouxe aqui a classificação 
dele para fins de designação em escola de educação especial como 
professor de História. Ele é o primeiro classificado. Pedi a ele que me 
procurasse na Secretaria porque vou levá-lo ao setor competente. 
Esse assunto não é da minha área, mas faço questão de levá-lo 
aonde as designações são processadas, porque suponho que possa 
ter havido a divulgação da vaga e que ele não tenha tomado 
conhecimento. Entendo que, em se tratando de um professor que é 
portador de necessidade especial , esse tipo de comunicação teria de 
ser feito de tal forma, que ele pudesse ter tido acesso a ela com a 
necessária rapidez. 

Maria Barbosa Coelho da Silva, da Pastoral dos Surdos da 
Arquidiocese de Belo Horizonte, quer saber como será assegurada a 
contratação de profissional surdo e qual o critério para evitar isolar 
este em escola de ouvintes e assegurar instrutor de sinais - essa deve 
ser uma segunda solicitação - para profissionais e alunos também na 
sua iniciação. Se você observar, Maria Barbosa, a classificação de 
professor para lecionar em escola de educação especial é feita 
separadamente. Em hipótese alguma a Secretaria poderia colocar um 
professor surdo numa sala de alunos ouvintes. Seria prejuízo para 
ambas as partes. Quanto à outra parte: assegurar instrutor de sinais 
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para profissionais e alunos também na sua iniciação, a Profa. Tânia já 
deu a explicação, e nós também já dissemos que a Secretaria está, 
junto com Prefeitura, capacitando professores em linguagem de 
sinais, assim como está capacitando instrutores também para atuarem 
nessas salas. 

Patrícia Luíza Ferreira Pinto, pedagoga, da Associação de Surdos 
de Minas Gerais, quer saber como se pode falar de uma inclusão 
verdadeira se os surdos não tiveram condições diferenciadas no 
concurso da Secretaria da Educação, como a colocação de intérprete 
da LIBRAS nas provas. Ressalta ainda que foram muitos os surdos 
prejudicados por não terem essas condições diferenciadas. A 
comissão organizadora do concurso teima em não colocar intérprete 
da LIBRAS, apesar do aviso. Ela pergunta qual seria a nossa posição 
a respeito. É o seguinte, Patrícia: primeiro, o concurso foi terceirizado. 
A Secretaria apenas fez o levantamento e a identificação das vagas 
reais, como já disse, e o concurso foi realizado pelo Instituto Mineiro 
de Administração Municipal - IMAM -, que ganhou a concorrência. A 
realização desse concurso se fez por escolha de agência mediante 
edital público. 

As provas, pelo que sei , são autodirigidas. O candidato tem no 
próprio texto todas as informações necessárias; contudo, pode 
ocorrer, sim, que precisem de uma explicação, concordo com você. E, 
no caso, se não há um intérprete da LIBRAS. ele ficaria prejudicado, 
como você disse. Já conversei com o Presidente. estou levando essas 
questões que nos foram encaminhadas e vou encaminhar esta 
diretamente ao pessoal da Secretaria que acompanha a realização 
dos concursos. 

Entendo essa questão como igualdade de oportunidades, e, 
segundo o princípio da eqüidade, esse intérprete teria de ser 
colocado, ainda que esses candidatos pudessem ou devessem estar 
fazendo a prova junto com todos em um ambiente separado. Não 
posso afirmar, mas ocorre-me aqui que possam ter imaginado a 
possibilidade de o intérprete estar respondendo a perguntas. Mas não 
acredito nisso. Vou levar a questão à comissão, que precisa tomar 
conhecimento disso, porque não foi correto. 

A Sra. Tânia Mafra Guimarães - Queria fazer uma pergunta a 
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Patrícia. Quando se inscreveu, você fez o pedido do professor 
intérprete? Existe a legislação que te dá direito a ela. 

