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----- ATA DA 205a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/12/2000 
Presidência dos Deputados José Braga e Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Atas - Registro de presença - Questão de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos - Correspondência: 
Mensagens n°s 161 e 162/2000 (encaminham os vetos às 
Proposições de Lei n°s 14.631 e 14.632, respectivamente), do 
Governador do Estado - Ofícios, telegramas e cartões - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 1.328 a 1.334/2000 - Requerimentos n°s 1.822 a 1.826/2000 -
Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro - Proposição Não 
Recebida: Projeto de lei do Deputado Chico Rafael - Comunicações: 
Comunicação do Deputado Sebastião Navarro Veira - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Mauro Lobo e Elbe Brandão -
Questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta 
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Doutor Viana - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João 
Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
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José Haueisen- Maria Olívia- Mauri Torres- Mauro Lobo- Miguel 
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 14h15min, a 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Glycon Terra Pinto, 2°-Secretário "ad hoc", 

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são 
aprovadas sem restrições. 

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

Plenário, do Deputado Tourinho Filho, da Assembléia Legislativa do 
Estado do Ceará. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, não há 26 

Deputados em Plenário. Por isso, solicito o encerramento da reunião. 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) -Tendo em vista 

a importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para a 
recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Glycon Terra Pinto) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 
Deputados, que, somados aos 4 em reuniões de comissões, perfazem 
29 Deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. 

Correspondência 
-O Deputado Carlos Pimenta, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 



"MENSAGEM N° 161/2000* 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2000. 
Senhor Presidente, 
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Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso 
de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com 0 
artigo 70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto parcial à 
Proposição de Lei n° 14.631, que dispõe sobre o registro e a 
divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões d- veto. 

Atenciosamente, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de 

Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.631, que dispõe 
sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à 
criminalidade no Estado, vejo-me no dever de negar sanção ao art. 3o 
e a seu respectivo parágrafo único e aos incisos V, VI, XX, XXII e 
XXIII do art. 4°, por razões de ordem constitucional e de interesse 
público. 

Quanto ao art. 3° e a seu parágrafo único, cabe ressaltar 
que não é atribuição da Fundação João Pinheiro a publicação de 
relatórios de ação administrativa. A ela cabe fazer estudos e 
formalização de políticas e diretrizes para o Governo. 

Relativamente aos incisos V e VI do art. 4°, os efetivos 
policiais não devem ser divulgados em função da própria segurança 
pública. Aos incisos XX e XXII, por não ser o número de Promotores e 
Juízes por comarca objeto de relatório policial. Finalmente, quanto ao 
inciso XXIII, o número de sentenças proferidas em 1 a instância e 
acórdãos da 23 instância já é publicado pelo respectivo tribunal. 

Por estas razões deixo de sancionar os dispositivos 
supramencionados da Proposição de Lei n° 14.631, que dispõe sobre 
o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à 
criminalidade no Estado. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de 
dezembro de 2000. 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
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- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 162/2000* 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2000. 
Senhor Presidente, 

1045 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 
~x~elência que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, 
1nc1so VIII, combinado com o artigo 70, inciso 11, da Constituição do 
Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei n° 14.632, que dispõe 
sobre a administração, a proteção e a conservação das águas 
subterrâneas de domínio do Edado e dá outras providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões de veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de 
meu elevado apreço e distinta consideração. 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Ao examinar a Proposição de Lei n° 14.632, que "dispõe 
sobre a administração, a proteção e conservação das águas 
subterrâneas de domínio do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências", a mim encaminhada para receber sanção, vejo-me na 
contingência de vetar-lhe o artigo 18 e os §§ 2° e 3° do artigo 19, o 
que faço, por considerá-los contrários ao interesse público. 

O artigo 18, porque, ao estabelecer exigência adicional 
para a obtenção de licença para a execução de obras destinadas à 
pesquisa ou ao aproveitamento de águas subterrâneas, burocratiza o 
processo, instituindo condições a par das requeridas na legislação 
específica, o que não é aconselhado, por sua óbvia e inútil 
onerosidade. 

Quanto aos §§ 2° e 3° do artigo 19, porquanto ampliam 
inadequadamente os casos de dispensa de licença para a execução 
de obras e a outorga de direito de uso de água, matéria já 
convenientemente regulada na Lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 
1999. 

Por esses motivos, nego sanção ao artigo 18 e aos §§ 2° e 
3° do artigo 19 da Proposição de Lei n° 14.632, que devolvo à egrégia 
Assembléia Legislativa, para reexame. 
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de 

dezembro de 2000. 
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Dos Srs. Olívio Dutra, Governador do Rio Grande do Sul e 

Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, agradecendo o convite par~ 0 
Ciclo de Debates 70 Anos da Revolução de 30. 

Da Sra. Ziane Costa, Presidente da Assembléia Legislativa 
de Alagoas, agradecendo o convite par;'l a solenidade de formatura da 
primeira turma do curso de EspecializaçC'o em Poder Legislativo. 

Do Sr. Gilmar Machado, Deputado Federal, encaminhando 
cópia de abaixo-assinado pela derrubada do veto presidencial ao art. 
2° da Lei Federal n° 9 ,,~)1, de 1996 (Lei do FUNDEF), o qual excluiu 
dos benefícios desse i··undo a educação de jovens e adultos· e 
solicitando apoio a essa causa. (- À Comissão de Educação.) ' 

Do Sr. Abelardo Teixeira Nunes, Procurador-Geral de 
Justiça do Estado, encaminhando, em atenção a requerimento da CPI 
das Licitações, enviado por meio do Ofício no 1.250/2000/DLE, relação 
das denúncias referentes a irregularidades em processos licitatórios 
recebidas por esse órgão nos últimos cinco anos. (- À CPI d:ts 
Licitações.) 

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho 
agradecendo o convite para o Debate Público Transplante de Órgãos: 
(-À Comissão de Saúde.) 

Dos Srs. O. Geraldo Majela de Castro, Bispo Diocesano de 
Montes Claros; Annibal Sabino de Freitas e outros Defensores 
Públicos e Ricardo Laporta, de Aiuruoca, manifestando-se 
contrariamente ao Projeto de Lei n° 1.266/2000, que trata da reforma 
administrativa do Poder Executivo e prejudica a atuação da 
Defensoria Pública do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
1.266/2000.) 

Do Sr. André Carlos Ferreira Xavier, Prefeito Municipal de 
Piraúba, solicitando o empenho da Casa na manutenção da 
RURALMINAS na estrutura administrativa do Estado. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n° 1.266/2000.) 
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Do Sr. Silvano Antônio Neto, Presidente da Câmara 

Municipal de ltabirito, e outros Vereadores, solicitando o empenho da 
Casa na aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei Complementar n° 
17/99 que define a Comarca de ltabirito como de 2a entrância. 

Do Sr. Tarcísio Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de 
Fora, solicitando a prorrogação, por 120 dias, de termo de convênio 
firmado com a Assembléia para instalação de estação repetidora da 
TV Assembléia no município. 

Do Sr. lano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuaí, encaminhando cópia de solicitação do Vereador 
Eustáquio Azevedo Rocha para que se construa uma quadra 
desportiva na Escola Estadual de Alfredo Graça. (- À Comissão de 
Transporte.) 

Do Sr. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, agradecendo 
o convite para a reunião especial para entrega de medalha à 
Construtora Tenda S.A. 

Dos Srs. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, Wellington 
Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais, Maria 
Angélica Fernandes, Secretária do Deputado Federal Jaques Wagner, 
e Armando Costa, Presidente Regional do PMDB, agradecendo o 
convite para o Ciclo de Debates Minas Gerais e o Projeto Alvorada. 

Dos Srs. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, José 
Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, Celso Castilho de Souza, 
Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
e Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais, 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração dos 
150 anos de nascimento do Coronel Inácio Carlos Moreira Murta. 

Dos Srs. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, José 
Francisco de Salles Lopes, Presidente da BELOTUR, e Wellington 
Gaia, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais, agradecendo 
o convite para a reunião especial em homenagem a Dom Alexandre 
Gonçalves do Amaral. 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de 
Negócios da Caixa Econômica Federal, informando da liberação de 
recursos financeiros para a COPASA-MG. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Ediwal José de Morais, Juiz Sumariante do 1° 
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Tribunal do Júri, encaminhando cópia dos termos de audiências 
não realizadas nos dias 28 e 29/11/2000. (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei n° 1.266/2000.) 

Do Sr. Antônio Carlos Oliveira Pereira, Procurador do 
Trabalho, encaminhando, para as providências cabíveis, cópia da 
petição inicial da ação civil pública ajuizada contra a CASEMG, bem 
como peças do inquérito civil público. (-À Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Sr. Willer Larry Furtado, Superintendente do Aeroporto 
de Belo Horizonte, informando, em atenção a requerimento da CPI da 
Saúde encaminhado pelo Ofício no 2.3-1Cl/2000/DLE, que o pedido da 
referida Comissão foi encaminha~o à Superintendência do Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves. (-A CP 1

, da Saúde.) 
Da Diretoria do SINDPÚBLICOS-MG, de funcionários e 

professores da Escola Estadual José Carneiro da Cunha e dos Srs. 
Antônio Eustáquio Barbosa, Ary Gonçalves Fontoura, Aurélio Pinto 
Júnior, Edson Xavier de Paiva, Elza Maria de Castro, José Carlos 
Rodolfo, Luiz Carlos Prazeres dos Reis, Pedro Tavares de Oliveira 
Rosângela Carvalho da Silva e Wanderley Fontoura Rios, solicitand~ 
a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição.) 

Do Sr. Nelson Esteves, Agente Fiscal de Tributos 
Estaduais da Secretaria da Fazenda de Juiz de Fora, apresentando 
sugestões para aprimoramento do projeto de lei que dispõe sobre 
medidas de reestruturação em órgãos e entidades do Poder 
Executivo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.266/2000.) 

Do Sr. Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo, Ordenador 
de despesas da Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo do 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, comunicando que esse 
Ministério liberou recursos do convênio com o Sindicato Rural de 
Bambuí. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Coordenadora-
Geral de Convênio, da Fundação Nacional de Saúde, informando o 
repasse de valor referente a parcela de convênio, em cumprimento de 
disposição legal. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Das Sras. Creusa Queiroz de Oliveira Cardoso e Roselita 
Aparecida Borges Alves, do Poder Judiciário, solicitando apoio à 
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aprovação da emenda que cria o quadro suplementar do Tribunal 
de Justiça.(- Anexe-se ao Projeto de Lei no 17/99.) 

Do Dr. Alan de Freitas Passos, da Clínica Nossa Senhora 
de Lourdes, informando, a pedido da Comissão de Direitos Humanos, 
que o Sr. Antônio da Conceição de Souza evadiu-se daquele 
estabelecimento em 26/7/2000, esteve no Abrigo Municipal e deu 
entrada no Instituto Médico Legal em 7/8/2000. (- Anexe-se ao 
requerimento da Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Antônio Getúlio Rodrigues de Carvalho, Secretário 
da Loja Maçônica Fraternidade e Justiça n° 226, manifestando-se em 
favor dos Defensores Públicos. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
1.266/2000.) 

Do Sr. Augusto Pereira Ramos, Presidente do PMDB de 
Caraí, solicitando a não-extinção da RURALMINAS. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n° 1.266/2000.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, 

agradecendo convite para o Debate Público Transplante de Órgãos. 
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Homero 

Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF, e Sérgio Amaral, 
Superintendente da SUDENOR, agradecendo convite para o Ciclo de 
Debates Projeto Alvorada. 

Dos Srs. José Targino Maranhão, Governador da Paraíba; 
Wellington Roberto e José Alencar, Senadores; Henrique Hargreaves, 
Secretário da Casa Civil; Marcelo Araújo Rodrigues, Diretor da ECT 
em Minas Gerais, e de representante da Sociedade Mineira de 
Engenheiros, agradecendo convite para o Ciclo de Debates 70 Anos 
da Revolução de 30. 

Dos Srs. José Sarney, Senador; Michel Temer, Presidente 
da Câmara dos Deputados; Antônio do Valle, Deputado Federal, e 
Técio Lins e Silva, do Rio de Janeiro, agradecendo convite para o 
lançamento do volume IV da coleção "Memória Política de Minas". 

Dos Srs. Arlindo Porto, Senador, e Nerval e Matilde 
Carvalho, de Nanuque, agradecendo convite para a reunião especial 
em homenagem aos 150 anos de nascimento do Cel. Inácio Carlos M. 
Murta. 

Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, agradecendo 
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convite para a reunião especial em comemoração aos 50 anos da 
LBV. 

Do Sr. Antônio Salustiano Machado, Secretário de Ciência 
e Tccr1vlogia (3), agradecendo convites para a reunião especial em 
comemoração aos quatro anos do jornal "O Tempo" e para outros 
eventos realizados nesta Casa. 

Do Sr. Leônidas Gregório de Almeida, Prefeito Municipal 
de Pirapora, parabenizando os membros da Mesa da Assembléia 
eleita. 

Do Sr. Ruy Gritt e outros, de sindicatos rurais, solicitando 
sejam tomadas providências para a liberação de recursos do 
FUNCAFÉ. 

Da Irmã Margarida Generoso, de Contagem, agradecendo 
a indicação de seu nome para ser agraciada com medalha. 

CARTÕES 
Dos Srs. Mauro Santo2 Ferreira, Secretário do 

Planejamento; Orlando Adão Carvalho, Vice-Presidente do TRE-MG, 
e Emílio Haddad Filho, advogado, agradecendo convite para o Ciclo 
de Debates 70 Anos da Revolução de 30. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário do 
Planejamento, agradecendo convite para a reunião especial em 
homenagem a D. Alexandre Gonçalves do Amaral. 

Da Sra. Maria do Carmo Rabelo Lara, Prefeita Municipal 
de Carmópolis de Minas, agradecendo convite para o Seminário 
Legislativo Dez Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Do Sr. Flávio Ferreira de Lara Resende, Presidente da 
CEASA-MG, agradecendo convite para a reunião especial em 
comemoração aos quatro anos do jornal "O Tempo". 

Dos Srs. Gen. Div. Rômulo Bini Pereira, Com. Da 4a 
Região Militar e 4a Divisão de Exército, e Luiz Gonzaga Medeiros, 
Coordenador do Cerimonial do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 
agradecendo convite para a reunião especial em comemoração dos 
50 anos da LBV. 

Do Sr. Luiz Gonzaga Medeiros, Coordenador do 
Cerimonial do Prefeito Municipal de Belo Horizonte (3), agradecendo 
convite para as reuniões especiais em homenagem ao Grupo 
Holdercim Brasil S.A. e aos 150 anos de nascimento do Cel. Inácio 



o 

"' .., 
o 

o 

1
1 1051 o 

Carlos M. Murta e para o Debate Público Incentivo à Apicultura. 
2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as 
seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI N° 1.328/2000 
Estabelece a obrigatoriedade de os restaurantes e 

similares estabelecerem áreas destinadas aos fumantes. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Os restaurantes e similares ficam obrigados a 

designar área própria para fumantes, não superior a 50% (cinqüenta 
por cento) de seu espaço físico. 

§ 1 o - Na falta de designação de área própria para 
fumantes, fica proibida a prática do tabagismo no estabelecimento. 

§ 2o - Para os fins desta lei, entender-se-á por restaurante 
ou similar todo estabelecimento que efetue a venda de alimentos para 
consumo no local, excetuando-se os cafés e as tabacarias. 

Art. 2° - Cabe à administração do estabelecimento zelar 
pelo cumprimento do disposto nesta lei. 

Parágrafo único - Ao constatar a infração, a administração 
do estabelecimento advertirá o infrator, solicitando-lhe que se dirija ao 
local próprio para a prática do tabagismo ou, na ausência deste, que 
interrompa a prática. 

Art. 3° - O não-cumprimento do disposto nesta lei implicará 
ao infrator as seguintes penalidades: 

I - advertência por escrito no caso de primeira incidência; 
11 - multa no valor de até 500 UFIRs (quinhentas Unidades 

Fiscais de Referência) no caso de reincidência; 
111 - suspensão da venda de produtos alimentícios pelo 

estabelecimento no caso de segunda reincidência; 
IV - suspensão temporária da atividade no caso de terceira 

reincidência. 
Art. 4 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2000. 
Elaine Matozinhos 
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Justificação: Em todo o País, o poder público tem 
assumido, em favor da saúde pública, a correta e necessária luta 
contra o vício do tabagismo. Neste caminho, tem o Estado não apenas 
tomado providências para conscientizar a população quanto aos 
danos decorrentes do tabagismo, como também para possibilitar aos 
não-fumantes a prerrogativa de não serem atingidos e prejudicados 
pelo uso alheio do tabaco. 

Embora o ordenamento jurídico estadual já disponha sobre 
a prática do tabagismo nos prédios e espaços públicos, ressente-se, 
ainda, da falta de regras que versem sobre a prática do tabagismo nos 
bares e restaurantes particulares. Esta lacuna é justamente o que 
quer eliminar este projeto. 

Basicamente, as regras trazidas pela proposta 
estabelecem a necessidade de os restaurantes e similares 
designarem área própria, não superior a 50% do espaço físico do 
estabelecimento, para o uso dos furrantes. A proposição, portanto, 
não proíbe a prática do tabagismo, apenas visa impedir que os 
tabagistas prejudiquem a saúde dos não-tabagistas. Por este motivo, 
excluem-se das regras da proposta as tabacarias e os cafés, 
estabelecimentos tradicionalmente direcionados ao tabagismo, onde 
não deve ser censurada nem limitada tal prática. 

Assim e em prol dos direitos dos não-fumantes, 
esperamos contar com o apoio dos nobres Deputados à aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.329/2000 
Estabelece que a Secretaria de Estado da Saúde 

providenciará o exame de sífilis congênita nas gestantes que 
estiverem em acompanhamento pré-natal nos postos de saúde e 
hospitais do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 
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Art. 1° - A Secretaria de Estado da Saúde 

providenciará para que todas as gestantes que estiverem em 
acompanhamento pré-natal na rede pública estadual façam o exame 
de sangue para o diagnóstico da sífilis congênita. 

Parágrafo único - Nos casos em que o referido exame 
acusar resultado positivo, o tratamento deverá ser providenciado 
imediatamente. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2000. 
Agostinho Silveira 
Justificação: Em 1998, somente no Estado de Minas 

Gerais, cerca de 800 mulheres tiveram filhos com sífilis congênita, o 
que causou a morte de, aproximadamente, 5% dos bebês e houve 
20% de natimortos. 

Com um exame simples e barato e o diagnóstico precoce 
da doença, a gestante poderá ser medicada imediatamente, 
aumentando suas chances de vida saudável e de seu bebê. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.330/2000 
Declara de utilidade pública a Fundação Maria Mãe - FMM 

-, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Maria Mãe - FMM -, com sede no Município de Juiz de Fora . 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: A Fundação Maria Mãe, mantenedora da 

entidade Obra dos Pequeninos de Jesus, tem por finalidade a prática 
da caridade cristã por meio da assistência social. 

Baseada nos princípios cristãos de amor ao próximo, 
trabalha para dar atendimento às pessoas carentes em diversas 

o 
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situações, tais como lanche matinal, higiene pessoal, serviços de 
enfermagem, obtenção de documentos pessoais, orientação religiosa 
e educação para mudança de hábitos. 

Por se tratar de entidade que presta relevantes serviços à 
comunidade, estamos confiantes em que os colegas parlamentares 
haverão de dar apoio à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.331/2000 
Declara de utilidade pública a Sociedade de Amigos da 

Fundação Zoa-Botânica de Belo Horizonte, com sede nesse 
município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de 
Amigos da Fundação Zoa-Botânica de Belo Horizonte, com sede 
nesse município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2:100. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A entidade tem por objetivo contribuir para a 

conservação e o aprimoramento do patrimônio natural, científico, 
cultural e paisagístico da Fundação Zoa-Botânica de Belo Horizonte, 
bem como para o aumento de suas fontes de renda. 

Além de apoiar atividades culturais e conservacionistas, 
prestando bons serviços à coletividade, apresenta os requisitos legais 
para ser declarada de utilidade pública, motivos pelos quais 
esperamos contar com o apoio dos nobres colegas à aprovação do 
título declaratório que se pretende outorgar. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.332/2000 
Declara de utilidade pública a Fundação Monteiro Lobato 

de Educação e Cultura de Araxá, com sede nesse município. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação 
Monteiro Lobato de Educação e Cultura de Araxá, com sede nesse 
município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A entidade em questão tem como objetivo 

promover o desenvolvimento da educação e da cultura em Araxá. 
Para a realização das suas metas, fomenta atividades culturais, bem 
como projetos em consonância com as necessidades dos menores 
carentes do município. Além disso, promove eventos sociais e 
recreativos, visando desenvolver a união da comunidade. 

Como se vê, a instituição tem finalidade social e 
filantrópica. Por conseguinte, é justa e oportuna sua declaração de 
utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.333/2000 
Assegura acesso gratuito às pessoas portadoras de 

deficiência nos casos que menciona e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do· Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Fica assegurado às pessoas portadoras de 

deficiência o acesso gratuito nas instalações sanitárias de estações 
rodoviárias, "shopping centers", mercados e outras instalações 
congêneres. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias contados de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, novembro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Inúmeros são os casos em que nos 
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deparamos com a cobrança pelo uso de instalações sanitárias nas 
estações rodoviárias, mercados, "shopping centers" e outros 
estabelecimentos de semelhante natureza. 

No caso específico das pessoas portadoras de deficiência, 
torna-se dupla a barreira de acesso a essas instalações. A primeira é 
de ordem física, pois, normalmente, as entradas dessas instalações 
são dotadas de roletas giratórias que dificultam o acesso do 
deficiente. Por outro lado, vê-se, muitas vezes, o deficiente 
constrangido por não dispor do recurso para pagar pela utilização da 
instalação sanitária. 

Pretende esta proposição coibir a ocorrência dessa 
situação constrangedora, buscando possibilitar a plena inclusão da 
pessoa portadora de deficiência em todos os níveis de nossa 
sociedade. 