A Sra. Patrícia Luíza Ferreira Pinto - Pedi, e outros surdos também 
pediram antes, quando fizemos a inscrição, mas não adiantou. Queria 
aproveitar para falar sobre o seminário Sociedade Inclusiva, que 
ocorreu na PUC. Falei que participaria, conversei com o Secretário 
Adjunto Agamenon. Disse que precisava de intérprete, que os surdos 
precisavam de intérprete na prova. Avisei algum tempo antes, até 
pessoalmente, além de ter feito a inscrição. Disseram para não me 
preocupar porque haveria intérprete, mas que o surdo precisaria 
dominar o português. Está certo, sabemos o português, mas, se o 
professor ouvinte não sabe a LIBRAS, ele não precisaria do domínio 
dessa linguagem para ser designado para uma escola especial, como, 
por exemplo, a Francisco Sales? É a mesma coisa. Fazendo uma 
comparação. o professor ouvinte precisaria dominar a LIBRAS 
também. No domingo passado, muitos surdos ficaram prejudicados 
porque não tinham intérpretes. Ficaram realmente perdidos, poderiam 
ter tido domínio do conteúdo. O surdo domina bem a língua de sinais, 
mas às vezes tem dificuldades com o português. E o intérprete é 
profissional, é neutro, não ajudaria respondendo a perguntas. 

Farei a prova da segunda etapa. O cargo a que concorro é o de 
Analista de Educação, e gostaria que houvesse intérprete. Por isso, 
estou avisando com bastante antecedência. Já o fiz na primeira etapa, 
e não tive intérprete. É realmente o meu último pedido: por favor, 
preciso de intérprete. 

A Sra. Maria Stella Nascimento - É absolutamente procedente a 
solicitação de Patrícia. Comunicaremos o fato à comissão do 
concurso, para que o intérprete esteja presente. 

O Sr. Ernesto Bento e Silva - Tudo que a Mariane falou sobre 
educação, sobre sonhar, sobre mudar, é muito importante. Sentimos 
que a mudança já deveria ter ocorrido há mais tempo e temos 
procurado dar cursos de capacitação profissional e informática para os 
surdos, mas falta a base para essa capacitação porque falta 
escolaridade. E percebemos que isso passa pela falta da língua de 
sinais. É difícil acompanharmos essa evolução tecnológica sem uma 
base. Por isso é muito importante que a educação do surdo evolua. 

'--------0-------' 



39-+ 

Era essa a mensagem que gostaria de deixar para a Assembléia 
Legislativa e para a Secretaria da Educação. 

O Sr. Presidente - Há uma pergunta do Mancini Araújo, dirigida ao 
coordenador deste debate: "Por que as TVs mineiras não colocam 
intérpretes da LIBRAS em toda a programação, inclusive noticiários 
nacionais? São excluídos!". Quero responder que pesquisamos essa 
questão, e já existe uma lei que obriga as emissoras oficiais do Estado 
a colocarem o intérprete da LIBRAS em toda a sua programação. Em 
Minas, percebemos que apenas em um noticiário há a interpretação 
da LIBRAS, o que já é uma evolução. Quanto às emissoras 
particulares, privadas, parece-me que isso careceria de uma norma 
federal , porque a legislação sobre comunicações no Brasil é da esfera 
federal. Levaremos a sugestão a um congressista, talvez um 
Deputado Federal , para darmos um encaminhamento a essa questão. 

Já são 18h20min, e ainda há dezenas de perguntas, mas não 
haverá tempo suficiente para todas serem respondidas. Queremos 
registrar as perguntas de Sheila Costa, de Contagem; Vera Lúcia 
Teixeira Maia, Marli Xavier Stanislao, Maria Cristina Lopes Martins e 
Maria Auxiliadora Santos Menezes Pinto, da Sociedade dos Surdos de 
Belo Horizonte; Luciane Maria de Menezes; Sato Suenaga Júnior, da 
Associação dos Surdos de Minas Gerais; Argemiro Pereira do Vale 
Filho, do Instituto Santa Inês; Jaqueline Silva Gonçalves, de lbirité. 
Vou transferir as perguntas que não responderemos de público ao 
setor competente, para que haja o encaminhamento da resposta. 