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a 
aprovação desta nossa proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.334/2000 
- O Projeto de Lei n° 1.334/2000 foi publicado na edição 

anterior. 
REQUERIME.~TOS 

N° 1.822/2000, do Deputado Antônio Andrade, solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
comunidade do Município de Vazante pela passagem do 47o 
aniversário de emancipação do município. (-À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 1.823/2000, do Deputado João Batista de Oliveira 
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DNER com vista~ 
a que seja restaurada a BR-135, especialmente no trecho 
compreendido entre o trevo da BR-040 e o Município de Montes 
Claros. 

N° 1.824/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, 
solicitando seja formulado apelo ao Ministro dos Trnsportes com vistas 
a que seja restaurada a BR-135, especialmente no trecho 
compreendido entre o trevo da BR-040 e o Município de Montes 
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Claros. (-Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N° 1.825/2000, do Deputado Mauro Lobo, solicitando seja 
encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre 
os motivos que estão impedindo os mutuários que celebraram 
contratos de finaciamento habitacional com a extinta MinasCaixa e a 
COHAB até 31/12/87 de quitarem seus financiamentos com 100% de 
desconto, nos termos da Medida Provisória 1981 - 52, do Governo 
Federal. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.826/2000, do Deputado Agostinho Patrús, solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do 
Sr. Carlos Horta Pereira. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja realizado, 
nesta Casa, seminário legislativo sobre o tema "Transporte Escolar 
Público".(- À Mesa da Assembléia.) 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa nos termos da Decisão Normativa da , 

Presidência n° 8, deixa de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI No ... 

Altera o "caput" do art. 2° da Lei 12.462, de 1997, e 
acrescenta mais um inciso ao dispositivo. . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s 
decreta: 

Art. 1 o - O art. 2° da Lei n° 12.462, de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação, sendo-lhe acrescido o inciso V: 

"Art. 2° - São beneficiários do FUNPREN órgãos, 
entidades e estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, que 
divulguem e atuem na área de prevenção, recuperação, fiscalização e 
repressão ao uso de entorpecentes e que destinem recursos para: 

······································································ 
V - aquisição de material didático e revistas especializadas 

para instrução e embasamento do ensino sobre o uso de drogas e 
dependência química.". 

Art. 2°- Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° - Revogan·. se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2000. 
Chico Rafael 

~------------------------------~ 
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Justificação: Ao alterarmos o "caput" do art. 2° da Lei 

12.462, de 1997, acrescentando-lhe o inciso V, procuramos adequar o 
mencionado diploma legal à nova realidade advinda da Lei 13.412, de 
1999. 

Este projeto de lei objetiva, ainda, assegurar recursos aos 
estabelecimentos de ensino privados ou públicos, para viabilizarem, 
com maior celeridade, o ensino sobre o uso de drogas e a 
dependência química em seus diferentes cursos. 

Diante da atualidade e da importância deste projeto de lei, 
solicito aos ilustres colegas o apoio à aprovação da matéria. 

- A Presidência deixa de receber a proposição nos termos 
da Decisão Normativa n° 8/2000. 

Comunicações 
- É, também, encaminhada à Mesa comunicação do 

Deputado Sebastião Navarro Veira. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro 
Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, ontem apresentei em Plenário um requerimento em que 
solicito sejo fç:ito ao Governador do Estado pedido de informações 
sobre os motivos que estão impedindo os mutuários que celebraram 
contrato de financiamento com a extinta MinasCaixa e com a COHAB 
com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais, d~ 
quitar seus financiamentos com 100% de desconto, nos termos da 
Medida Provisória n° 1981-52 do Governo Federal. Esse assunto, Srs. 
Deputados, é de alta relevância para os mutuários da COHAB e da 
MinasCaixa, porque essa medida provisória do Governo Federal 
permitiria aos mutuários que ingressaram até 31/12/87, e são 
milhares, obter essa oportunidade única de quitação de 100% dos 
seus débitos, sem nenhum ônus. Já buscamos informações junto à 
Caixa Econômica Federal, já temos em todo o País 45 instituições que 
aderiram a essa possibilidade definida pela medida provisória. Ora, 
temos em Minas Gerais, somente da extinta MinasCaixa, negociados 
com a Caixa Econômica Federal, 20 mil contratos, ou seja, 20 mil 
mutuários que poderiam quitar suas prestações com total desconto, 
100%. A COHAB também tem um número significativo de contratos, 
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que poderiam ser quitados dentro dessa modalidade ou com 50% 
para os contratos que vieram após 1987. Mas o que estamos 
verificando, conforme informações da própria Caixa Econômica 
Federal, é que para o acerto dos mutuários da MinasCaixa é preciso 
um entendimento com o Governo do Estado, porque caberia ao 
liquidante - no caso, a MinasCaixa, ou a própria COHAB, como agente 
financeiro - o ressarcimento desse perdão, por assim dizer, por meio 
do recebimento de parcelas do Fundo de Compensação de Variações 
Salariais - FSVS. Ora, se esperarmos que haja uma manifestação 
espontânea da COHAB, vamos ficar esperando toda a vida, porque 
essa medida provisória não obriga os agentes financeiros a participar 
desse processo, mas cria condições para que participem. Isso iria 
beneficiar milhares de mineiros que hoje estão sufocados com a 
prestação da habitação própria, tanto nos contratos da COHAB quanto 
nos da extinta MinasCaixa. Quando digo que a COHAB não vai tomar 
essa iniciativa facilmente é porque hoje, por sua inoperância, ela 
sobrevive graças a recursos do Tesouro do Estado e das prestações 
que vem recebendo de contratos antigos. 

Muito pouco se tem feito neste Estado em termos de 
financiamento de casa própria. Se a COHAB não se mobilizar, não 
procurar se movimentar e agilizar seus programas, obviamente vai 
estar destinada à extinção. Nada vai justificar a existência de uma 
COHAB que vive do passado, dos financiamentos passados. 

Então, é necessário que o Governador do Estado tenha 
sensibilidade social de determinar, tanto para a extinta MinasCaixa 
quanto para a COHAB, que se movimentem, que entrem em contato 
com a CEF para que seus mutuários possam ser beneficiados. Esse 
seria o melhor presente de Natal para milhares de mineiros que, 
sufocados com a prestação da casa própria, poderão receber esse 
benefício. Não podemos perder essa oportunidade. Seria injusto que, 
quando temos 45 agentes financeiros em todo o País que já aderiram 
a esse programa, Minas Gerais ficasse com as suas duas instituições 
fora desse programa. Não VEjo razões que justifiquem esse tipo de 
comportamento. 

Portanto, fica o nosso apelo, em nome de milhares de 
mineiros que vislubram essa possibilidade de quitar as suas 
obrigações de financiamento da casa própria, para que o Governador 
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lhes dê a condição desse benefício, porque não sabemos quando 
teremos outra oportunidade. O momento é agora. Mais uma vez 
solicito ao Governador, Dr. Itamar Franco, que determine às 
instituições do Estado que podem tomar essa providência que o 
façam, para beneficiar, talvez, 40 mil a 50 mil famílias do Estado. 

Sr. Presidente, solicito que esse requerimento, dada a 
relevância do assunto, e dado que termina no dia 29 de dezembro o 
prazo de adesão a esse programa, seja enviado ao Governador para 
que Minas Gerais não fique na retaguarda do social. Vamos aproveitar 
este momento, fazer justiça, juntar a MinasCaixa e a COHAB para que 
participem desse programa, para que tenhamos a oportunidade não 
de fazer justiça, mas de dar uma grande alegria, neste final de ano, a 
milhares de mineiros. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe 

Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, ocupo esta tribuna, na tarde de hoje, para 
que o parlamento não viva apenas de mazelas, mas também de bons 
momentos e dos frutos do trabalho, não do parlamento, mas de toda a 
sociedade mineira. 

Num primeiro momento, quero parabenizar 0 
Superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais pelo Programa 
AABB Comunidade. Esse programa já tem, hoje, nos seus quadros 
triplicado o número de crianças atendidas na parte de alimentaçã~ 
complementar, de auxílio à escola, de auxílio ao esporte. E vem em 
parceria com a Fundação Banco do Brasil, com as AABBs locais, com 
as Prefeituras e com a comunidade. Apresentaremos um 
requerimento para que esse assunto fique registrado não apenas nos 
anais da Casa e para que o Superintendente possa receber os 
aplausos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

Num segundo momento, quero parabenizar o corpo de 
cientistas da UFMG, que conseguiu a patente do medicamento 
desenvolvido no Estado para a cura da Hepatite C. É um 
reconhecimento da classe dos cientistas pesquisadores do Estado de 
Minas Gerais. 

Num terceiro momento, Sr. Presidente, quero parabenizar 
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o parlamento, na figura do Deputado Márcio Kangussu e do 
Presidente Anderson Adauto, pelo trabalho desenvolvido para que 
Minas Gerais pudesse ser aquinhoada no Projeto Alvorada, no Índice 
de Desenvolvimento Humano dos municípios pobres, de populações 
carentes, que precisam de políticas públicas consistentes de resgate. 
Diria resgate, e não restauração, porque cidadania de muitos e para 
muitos não existe. Não há inclusão. 

Quero parabenizar o Governo Federal por ter atendido a 
esse pedido de Minas Gerais, que partiu de uma ação do parlamento 
mineiro com o auxílio do Deputado Romeu Queiroz, do Senador José 
de Alencar e de muitos Deputados Federais, que fizeram coro com os 
Deputados Estaduais nessa luta. Muito obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, V. Exa. pode 
verificar, de plano, que não há mais de dez Deputados no Plenário. O 
Regimento Interno precisa ser respeitado, apesar de haver sido 
rasgado na frente deste Plenário, no ano passado. Solicito que V. Exa. 
encerre os nossos trabalhos. 

O Deputado José Braga - A Presidência entende a 
preocupação de V. Exa., mas, tendo em vista a importância da 
matéria constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados, para a recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a 
chamada.) · 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 
Deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, 

desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados p8:a as extraordinárias de amanhã, dia 14, 
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 
(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 14/12/2000 

~------------------------------~ 
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Anderson Adauto - Durval Ângelo - Alberto Bejani -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Fábio 
Avelar- Geraldo Rezende- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- José 
Henrique - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise- Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 

9h15min, a lista de comparecimento não registra a existência de 
número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
"quorum", e convoca os Deputados para a reunião ordinária de logo 
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião 
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO PROF. JOSÉ 
HENRIQUE DE OLIVEIRA PARA CONSELHEIRO DO CONSELHO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de 

outubro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Rezende, Paulo Piau e Cristiano Canêdo, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 0 
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano 
Canêdo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a proceder a argüição 
pública do Prof. José Henrique de Oliveira, indicado para Conselheiro 
do Conselho Estadual de Educação, e, se possível, apreciar o parecer 
do relator. O Deputado Geraldo Rezende convida o Prof. José 
Henrique de Oliveira a tomar assento à mesa e lembra aos presentes 
que a argüição pública se faz necessária conforme o disposto no art. 
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62, inciso XXIII, alínea "d", da Constituição do Estado, de acordo 
com. a _re~ação dada pela Emenda à Constituição n° 26. A seguir, a 
~~e_s1denc1a passa a palavra ao relator, Deputado Paulo Piau; este 
1n1c1a a argüição do Prof. José Henrique de Oliveira, que é sabatinado 
pelos demais Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
seguir, a Presidência indaga ao relator, Deputado Paulo Piau, se está 
em condições de emitir seu parecer. O Deputado Paulo Piau conclui 
pela aprovação do Prof. José Henrique de Oliveira para compor o 
Conselho Estadual de Educação, como Conselheiro. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente suspende 
os trabalhos por 5 minutos, para a lavratura da ata desta reunião. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Paulo Piau 
que proceda à leitura desta ata, que é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000. 
Geraldo Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo - Paulo 

Piau. 
ATA DA 6a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às quatorze horas do dia vinte de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Antônio 
Andrade e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a 
reunião e informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Mauro 
Santos Ferreira, Secretário do Planejamento e Coordenação Geral, 
Marcos Pestana, Chefe de Gabinete do Ministro das 
Telecomunicações; Fernandc' Pimentel, da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, e José Antônk• da Cruz, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada do Estado de 
Minas Gerais - SITICOP -, que irão em debate público discutir o tema 
"Obras Públicas: Perspectivas de Desenvolvimento com Geração de 
Emprego e Renda em Minas Gerais". O Presidente convida os 
expositores a tomar assento à mesa. Registra-se a presença, 
também, dos Deputados Carlos Pimenta, João Paulo e Cristiano 
Canêdo. A seguir, o Presidente passa a palavra aos convidados, para 
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suas explanações, e ao público presente, para formulações de 
perguntas, seguindo-se amplo debate, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos 
demais participantes, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2000. 
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes 

- Agostinho Silveira.; _ 
ATA DA 43 REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE MEMBROS 
DAS COMISSÕES PERMANENTES, NOS TERMO~ DO ART. 204, § 
1°, DO REGIMENTO INTERNO, E DE F]SCALIZAÇAO FINANCEIRA 

E ORÇAMENTARIA 
Às quatorze horas do dia vinte e dois de novembro de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio 
Cunha, Ermano Batista (substituindo este ao Deputado Mauro Lobo 
por indicação da Liderança do PSDB), lrani Barbosa, Olinto Godinho ~ 
Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado Eduardo Hermeto, por 
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada po~ 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
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 da Assembléia. O Deputado lrani Barbosa, 
relator do Projeto de Lei n° 1.236/2000 em turno único, emite parecer 
em que conclui por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. Após 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, 
conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
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1 Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - lrani 

Barbosa - Eduardo Hermeto. 
ATA DA 7a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL , 
Às quatorze horas do dia vinte e sete de novembro de dois 

mil, comparece na Sala das Comissões o Deputado Ivo José, membro 
da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Ivo José, declara 
aberta a reunião, nos termos do art. 125, § 3°, do Regimento Interno, e 
informa que ela se destina a ouvir os Srs. Paulo Roberto Sifuentes 
Costa, Juiz Togado da 5a Turma do Tribunal Regional do Trabalho-3a 
Região-MG; Gustavo de Lima Arouca, Assessor Jurídico do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP - e da 
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -
; Marcelo Gonçalves Campos, Auditor Fiscal do Trabalho do Ministério 
do Trabalho e do Emprego; Manoel Frederico Vieira, representante do 
Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de 
Minas Gerais; e Simão Pedro, Conselheiro do Tribunal de Contas de 
Minas Gerais, os quais irão discutir o tema "Cooperativas de Trabalho 
- Solução para uma Justa Distribuição de Rendas". O Presidente 
solicita aos convidados que tomem assento à mesa e, em seguida, 
registra a presença dos Deputados Paulo Piau, Elaine Matozinhos, 
Adelmo Carneiro Leão e Mauro Lobo. Após a exposição dos 
convidados, o Deputado Ivo José concede a palavra aos 
representantes de cooperativas. Passa-se à fase de debates, da qual 
participam os expositores, os Deputados e o público, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000. 
Amilcar Martins, Presidente - Ronaldo Canabrava -

Agostinho Silveira. 
ATA DA soa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de 

novembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Amilcar Martins, Agostinho Silveira e Ronaldo Canabrava. 
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Amilcar 
Martins, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava, dispensa a leitura dds 
atas da reunião anterior e da 49a Reunião Ordinária, as quais são 
dadas por aprovadas e são subscritas pelos membros da Comissão 
presentes. Após, o Presidente designa para relatores das seguint~s 
matérias os Deputados a seguir citados: Projetos de Lei n°s 894/2000, 
(Deputado Luiz Menezes), 1.163/2000 (Deputado Ivo José). O 
Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1.230/2000 ao Deputado 
Ronaldo Canabrava. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado 
Ronaldo Canabrava emite parecer sobre o Projeto de Lei n° 
1.230/2000, no 1° turno, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e a votação, é 
aprovado o parecer. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a 
liscussão e a votação das proposições sujeitas à deliberação 

conclusiva da Comissão. O Presidente submete a discussão e 
votação, em turno único, os Projetos de Lei n°s 664/99 e 1. 118/2000 
(relator: Deputado Ivo José); 946, 1.068, 1.083, 1.149 e 1.178/2000 
(relator: Deputado Amilcar Martins), o último com a Emenda n° 1, que 
são aprovados. Na seqüência, o Presidente submete a votação os 
Requerimentos n°s 1.749 e 1.750/2000, que são aprovados. Passa-se 
à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Ronaldo Canabrava lê 
requerimento do Deputado João Batista de Oliveira em que solicita 
seja realizada reunião da Comissão para debater as condições de 
trabalho e segurança na CEMIG. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Após, o Presidente submete a discussão e votação, em 
turno único, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
1.131, 1.147 e 1.082/2000, que são aprovados. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2000. 
Ivo José, Presidente - Ronaldo C. . ....tbrava - Luiz Menezes. 
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ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE 
. EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 39/2000 
As quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e oito 

de novembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Bené Guedes, Mauro Lobo e Dalmo Ribeiro Silva, 
membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o 
Deputado José Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a 
finalidade da reunião é apreciar, em 1° turno, o parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000, do Deputado Antônio 
Júlio e outros, que adapta o texto da Constituição do Estado ao da 
Constituição da República, em decorrência das modificações 
introduzidas pela Emenda à Constituição n° 19, de 4/6/98, e dá outras 
providências. O relator, Deputado Mauro Lobo, faz a leitura do seu 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da proposta de 
emenda com as Emendas n°s 1 e 2. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
pede que a reunião seja suspensa por 5 minutos, para que sejam 
feitos alguns esclarecimentos, o que é acatado pelo Presidente. 
Encerrado o prazo solicitado, a Presidência reabre os trabalhos. 
Colocado em discussão e ern votação, é o parecer aprovado e 
subscrito pelos membros presentes. Cumpi"ida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser marcada 
oportunamente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Bené Guedes, Presidente - Cristiano Canêdo - Mauro 

Lobo -Antônio Júlio. 
ATA DA 33a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

REDAÇÃO 
Às vinte horas e quinze minutos do dia vinte e nove de 

novembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Djalma Diniz, Aílton Vilela e Eduardo Brandão, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
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Deputado Djalma Diniz, 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 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Prosseguindo, o 
Presidente suspende a reunião até que as matérias sejam apreciadas 
em Plenário. Reabertos os trabalhos, às 20h15min, e com a presença 
dos Deputados mencionados, a Presidência distribui ao Deputado 
Aílton Vilela o Projeto de Resolução n° 73/99. Encerrada a 1 a Parte 
dos trabalhos, passa-se à 13 Fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de 
Redação Final do Projeto de Resolução n° 73/1999 (relator: Deputado 
Aílton Vilela). 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, 13 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia - Marco 

Régis. 
ATA DA 383 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CPI 

DO NARCOTRÁFICO 
Às quinze horas do dia cinco de dezembro de dois mil 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mareei~ 
Gonçalves, Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, José Henrique 
e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
ouvir o depoimento do Sr. Edilberto José da Silva, mas tendo em vista 
a necessidade de se ouvir, também, o depoimento do Sr. José Carlos 
Belilo, ficam os interrogatórios adiados para o dia 7/12/2000. A seguir, 
o Presidente comunica que se encontra presente o Sr. Devair Lucas, 
que deseja prestar esclarecimentos sobre a sua vinda a Belo 
Horizonte, na semana anterior. Após as considerações iniciais do 
depoente, segue-se o interrogatório, conforme consta nas notas 
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taqu~~ráficas. Encerrado o depoimento e cumprida a finalidade da 
reumao, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. ' 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério 

Correia - Marco Régis -José Henrique- Sargento Rodrigues. 
ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS 
Às dezenove horas do dia cinco de dezembro de dois mil, 

comparecem na sede do Country Clube Jaraguá os Deputados Elbe 
Brandão, Miguel Martini e Elaine Matozinhos. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara aberta a 
reunião. A seguir, a Presidência, informa que a reunião se destina a 
avaliar a situação alarmante em que se encontra a população dos 
Bairros Jaraguá e Dona Clara, onde diariamente estão sendo 
registrados assaltos. Prosseguindo, a Presidente passa a palavra ao 
Deputado Miguel Martini, autor do requerimento que ensejou a 
reunião, para suas considerações iniciais. Ato contínuo, fazem uso da 
palavra as seguintes pessoas: Edilson de Almeida Júpter, Presidente 
da Associação de Moradores dos Bairros Jaraguá e Aeroporto, 
Emanuel Paceli Azevedo, Presidente da Associação do Bairro Dona 
Clara, Padre Lourival Felipe Soares, Hamilton Ferreira, José Henrique 
Guimarães, Deputada Elbe Brandão. Nesse momento, a Deputada 
Elbe Brandão passa a Presidência ao Deputado Miguel Martini e 
retira-se da reunião. Prosseguindo, são ouvidas as seguintes pessoas: 
Vinicius Segantini Dantas, Ramon Cabral, Jacqueline Canabrava, 
Manoel Jorge, Padre Lourival Felipe Soares, Carlos Alberto Caixeta, 
Zulmira Rufo, Maria das Graças Moura, Deputada Elaine Matozinhos, 
que, após sua explanação, pede licença para ausentar-se, Márcio 
Teixeira Borges, Fátima Gilberto Pires, Sylvia de Andrade Almeida, 
Gilberto Gontijo de Andrade, Cintia Moreira França, Guilherme Bruno 
Lima, Luiz Itamar Saldanha, Ronaldo Carneiro, Geraldo Neves Silva, 
João Lopes, Francisco Prado. Em seguida, o Coronel Severo Augusto 
da Silva Neto procede à sua explanação e responde às perguntas 
formuladas. Ao final de sua fala, o Coronel Severo convida um grupo 
representativo da população, de 25 pessoas, no máximo, para uma 
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reunião no Comando-Geral da PM, oportunidade em que será 
traçado um plano de ação com a comunidade e a Polícia Militar na 
tentativa de solucionar os problemas apresentados. Vinte e três das 
pessoas presentes aceitam o convite, e fica marcada uma reunião 
para o próximo dia 11/12/2000. Por fim, fazem uso da palavra o 
Presidente do Jaraguá Country Clube, Sr. Milton Castilho, e o Padre 
Lourival, que encerra o debate com uma oração. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, dos convidados e da comunidade, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Elbe Brandão, Presidente - Marcelo Gonçalves - Adelmo 

Carneiro Leão. 
ATA DA 633 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de dezembro de 