A última pergunta está endereçada ao Amauri Valle e parece que 
resume o sentimento que hoje todos vivemos nesta tarde. É por isso 
que lhe peço que responda talvez em nome de todos aqueles que 
sofrem discriminação. A pergunta é de lsaura Aparecida da Silva 
Rosa, da Associação dos Surdos de Minas Gerais: "Queria saber por 
que as pessoas normais desprezam os deficientes. Mas nós, surdos, 
não desprezamos. Gostaria que existisse lei para as pessoas que 
desprezam os deficientes". A resposta está a cargo do Amauri Valle , e 
tenho a certeza de que é a de todos vocês que militam nesse 
movimento. 

O Sr. Amauri Valle do Amaral Júnior- Queria dizer a vocês, quanto a 
essa pergunta sobre discriminação, que isso não faz sentido, somos 
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iguais, surdos e ouvintes. Quem despreza quem, quem discrimina 
quem? Essa é a minha forma de pensar e sentir. O que existe é falta 
de reconhecimento, de informação. Acredito que essa informação 
também falte nas escolas, por exemplo. Se, na escola, os 
profissionais realmente tivessem fluência em língua de sinais, com 
certeza não existiria discriminação, não existiria desprezo. A minha 
resposta é essa, acho que a chave está nas escolas. Infelizmente, os 
surdos estão privados de informações. Quando tivermos maior 
reconhecimento e a sociedade possuir melhor informação, seremos 
tratados igualmente, surdos e ouvintes. 

O Sr. Antônio Mário - Boa-noite, já passa das 18 horas, e estou 
surpreso pela proporção do evento. Algumas pessoas já são nossas 
parceiras, e estamos nos reencontrando aqui. Mas. ouvindo essas 
perguntas, fiquei pensando na minha história, no começo da história 
da federação, quando existia uma barreira muito grande entre a 
comunidade, a FENEIS e o MEC. Foram 14 anos de luta, e agora, 
como Presidente da FENEIS, conseguimos vencer essa barreira e 
desenvolver um trabalho de parceria com o MEC e com as 
secretarias. Acredito que conseguiremos um futuro bem mais 
promissor para os surdos. Infelizmente, estamos vendo coisas que 
ainda ocorrem, como a falta de intérprete, problemas na designação 
do professor surdo, mas o que falta é todos se engajarem nessa luta. 
As pessoas que estão aqui são atuantes e podem nos representar 
junto aos órgãos competentes. 

A dificuldade com o português, as dificuldades que ocorrem nos 
cursos de capacitação profissional não ocorreu só em Minas, é uma 
coisa geral, infelizmente. E muitas vezes isso ocorre porque o surdo 
não tem escolaridade compatível com os seus concorrentes em 
concursos. Temos visto que o movimento tem crescido, no Sul e em 
outros lugares, como vocês viram. Acredito que não é um movimento 
só de surdos ou só de ouvintes. É construindo juntos que vamos 
conseguir. 

O Sr. Presidente - Quando tivemos a idéia de trazer este debate 
para esta Casa, não imaginávamos, por mais otimistas que fôssemos, 
que haveria essa presença tão espontânea, tão entusiasta, discutindo-
se um tema que jamais havia sido trazido a esta Casa da forma como 
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veio, com expositores da mais alta competência , com pessoas que 
têm conhecimento na área, neste Estado, cada uma demonstrando o 
que está fazendo, e, principalmente, que estaríamos tomando 
conhecimento dos direitos, das condições de trabalho e lutando contra 
a discriminação. Tudo o que foi levantado hoje aqui é que tornou 
possível esta Casa ter uma das tardes mais fecundas, mais 
edificantes dessa história. Sinceramente, esta Assembléia Legislativa, 
que é do povo, teve hoje uma demonstração da maior significação. 
Vale a pena manter um parlamento que se abre, que se coloca à 
disposição de todos os segmentos discriminados, como no caso dos 
surdos. Quero terminar este debate agradecendo a presença de 
todos, das autoridades, dos ouvintes, dos surdos. Gostaria de ler este 
texto do psiquiatra norueguês Terje Basilier, que está estampado 
neste cartaz. Aproveito para lembrar às pessoas que desejarem o 
atestado, para que não recebam falta em sua escola, que ali atrás há 
um setor que fornecerá o certificado de participação a todos. O texto 
que mencionei diz o seguinte: "Quando eu aceito a língua de outra 
pessoa, eu aceito a pessoa ... Quando eu rejeito a língua, eu rejeito a 
pessoa, porque a língua é parte de nós mesmos ... Quando eu aceito a 
língua de sinais, eu aceito o surdo. Nós não devemos mudá-lo, 
devemos ensiná-lo, ajudá-lo, e é importante considerar que o surdo 
tem o direito de ser surdo". Nesta tarde, em que discutimos esses 
assuntos, esse trecho me parece muito atual e oportuno. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos 