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon 
Terra Pinto, Luiz Tadeu Leite, Adelmo Carneiro Leão e Marcelo 
Gonçalves. Está presente, também, o Deputado Durval Ângelo. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra 
Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a ouvir 0 
depoimento do Sr. Eduardo Decat de Moura e, a seguir, procede à 
leitura de ofícios do Movimento Direito e Cidadania, convidando para 
solenidade comemorativa do 6° aniversário de sua fundação e do 52° 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos; do Sr. Adriano 
Arantes Bozola, Promotor de Justiça substituto da Comarca de 
Uberlândia, encaminhando relato de visita e pedido de interdição da 
163 Delegacia Regional de Segurança Pública de Uberlândia; do Sr. 
Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, respondendo a 
pedido do Deputado Glycon Terra Pinto (conforme publicado na 
edição de 30/11/2000); do Sr. Jairo Lellis Filho, Corregedor-Geral de 
Polícia, encaminhando informações solicitadas pelo Deputado Marcelo 
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Gonçalves; da Sra. Leonor Estevan, encaminhado perguntas à 
Comissão; da Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, convidando para eventos da 
Semana de Direitos Humanos. Ato contínuo, passa-se à fase de 
discussão e votação de proposição que dispensa a apreciação do 
Plenário da Assembléia, e são aprovados os Requerimentos n°s 1. 77 4 
a 1.781/2000. Neste momento, registra-se a presença da Deputada 
Elbe Brandão, a quem o Deputado Glycon Terra Pinto passa a 
Presidência dos trabalhos. Prosseguindo, na fase de discussão e 
votação de proposição da Comissão, são aprovados requerimentos do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada 
audiência pública para debater a implementação da Lei n° 13.187/99, 
que determina o pagamento de indenização às vítimas de torturas 
praticadas por agente do Estado; do Deputado Durval Ângelo (2), um, 
em que solicita seja feita visita da Comissão à Penitenciária Nelson 
Hungria e seja realizada audiência pública para debater a violência em 
Betim e os fatos ligados ao assassinato do Soldado Cotta, segurança 
do Prefeito Municipal de Betim, com a presença dos convidados que 
menciona. A seguir, a Deputada Elbe Brandão convida a fazer uso da 
palavra o Sr. Eduardo Decat de Moura. Após, fazem uso da palavra os 
Deputados Glycon Terra Pinto, Luiz Tadeu Leite, Adelmo Carneiro 
Leão e Elbe Brandão. 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, 13 de dezembro de 2000. 
Elbe Brandão Presidente - Adelmo Carneiro Leão -' 

Marcelo Gonçalves. 
ATA DA soa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia seis de dezembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa 
e Hely Tarqüínio (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos 
Andrada, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Sebastião Costa declara aberta a reunião e deixa de solicitar a leitura 
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da ata da reunião anterior, por inexitência de "quorum" para a sua 
aprovação. O Presidente informa que a reunião se destina a debater 
os acontecimentos que levaram à exoneração do Prof. José Eustáquio 
Alves, do cargo de Diretor-Executivo da Fundação Educacional de 
Patos de Minas e informa que designou, no dia 27/11/2000, o 
Deputado José Milton para relatar o Projeto de Lei Complementar no 
30/2000; o Deputado Ântônio Carlos Andrada para relatar o Projeto de 
Lei n° 22/99; o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relatar o Projeto de 
Lei n° 1.231/2000 e o Deputado Ed•Jardo Brandão para relatar o 
Projeto de Lei n° 1.238/2000. O Pr.;;sidente informa que no dia 
4/12/2000, designou o Deputado Eduardo Brandão para relatar os 
Projetos de Leis n°s 890, 1.036, 1.246 e 1.260/2000 e o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva para relatar o Projeto de Lei n° 1.242/2000. A 
seguir, o Presidente comunica a presença dos seguintes convidados: 
a Sra. Aimar Lúcia Correia de Queiroz, representante dos ex-alunos 
da FEPAM; e o Sr. Ênio Milagres, Presidente do Dirtetório Acadêmico 
da Faculdade de Direito da FEPAM e lhes concede a palavra para 
suas considerações iniciais. Segue-se amplo debate, com a 
participação, além dos Deputados presentes, dos Srs. José Eustáquio 
Alves e Gilson Frades, estudantes da Faculdade de Direito. Após as 
considerações finais dos present~s, o Presidente informa que irá 
apresentar requerimento solicitando providências junto ao Ministério 
Público para que se proceda à auditoria na entidade, em vista dos 
depoimentos e dos documentos apresentados. 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, 13 de dezembro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - João Paulo - Dinis Pinheiro -

Amilcar Martins. 
ATA DA 593 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às quinze horas do dia seis de dezembr_o de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, 
Arlen Santiago e lvair Nogueira, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Miguel Martini e _Fábio 
Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro 
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Antônio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado lvair Nogueira, 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 discutir a experiência denominada Projeto Novo 
DETRAN-RS e registra a presença do Capitão João Batista 
Hoffeimester. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado 
Miguel Martini, autor do requerimento que suscitou a realização do 
debate, para suas considerações iniciais. Após as considerações 
iniciais proferidas pelo Capitão João Batista Hoffeimester, ocorre 
amplo debate entre o convidado e os parlamentares. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Álvaro Antônio, Presidente - Olinto Godinho - Bilac Pinto. 

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia seis de dezembro 
de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo 
Morais, Maria José Haueisen e Adelino de Carvalho, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Maria José Haueisen, 
dispensa a leitura das atas da 19a e da 20a reuniões extraordinárias, 
as quais são dadas por aprovadas e são subscritas pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. 
João Leles de Menezes, Diretor-Geral da Cooperativa de 
Administração Rural do EMG - COOPMINAS -, que encaminha o 
Projeto RURALBRÁS. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário 
da Assembléia. O Presidente passa a palavra ao Deputado Adelino de 
Carvalho, relator do Projeto de Lei n° 1.052/2000, no 2° turno, que 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria, na 
forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4. Submetido 
a discussão e a votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade 
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da · reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prox1ma 
reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Cabo Morais, Presidente -- ~,Ji·Jaldo Andrade - Maria José 

Haueisen - Carlos Pimenta. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇÕES 

Às nove horas e quarenL :·':o minutos do dia sete de 
dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Andrade, Adelmo Carneiro 
Leão (substituindo este ao Deputado Rogério Correia, por indicação 
da Liderança do PT ), Doutor Viana (substituindo o Deputado Bené 
Guedes, por indicação da Liderança do PDT) e João Leite 
(substituindo o Deputado Miguel Martini. por indicação da Liderança 
do PSDB ), membros da supracitada n IIISSão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara 
abert<:~ '~ reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A seguir, a Presidência solicita ao Deputado 
Doutor Viana que proceda à leitura de ofício enviado pelo Sr. Luiz 
Carlos Crivelaro, Vereador à Câmara Municipal de Jacutinga, em que 
solicita sejam averiguadas possíveis irregularidades nas obras de 
asfaltamento da estrada entre Jacutinga e Albertina. O Presidente 
pede ao Deputado Antônio Andrade, relator da Comissão, que se 
manifeste sobre o ofício. Após, determina à assessoria que tome as 
devidas providências em relação ao pedido mencionado. Informa, 
ainda, que a reunião se destina a ouvir os Srs. José Geraldo de 
Carvalho, Diretor-Geral; Norma Sueli de Oliveira, Diretora de Análises 
Formal de Contas; Marconi Augusto Fernandes de Castro Braga, 
Diretor de Auditoria Externa, e José Tanajura Carvalho, Diretor de 
Informática, todos do Tribunal de Contas do Estado. A Presidência 
registra a presença do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado, o qual justifica a ausência dos citados 
depoentes. Passa-se à discussão e votação de proposições da 
Comissão, ocasião em que o Deputado Doutor Viana apresenta 
requerimento em que solicita seja ouvido o Sr. Sylo da Silva Costa. 
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Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Presidente 
concede a palavra ao convidado, que faz sua explanação e responde 
às perguntas do Deputado Antônio Andrade. A Presidência esclarece 
aos Deputados que o teor da reunião se encontra registrado nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença do convidado e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Miguel Martini, Presidente - Antônio Andrade - Bené 

Guedes - Rogério Correia - Cristiano Canêdo. 
ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDEF 

Às dez horas e quinze minutos do dia sete de dezembro 
de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Cristiano Canêdo, Sebastião Costa, Antônio Carlos Andrada, José 
Milton e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente comunica o recebimento de ofícios da Comissão Diretora 
Provisória do PSC, informando que tramita no Ministério Público 
representação do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de 
Januária, na qual denunciam o Prefeito Municipal por irregularidades 
no uso de verbas do FUNDEF. Em seguida, o Presidente informa que 
a reunião se destina a ouvir as Sras. Maria Elizabeth Perotti de 
Oliveira, Secretária Municipal de Educação de Chácara; Lúcia Helena 
Félix Pacheco, Presidente do Conselho Municipal do FUNDEF de 
Chácara; Maria Magdalena de Fátima Esteves dos Anjos, Secretária 
Municipal de Educação e Presidente do Conselho Municipal do 
FUNDEF de Urucuia, e o Sr. Antônio da Silva Laudade, Secretário 
Municipal de Educação e Presidente do Conselho Municipal do 
FUNDEF de Guaranésia; e a discutir e votar proposições da 
Comissão. O Presidente registra a presença dos convidados e passa-
lhes a palavra, para suas considerações iniciais. Após, são abertos os 
debates, com a participação dos Deputados e convidados, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 33 Parte da Ordem do Dia, 
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com a discussão e votação de proposições da Comissão. São 
votados e aprovados requerimentos do Deputado Antônio Carlos 
Andrada solicitando sejam convidados o Prefeito Municipal de 
Urucuia, um auxiliar técnico apto a explicitar a utilização de recursos 
do FUNDEF e um representante dos professores da rede municipal 
que apresentaram denúncia para reunião da Comissão e seja 
prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão por 60 dias; do 
Deputado José Milton, solicitando seja enviada pela Prefeitura 
Municipal de Guaranésia, a documentação referente à aquisição de 
ônibus municipais utilizados no transporte de estudantes e a cópia do 
recurso de defesa contra denúncias apresentadas por professores. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Sebastião Costa - Bené 

Guedes - Antônio Carlos Andrada. 
ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DEFESA DO COt\:SUMIDOR 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete 

de dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos e Ermano Batista 
(substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por indicação da 
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Olinto Godinho. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 
Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. A Presidência comunica que em 
6/12/2000 foi o Deputado Geraldo Rezende, designado relator do 
Projeto de Lei n° 1.202/2000, em 1° turno. Passa-se à discussão e à 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Presidente indaga da Deputada Elaine 
Matozinhos, se está em condições de emitir o parecer sobre o Projeto 
de Lei n° 1.142/2000, em 2° turno. A Deputada Elaine Matozinhos 
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solicita prazo regimental para melhor análise da matéria, o qual é 
deferido pela Presidência. Ato contínuo, o Presidente redistribui à 
Deputada Elaine Matozinhos os Projetos de Lei n°s 1.111 e 
1.249/2000, no 1° turno. Com a palavra, a Deputada solicita prazo 
regimental para emitir os pareceres sobre essas matérias, o qual é 
deferido pela Presidência. Passa-se à discussão e à votação de 
proposições da Comissão, ocasião em que a Deputada Elaine 
Matozinhos procede à leitura do requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública com os 
convidados que menciona, para se debater a situação dos mutuários 
da ex-MinasCaixa em face da Medida Provisória n° 1.981. A 
Presidência informa que o requerimento será colocado em votação 
oportunamente. Após, o Deputado João Paulo passa a Presidência à 
Deputada Elaine Matozinhos e, em seguida, apresenta requerimento 
em que solicita liberação de passagem aérea de ida e volta à Brasília, 
no dia 12/12/2000 para participar de reunião da Comissão de Defesa 
do Consumidor da Câmara Federal e coletar material relativo ao 
Seminário Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - Avaliação e 
Perspectivas, ocorrido em 29/11/2000 nessa Casa. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené 

Guedes. 
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia doze de dezembro 

de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe 
Brandão, Marcelo Gonçalves, Adelmo Carneiro Leão e Maria José 
Haueisen. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Elbe 
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Seguir, a Presidente procede à 
leitura da seguinte correspondência: denúncia da Frente de Defesa 

~----------------------------------~ 
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dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, sobre 
crianças do Município de Esmeraldas que não estão freqüentando a 
escola, por falta de oferta de transporte por parte da Prefeitura; "fax" 
da Associação Sindical dos Servidores da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos, em que solicita a realização de 
audiência pública para se discutir a Lei n° 13. 720; denúncias 
apresentadas por Flávio Almeida Araújo; ofício do Secretário Adjunto 
de Direitos Humanos, José Francisco da Silva, em que informa as 
providências tomadas em relação a pedidos de vários recuperandos; 
ofício do Presidente da Câmara Municipal de Pedralva, Vereador 
Antônio Claret de Carvalho, em que solicita providências para 
apuração das circunstâncias do falecimento do Sr. José Divino 
Marciano; carta dos recuperandos da cadeia pública de Bicas 
apresentando denúncias; ofício do Chefe de Gabinete da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública, Sr. Adalclever Ribeiro Lopes, em 
que presta informação de interesse do Sr. Marcos Rodrigues da 
Costa; denúncias envolvendo policiais civis e o Delegado Regional de 
Frutal. Ato contínuo, a Presidência comunica que o Deputado Marcelo 
Gonçalves foi designado relator do Projeto de Lei n° 1.273/2000, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que alte ·a dispositivos da Lei n° 12.462 
de 7/4/97, e dá outras providências. f seguir, a Presidente informa 
que a reunião se destina a debater sobre a implementação da Lei n° 
13.187, de 1999, que determina o pagamento de indenização às 
vítimas de torturas praticadas por agente do Estado e a apreciar a 
matéria constante na pauta. O Deputado Adelmo Carneiro Leão pede 
licença para ausentar-se e comunica que será substituído pela 
Deputada Maria José Haueisen, autora do projeto que resultou na lei 
em debate. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos n°s 1.769, 1.783 e 1.785/2000. A seguir, 
passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, são aprovados os seguintes requerimentos: do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que pede seja realizada 
audiência pública para se ouvir o Sr. Celso Schill, Presidente da 
Associação das Empresas de Diversão Eletrônica Interativas Off-Line 
do Estado de Minas Gerais - AEDEIOL -; do Deputado Marcelo 
Gonçalves, em que pleiteia seja encaminhado ofício ao Comandante-
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Geral da PMMG, pedindo providências relativas à denúncia 
apresentada a esta Comissão pela Sra. Andréia Maria dos Santos, de 
Pedro Leopoldo; em que solicita seja encaminhado ofício à Ouvidoria 
da Polícia de Minas Gerais, pedindo providências relativas à denúncia 
apresentada a esta Comissão pela Sra. Andréia Maria dos Santos, de 
Pedro Leopoldo. A seguir, a Deputada Elbe Brandão passa a direção 
dos trabalhos à Deputada Maria José Haueisen, que convida a 
compor a Mesa as seguintes pessoas: Srs. Robson Sávio Reis Souza, 
Coordenador da Comissão que analisará os requerimentos, 
representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos e do Conselho Estadual de Direitos Humanos; Heloísa 
Amélia Greco, representante do Movimento Tortura Nunca Mais; 
Afonso Vítor, cidadão anistiado pela lei em debate; Maria do Rosário 
Caiafa Farias, da Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais; a 
cidadã anistiada Neusa Ladeira; Caroline Dantas, da Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos, e Mateus Afonso Medeiros, 
representante da Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania, da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, os quais fazem uso da 
palavra, cada qual por sua vez, na ordem citada. Durante a reunião, 
apresentam denúncias à Comissão as seguintes pessoas: Sra. Sílvia 
Lages de Oliveira, Srs. Nilton Lages de Oliveira, Demétrio da Rocha e 
Ramiro Cipriano da Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, 
amanhã às 15 horas com a finalidade de se ouvir o Sr. Celso Schill, 
Preside~te das Empr~sas de Diversão Eletrônica Interativa Off-Line -
AEDEIOL - e toda a diretoria dessa instituição, a requerimento do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Elbe Brandão Presidente - Luiz Tadeu Leite - Glycon 

I 

Terra Pinto. 
ATA DA 39a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO 

NARCOTRÁFICO 
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia doze de 

dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis, Paulo Piau, Rogério 

~----------------------------------~ 
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Correia, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o relatório 
final. O Deputado Sargento Rodrgiues lê moção de apoio da Câmara 
Municipal à CPI, em virtude da tentativa de desmoralização da 
Comissão por meio do Caso Belilo. A seguir, o relator distribui avulso 
do relatório, e, ato contínuo, o Presidente convoca os membros para 
apreciá-lo dia 13/12/2000, às 14 horas, no Plenarinho I. Seguem-se 
algumas considerações por parte dos parlamentares presentes. 
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, 13 de dezembro de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Marco Régis - Paulo Piau 

- Sargento Rodrigues - Rogério Correia - José Henrique - Carlos 
/ Pimenta. 

ATA DA 553 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIR.; E ORÇAMENTÁRIA 

Às dezesseis horas e qua;enta e cinco minutos do dia 
doze de dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões 
os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, lrani 
Barbosa, Olinto Godinho e Rêmolo Aloise, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Ato contínuo, o 
Presidente informa que recebeu o Projeto de Lei n° 1.164/20000 e 
designou o Deputado Mauro Lobo relator da matéria. Passa-se a 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres de proposições sujeitas a apreciação do Plenário. O 
Deputado Mauro Lobo apresenta requerimento solicitando a retirada 
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de pauta das Mensagens n°s 19/99 e 109/2000. Colocado em 
v~tação, é. o requerimento aprovado. Logo a seguir, o Deputado 
Remoia Alo1se emite parecer para o 1° turno sobre o Projeto de Lei n° 
1.198/2000, o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
S_ubstitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Após 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se a 33 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Colocado em votação, é aprovado o 
requerimento do Deputado Amilcar Martins solicitando ao DETRAN-
MG a agilização da resposta do pedido de diligência relativo ao 
Projeto de Lei n° 252/99. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - lrani Barbosa 

- Eduardo Hermeto. 
ATA DA 563 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia quatorze de dezembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
Eduardo Hermeto, lrani Barbosa, Olinto Godinho e Rêmolo Aloise, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. Passa-se à 13 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente retira da pauta 
os projetos nela constantes. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - Eduardo 
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Hermeto - Rogério Correia - lrani Barbosa. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.005/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei 
em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de o Estado fornecer 
cadeiras de rodas e aparelhos auditivos aos portadores de deficiência 
física ou auditiva. 

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e 
Justiça, que perdeu prazo para emitir parecer. Em seguida, a 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social manifestou-
se, quanto ao mérito, pela rejeição do projeto. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos 
aspectos financeiro e orçamentário. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe torna obrigatório o 

oferecimento, pelo Estado, de cadeiras de rodas e aparelhos auditivos 
aos portadores de deficiência física ou auditiva reconhecidamente 
pobres. 

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
opinou pela rejeição do projeto com a justificativa da existência de 
legislação estadual sobre a matéria. Sequndo aquela comissão, a 
Secretaria do Trabalho, da Ação Social. ( ·! 1ança e do Adolescente -
SETASCAD - é o órgão responsáve! pela formulação da política 
estadual de assistência social. Além da Secretaria, existe a 
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, à qual 
compete coordenar, supervisionar e acompanhar a execução das 
atividades dos órgãos envolvidos, indicando as prioridades e medidas 
a serem implementadas. 

De acordo com pesquisa de mercado realizada, o preço 
médio de uma cadeira de rodas é de R$230,00, e o aparelho auditivo 
está na faixi:.l de R$1. 500,00 a R$4. 000,00, dependendo dos recursos 
tecnológicos a ele incorporados. 

Do ponto de vista financeiro existe dotação orçamentária, 
e o programa poderá ser implementado, cabendo aos órgãos 
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envolvidos o gerenciamento e o controle do fornecimento das 
cadeiras de rodas e dos aparelhos auditivos, avaliando as demandas 
mensais e adequando-as aos recursos disponíveis. 

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

1.005/2000, no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - lrani 

Barbosa - Rogério Correia - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.230/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei 
em epígrafe disciplina a aplicação de recursos em programas e fundos 
destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria e a 
fome e a resgatar a cidadania no Estado de Minas Gerais. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social manifestou-se pela aprovação da proposição na forma 
do mencionado substitutivo. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada 
nos lindes de sua competência. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta, aperfeiçoado na forma do 

referido substitutivo, estatui que os recursos do Fundo Estadual de 
Assistência Social - FEAS - serão aplicados, preferencialmente, em 
projetos de assistência social para atendimento aos municípios ou às 
regiões do Estado que registrem Índice de Desenvolvimento Humano -
IDH- até 0,5%. 

Cumpre-nos esclarecer que o IDH é um índice 
mundialmente aceito, elaborado pela ONU para medir o progresso 
humano e aferir o desenvolvimento de regiões, sendo composto por 
indicadores de saúde, educação e renda. 

O seu valor oscila de O a 1, sendo que, quanto mais 
próximo de 1, maior o grau de desenvolvimento do país ou da região. 

~------------------------------~ 
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o projeto em pauta propõe que, na alocação dos 

recursos do FEAS, seja dada preferência às regiões mais carentes, 
não implicando aumento global de despesa. Assim, não há óbice de 
natureza financeiro-orçamentária a sua aprovação. 

Por outro lado, a proposição é meritória, visto que a 
destinação de recursos do FEAS para as regiões mais carentes 
reveste-se de relevante fim social. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.230/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator- Eduardo 

Hermeto - Rogério Correia - lrani Barbosa. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 26/99 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia 

Legislativa, e tendo como primeiro signatário o Deputado Rogério 
Correia, a Proposta de Emenda à Constituição n° 26/99 altera a 
redação do parágrafo único do art. 34 da Constituição Estadual. 

A proposição foi aprovada pelo Plenário em 1 o turno, e 
esta Comissão Especial opinou pela sua. aprovação em 2° turno na 
forma do vencido no 1 o turno. Agora, retorna a matéria para a emissão 
de parecer sobre a Emenda n° 1, apresentada em Plenário. 