aos ilustres expositores, às demais autoridades e aos participantes, 
bem como ao público em geral, pela honrosa presença e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião extraordinária de 
amanhã, dia 11 , às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e 
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 do 
dia 11 /12/2001 ). Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 20/12/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
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Declaração de encerramento - Suspensão e reabertura da reunião -
Ata. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa- lvair Nogueira- João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro 
Vieira 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 22h30min, 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 Álvaro Antônio, 3°-Secretário, nas funções de 2°-

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

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião solene ao encerramento 

da 3a Sessão Legislativa Ordinária da 14a Legislatura. 
Declaração de Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir, de 
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pé, a declaração de encerramento desta sessão. 
"Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, declaro 

encerrada a 3a Sessão Legislativa Ordinária da 14a Legislatura". 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 
minutos, para a lavratura da ata da reunião. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião. 
Ata 

- O Deputado Álvaro Antônio, 3°-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião, que é aprovada sem 
restrições. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2002 

ATA 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 
PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

Às dez horas do dia treze de dezembro de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrús, 
João Leite e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental , o Presidente "ad hoc", Deputado 
Agostinho Patrús, declara aberta a reunião e informa não haver ata a 
ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão. A seguir, 
esclarece que a reunião tem por finalidade eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente, designar o relator da matéria e programar os 
trabalhos. O Presidente determina a distribuição das cédulas de 
votação aos Deputados e convida o Deputado Sargento Rodrigues 
para atuar como escrutinador. Apurada a votação, a Presidência 
proclama eleitos para Presidente o Deputado João Leite. com dois 
votos, e para Vice-Presidente o Deputado Agostinho Patrús, também 
com dois votos. Prosseguindo, a Presidência declara empossado o 
Presidente eleito, Deputado João Leite, a quem convida a tomar 
assento à mesa e passa a direção dos trabalhos. O Deputado João 
Leite agradece a confiança nele depositada, empossa o Vice-
Presidente, Deputado Agostinho Patrús, e designa o Deputado 
Sargento Rodrigues relator da matéria. Acatando sugestão da 
Presidência, os membros decidem que as reuniões ordinárias da 
Comissão serão realizadas nas quintas-feiras, às dez horas. Cumprida 
a finalidade da reunião , a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, a ser realizada às 15 horas deste mesmo dia, 
com a finalidade de tratar de assuntos de interesse da Comissão, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2001. 
João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Márcio Cunha -

Eduardo Brandão. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE JANEIRO DE 2002 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 18/1/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Sebastião Gomes Rocha, ocorrido em 3/12/2001 , em São Francisco. 
(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. 
Lair Aleixo, ocorrido em 31 /12/2001 , em Pedro Leopoldo. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. José 
Perdigão Cota, ocorrido em 11 /1/2002, em Alvinópolis. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE JANEIRO DE 2002 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 25/1/2002, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, (5) , informando o falecimento da Sra. 
Neli Aparecida Rabelo e do Sr. Laércio Lopes Viana, ocorridos em 
11 /1/2002, e do Sr. lraci Fagundes Santos, ocorrido em 24/12/2001 , 
em Várzea da Palma, bem como dos Srs. Geraldo Rocha Viana, em 
11 /1/2002, em Almenara, e Altair Almeida, em 28/12/2001 , em 
Diamantina. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, informando o falecimento da 
Profa. Maria Dalva Miranda Khabbaz, em 16/1/2002, em Uberaba. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Elaine Matozinhos, informando o falecimento do Sr. 
Rubens Torres Quintão, em 28/12/2001 , nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, informando o falecimento da Sra. 
Egídia dos Anjos M. Barnabé, em 16/1/2002, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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