Fundamentação 
A Emenda n° 1 à Propost.c: de Emenda à Constituição n° 

26/99 estabelece que a liberação de servidores eleitos para cargos de 
direção ou de representação de entidades sindicais se estende às 
entidades associativas representativas de categorias de servidores 
públicos ou de militares do Estado. 

De início, cumpre consignar que a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 26/99 altera artigo inserido em subseção que trata dos 
servidores públicos civis do Estado. O ordenamento referente aos 
servidores militares se encontra em outra subseção, notadamente no 
art. 39. Sendo assim, modificações relativas aos militares devem ser 
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tratadas no local que lhes é próprio. Ademais, o §5° do art. 39 da 
Carta mineira determina expressamente que ao militar é proibida a 
sindicalização e a greve. Ora, se o militar não pode se sindicalizar, 
seria um contra-senso lhe estender a possibilidade de liberação para o 
exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical 
representativa de servidores. Destarte, mesmo sendo livre a 
associação profissional e, saliente-se, tendo esta muita importância, 
os sindicatos são dotados de um certo grau de superioridade, com 
sede constitucional. O art. 8° da Constituição da República relaciona 
várias normas aplicáveis à instituição, tais como: "ao sindicato cabe a 
defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas"; "é obrigatória a 
participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho"; " é 
vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, 
ainda que suplente, até um ano após o final do mandato". Verifica-se, 
assim, a necessidade de norma que discipline a liberação de 
servidores eleitos para o mandato sindical, como a do art. 34 da 
Constituição Estadual, o que não ocorre com as associações 
profissionais. Ainda, cabe observar que o inciso 11 do art. 8° da 
Constituição da República determina que é vedada a criação de mais 
de uma organização sindical, ao passo que em um mesmo órgão 
público podem coexistir duas ou mais associações representativas 
diferentes. Dessa forma, não é razoável que a administração pública 
seja obrigada a dispor de servidores para cada associação criada, 
além daqueles que terá de liberar para dirigirem o sindicato. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda no 

1. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista Presidente - Paulo Piau, relator - José 

I 

Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO SOBRE AS EMENDAS N°S 3, 4 E 5 E 

SOBRE A SUBEMENDA 1 À EMENDA N° 2 APRESENTADAS EM 
PLENÁRIO À PROPOST/\ DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 

39/2000 
Comissão Especial 

~----------------------------------~ 



1086 
Relatório 

Subscrita por 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa 
e tendo como primeiro signatário o Deputado Antônio Júlio, a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 39/2000 tem por objeto adequar o texto 
da Carta mineira às disposições da Constituição da República, em 
decorrência das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 
Federal n° 19, de 1998, e dar outras providências. 

Publicada, foi a proposição encaminhada a esta Comissão 
Especial, que emitiu parecer pela aprovação da matéria com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. 

Durante a fase de discussão da proposta em Plenário, 
foram apresentadas as Emendas n°s 3, 4 e 5, bem como a 
Subemenda 1 à Emenda n° 2, que vêm a esta Comissão para receber 
parecer, nos termos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda n° 3, do Deputado José Henrique e outros, visa 

a garantir a concessão de aposentadoria e pensão aos servidores 
públicos, inclusive aos titulares de cargo em comissão de qualquer 
órgão da administração direta e indireta dos Poderes constituídos, 
que, até o dia 15/12/98, tenham cumprido os requisitos constitucionais 
para tanto, desde que estejam há, pelo menos, cinco anos no 
exercício do cargo. 

Na essência, a proposição pretende assegurar tratamento 
privilegiado aos titulares de cargo em comissão, para fins de 
aposentadoria e pensão, ampliando o alcance da regra constante no 
art. 3° da Emenda Constitucional Federal n° 20, que trata da reforma 
previdenciária. 

Ora, esta inovação não se coaduna com os parâmetros 
estabelecidos na Lei Maior, razão pela qual opinamos pela rejeição da 
emenda. 

A Emenda n° 4, do Deputado Antônio Carlos Andrada e 
outros, pretende assegurar aos detentores de função pública que se 
encontram há oito anos no exercício de suas atividades na 
administração direta e indireta do Estado, contratados por tempo 
determinado ou não, os direitos, as vantagens e as concessões 
previstos para os titulares de cargo efetivo a que se refere o art. 31 da 
Constituição Estadual. Além disso, prevê que tais servidores passarão 
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a integrar um quadro suplementar permanente de pessoal a ser 
instituído no âmbito de cada Poder ao qual se encontrem vinculados. 

Não obstante a preocupação do nobre parlamentar em 
resolver o problema referente aos detentores de função pública no 
Estado, a emenda contém alguns equívocos que inviabilizam sua 
aprovação. 

O primeiro diz respeito à utilização do termo administração 
indireta, que compreende autarquias, fundações públicas, sociedades 
de economia mista e empresas públicas. A rigor, não existem 
detentores de função pública nas empresas estatais, que têm 
personalidade jurídica de direito privado, mas, tão-somente, na 
administração direta do Estado e nas autarquias e fundações, que são 
entes dotados de personalidade jurídica pública. Os empregados 
dessas empresas não se sujeitam às normas do regime jurídico único 
do servidor - Lei n° 10.254, de 1990 - mas às disposições da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

O segundo equívoco refere-se à fixação aleatória do 
tempo de serviço equivalente a oito anos para que esses servidores 
possam ter os mesmos direitos dos titulares de cargo efetivo, sendo 
que o objetivo da Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000, 
nesse pormenor, é o de beneficiar os servidores mais antigos e que 
muito contribuíram para o atendimento do interesse público. A 
prevalecer a proposta da emenda parlamentar, estar-se-iam 
invertendo os parâmetros que devem nortear a disciplina da matéria 
no plano constitucional, o que não é razoável. 

O terceiro problema atinente à emenda sob comento 
prende-se à extensão dessas vantagens aos contratados por tempo 
determinado, o que choca frontalmente com o espírito da proposição, 
que é o de alcançar apenas os servidores que exercem atividade 
administrativa permanente. A~ ~sar dos relevantes serviços prestados 
pelos contratados por prazo de::terminado, cujos contratos temporários 
são prorrogados indefinidamente pelo poder público, não há como 
garantir tratamento jurídico idêntico a pessoas que se acham em 
situações extremamente diferentes. Aliás, de acordo com o art. 11 da 
Lei n° 10.254, os contratados temporariamente para atender situações 
de excepcional interesse público, mediante ajuste administrativo, não 
são considerados servidores públicos. Por essas razões, somos 
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conduzidos a rejeitar a Emenda n° 4. 

A Emenda n° 5, do Deputado Antônio Carlos Andrada e 
outros, tem por escopo acrescentar artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Carta mineira para assegurar aos 
servidores públicos que já tenham tempo de serviço necessário à 
aposentadoria voluntária, e que fizerem opção por permanecer na 
atividade, a concessão de abono adicional de 20% calculado sobre a 
respectiva remuneração, a contar do dia subseqüente ao período 
aquisitivo até a data para a aposentadoria compulsória. 

A emenda é oportuna e conveniente aos interesses da 
administração pública, uma vez que propicia a permanência de 
servidores experientes e qualificados, mediante considerável redução 
de gastos para o poder público. 

Entretanto, torna-se necessano promover algumas 
adaptações ao texto da emenda em análise, para deixar a cargo da 
administração a prerrogativa discricionária de conceder o abono-
permanência ao servidor que tenha interesse em continuar em 
exercício, bem como para inserir no dispositivo os servidores do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público, que também poderão ser 
alcançados pela norma. É o que propomos por meio da Subemenda 2 
à Emenda n° 5, ao final apresentada. 

A Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, apresentada pelo 
Deputado José Henrique e outros, tem por finalidade garantir a 
efetivação dos detentores de função pública e dos servidores 
integrantes do Grupo de Execução, desde que admitidos por prazo 
indeterminado anteriormente a 5/10/88. 

A emenda amplia consideravelmente o universo de 
servidores a serem beneficiados pela efetivação nos quadros da 
administração pública estadual, extrapolando as diretrizes 
preliminares que serviram de base para a disciplina jurídica da matéria 
em questão. Não há dúvida de que os servidores enquadrados no 

1 Grupo de Execução desempenham serviços da maior relevância para 
1 o Estado, especialmente para o Poder Legislativo, mas, em razão de 
1 particularidades inerentes à categoria, apresentamos a Subemenda n° 
j 3 à Emenda n° 2, ficando, assim, prejudicada a Subemenda n° 1 à 

I Emenda n° 2. i Entendemos que o art. 1 05 que ora se pretende inserir no J 
! '-----------
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texto constitucional por meio da Emenda n° 2 merece alguns 
ajustes para facilitar a interpretação da norma e evitar prejuízos aos 
detentores de função pública a serem beneficiados pela nova norma 
constitucional. 

A principal alteração consiste em mencionar 
explicitamente no comando normativo os detentores de função pública 
do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que também terão os 
mesmos direitos, vantagens e concessões inerentes aos titulares de 
cargo efetivo, desde que tenham sido admitidos no serviço público por 
prazo indeterminado até 1°/8/90, salvo a estabilidade adquirida nos 
termos do art. 41 da Carta Magna. 

Quanto aos servidores que ingressaram no poder público 
anteriormente à data de promulgação da Constituição da República 
(5/1 0/88), passarão a integrar o quadro efetivo de pessoal da 
administração pública, em cargo correspondente à função pública de 
que seja detentor. É o que sugerimos na Subemenda n° 3 à Emenda 
no 2, apresentada na conclusão desta peça opinativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda 

no 5 na forma da Subemenda n° 1 e da Subemenda n° 3 à Emenda n° 
2, a seguir apresentadas, e pela rejeição das Emendas n°s 3 e 4, 
ficando prejudicada a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2. 

SUBEMENDA 1 À EMENDA N° 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ao servidor da administração direta dos Poderes 

do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público bem como 
ao das autarquias e fundações públicas que completar o tempo para a 
aposentadoria voluntária inte 1ral, poderá ser concedido, a critério da 
administração e desde que o servidor não requeira sua passagem 
para a inatividade, o abono-permanência, correspondente a 20% 
(vinte por cento) mensais, incidentes sobre a remuneração, salvo 
trintenário, a contar do primeiro dia subseqüente ao período aquisitivo 
da aposentadoria. 

§ 1° - A parcela percentual prevista neste artigo não será 
paga cumulativamente. 

§ 2° - O abono de que trata este artigo não constitui base 
para o cálculo de adicionais e vantagens e não se incorpora ao 

~--------------------------~ 
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vencimento. 

§ 3° - Não incidirão sobre o abono-permanência os 
descontos referentes à contribuição previdenciária e à contribuição 
complementar para a aposentadoria:"· 

SUBEMENDA 2 A EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 9° a seguinte redação: 
"Art. 9° - O Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes 
arts. 103, 1 04 e 1 05: 

Art. 1 03 - No prazo de dois anos contados da data de 
publicação desta emenda, as entidades da administração indireta 
terão seus estatutos revistos quanto à respectiva natureza jurídica, 
tendo em vista a finalidade e as competências efetivamente 
executadas. 

Art. 1 04 - É assegurado o prazo de dois anos de efetivo 
exercício para aquisição de estabilidade aos servidores em estágio 
probatório, na data da promulgação da Emenda Constitucional no 19, 
sem prejuízo da avaliação a que se refere o § 4° do art. 41 da 
Constituição da República. 

Art. 1 05 - Ao detentor de função pública da administração 
direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, Ministério 
Público e Tribunal de Contas, admitido por prazo indeterminado até 1° 
de agosto de 1990, são asssegurados os direitos, as vantagens e as 
concessões inerentes ao exercício de cargo efetivo, excluída a 
estabilidade adquirida nos termos do art. 41 da Constituição da 
República. 

§ 1° - Os servidores de função pública admitidos por prazo 
indeterminado até 5 de outubro de 1988 passam a integrar o quadro 
efetivo de pessoal da administração estadual, em cargo 
correspondente à função pública de que seja detentor. 

§ 2° - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores 
readmitidos no serviço público, por força do art. 40 da Lei n° 1 O. 961, 
de 14 de dezembro de 1992.". 

§ 3° - Lei complementar estabelecerá critérios para a 
dispensa de detentor de função pública". 

Sala das Comissões, aos 14 de dezembro de 2000. 
Bené Guedes, Presidente - Mauro Lobo, relator - Cristiano 
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PARECER SOBRE A EMENDA N° 14 AO PROJETO DE LEI N° 
498/99 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial, o Projeto de Lei n° 498/99 dispõe sobre as políticas 
florestal, de proteção à biodiversidade e do uso alternativo do solo no 
Estado. 

Encerrada a discussão em 1 o turno, foi apresentada, em 
Plenário, a Emenda n° 14, que foi encaminhada a esta Comissão para 
receber parecer, nos termos regimentais. Cumpre-nos, opinar sobre o 
assunto. 

Fundamentação 
A política florestal em Minas Gerais, disciplinada pela Lei 

no 10.561, de 1991, e conhecida como o Código Florestal do Estado, 
originou-se de projeto lei de iniciativa parlamentar, amplamente 
debatido com os diversos segmentos da sociedade envolvidos com a 
questão. Em 1997, após a realização de um Fórum Técnico pela 
Comissão de Política Agropecuária, em que novamente foram ouvidos 
órgãos e entidades, públicos e privados, ligados ao setor florestal, 
constatou-se a necessidade de se reformular essa política, por meio 
de nova proposição legislativa. 

Dessa forma, o projeto em exame, e os Substitutivos n°s 1 
e 2, apresentados durante sua tramitação, incorporaram essas 
modificações, que ampliam o enfoque da lei para os campos da 
proteção à biodiversidade e do uso alternativo do solo. Busca-se, 
entre outras medidas, incentivar o plantio de florestas com finalidade 
industrial, mediante a simplificação dos procedimentos para a 
exploração desses produtos, bem como garantir maior proteção para 
os remanescentes de matas nativas e demais áreas especialmente 
protegidas. 

A Emenda n° 14, objeto do presente parecer, visa à 
descentralização das ações de licenciamento para exploração florestal 
pelo Instituto Estadual de Florestas, mediante a criação de postos 
itinerantes de fiscalização, voltados para atendimento das 
comunidades rurais. Trata-se, a nosso ver, de medida bastante 

~--------------------------~ 
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oportuna, uma vez que é bastante comum, especialmente nas 
regiões onde as condições de acesso às cidades são mais precárias, 
como o Norte e o Nordeste de Minas, a prática de desmates sem a 
devida autorização. 

Espera-se, com a aprovação da emenda, melhor 
atendimento aos agricultores, de forma menos burocrática e, ao 
mesmo tempo, um controle mais efetivo das florestas e das demais 
formas de vegetação nativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda 

n° 14, apresentada no 1° turno ao Projeto de Lei n° 498/99, na forma 
proposta. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen, relatora -

Carlos Pimenta - Nivaldo Andrade. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 13/12/2000, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o 
falecimento do Cap. PM José Fernandes, ocorrido em 7/12/2000, em 
Muzambinho. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase 
(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto 
de Lei no 1.335/2000 - Requerimentos n°s 1.827 a 1.835/2000 -
Requerimentos dos Deputados Edson Rezende, Sávio Souza Cruz e 
outros e Mauro Lobo e outros - Proposição Não Recebida: Projeto de 
lei do Deputado Eduardo Hermeto - Comunicações: Comunicações 
das Comissões de Educação, de Direitos Humanos, de Turismo, de 
Saúde e do Trabalho e do Deputado Marco Régis - Comunicação Não 
Recebida: Comunicação do Deputado Marco Régis - Oradores 
Inscritos: Discursos da Deputada Elaine Matozinhos e dos Deputados 
Carlos Pimenta, Marcelo Gonçalves, Márcio Cunha e Amilcar Martins -
2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Questões 
de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de 
"quorum" para a continuação dos trabalhos - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 47/2000- Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.634 -
Comissão Especial para Er11itir Parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 14.607 e sobre o Veto Total à Proposição de Lei 
Complementar n° 61 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre 
os Vetos Totais às Proposições de Lei n°s 14.605, 14.609 e 14.604 -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 14.632- Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre o Veto Parcialotal à Proposição de Lei n° 14.631 - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Mauro Lobo e outros; deferimento - Requerimento do 
Deputado Sávio Souza Cruz e outros; deferimento - Requerimento do 
Deputado Cristiano Canêdo; deferimento; discurso do Deputado Arlen 
Santiago - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; 
deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia - Discursos dos 
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Deputados Arlen Santiago, Sargento Rodrigues e Rogério Correia 
_ Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos; deferimento; 
discurso da Deputada Elaine Matozinhos - Requerimento do Deputado 
Marcelo Gonçalves; deferimento; discurso do Deputado Marcelo 
Gonçalves - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho 
- Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta 
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo 
de Oliveira - José Henrique - José Milton - 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 - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz- Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) -Às 14h14min, a 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Márcio Kangussu, 2°- Secretário "ad hoc", 

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são 
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- O Deputado Doutor Viana, 1 °-Secretário "ad hoc" 
seguinte correspondência: ' 

lê a 

OFÍCIOS 
Do Sr. Romel Anízio Jorge, Deputado Federal, 

agradecendo o convite para o Ciclo de Debates 70 Anos da 
Revolução de 30. 

Do Sr. Francisco José de Oliveira, Secretário de Indústria 
e Comércio, agradecendo o convite para a solenidade de entrega de 
prêmios aos vencedores do Concurso de Redação e Ilustração Brasil 
500 Anos. 

Do Sr. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à 
Unidade Ciminas - Pedro Leopoldo - do Grupo Holdercim Brasil S.A. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Otomar Vivian, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Rio Grande do Sul, e Wellington Roberto, Senador, 
agradecendo convite para o Ciclo de Debates 70 Anos da Revolução 
de 30. 

Dos Srs. Arlindo Porto, Senador, e Marcelo Araújo 
Rodrigues, Diretor da ECT em Minas Gerais, agradecendo convite 
para a reunião especial em homenagem aos 150 anos de nascimento 
do Cel. Inácio Carlos M. Murta. 

Do Sr. Mozart Neves Ramos, Reitor da Universidade 
Federal de Pernambuco, agradecendo o envio da publicação 
"Políticas Macroeconômicas- Alternativas para o Brasil". 

Do Sr. Doorgal Gustavo de Andrada, Juiz, solicitando o 
empenho da Casa na aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 
17/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99.) 

Do Pe. Manoel Custódio Pedrosa, agradecendo a 
indicação da Congregação do Verbo Divino para receber medalha 
comemorativa dos 500 anos. 

Do Sr. M. F. do Nascimento Brito, do Rio de Janeiro, 
agradecendo o envio de livros. 

CARTÕES 
Do Sr. Arnaldo Esteves Lima, Vice-Presidente do TRF - 2a 
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Região, agradecendo convite para o lançamento do volume IV da 
coleção "Memória Política de Minas". 

Dos Srs. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de 
Esportes, e João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, 
agradecendo convite para a reunião em homenagem a D. Alexandre 
Gonçalves do Amaral. 

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes 
(2), agradecendo convites para o Debate Público Incentivo à 
Apicultura e para a reunião especial em homenagem ao Grupo 
Holdercim Brasil S.A. 

Do Sr. Cesar Masci, Presidente da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, agradecendo convite para a reunião especial em 
homenagem aos 50 anos da LBV. 

Do Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG (3), 
agradecendo convites para a reunião especial em comemoração dos 
quatro anos do jornal "O Tempo", para o Ciclo de Debates 70 Anos da 
Revolução de 30 e para a reunião especial em comemoração do Dia 
Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. 

Do Cel. Av. Francisco José da Silva Lobo, Comandante do 
CIAAR, agradecendo convite para o Ciclo de Debates Minas Gerais e 
o Projeto Alvorada. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as 
seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI N° 1.335/2000 
Dispõe sobre o licenciamento e o uso de máquinas de 

diversões eletrônicas interativas "off-line" no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1°- A normatização, a coordenação, o licenciamento, 

a supervisão, a fiscalização, o gerenciamento e o controle do 
funcionamento dos equipamentos de videoloteria off-line interativa no 
âmbito do Estado de Minas Gerais serão regidos por esta lei. 
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§ 1 o - Competirá à Loteria do Estado de Minas Gerais 

coordenar, executar, credenciar, autorizar, fiscalizar, distribuir e 
controlar a modalidade de loteria denominada videoloteria off-line 
interativa, com o objetivo de gerar recursos para a promoção do bem-
estar social, destinando-os aos programas de governo nas áreas de 
assistência social, desporto, segurança pública, educação e saúde, 
podendo a Loteria do Estado explorar as atividades diretamente, 
mediante credenciamento ou concessão. 

Art. 2° - Para efeito desta lei e nos termos do § 1° do art. 
26 da Lei Federal n° 8.212, de 1991, e do art. 212 do Decreto Federal 
no 3.048, de 1999, considera-se videoloteria off-line interativa a 
modalidade de concurso de prognóstico que faz uso de equipamentos 
de sorteio eletrônicos ou eletromecânicos, de números ou quaisquer 
outros símbolos, aleatórios ou não, que operam com fichas, moedas, 
cédulas, cartões magnéticos e sistemas de créditos ou qualquer outra 
forma de identificação e quantificação das apostas. 

Art. 3° - Os equipamentos regidos por lei serão licenciados 
após o atendimento das seguintes obrigações: 

I - vistoria do lnsti .uto de Criminalística, da Secretaria de 
Segurança Pública, com a expedição do respectivo laudo, por via do 
órgão fiscalizador dessa Secretaria, que certifique que o apostador 
está livre de quaisquer riscos físicos, elétricos ou mecânicos e que 
são atendidos os requisitos exigidos pela Loteria do Estado, também 
no sentido de que a programação do equipamento não pode ser 
alterada sem violação e que este contém mecanismos que impedem a 
manipulação tendente a alterar o resultado do jogo; 

11 - apresentação do laudo técnico e dos manuais da 
máquina ou equipamento do fabricante e, na hipótese de importação, 
de termo de responsabilidade do importador que garanta a veracidade 
das informações contidas no laudo técnico e nos manuais fornecidos 
pelo fabricante estrangeiro; 

111 -no caso de importação de máquinas ou equipamentos, 
apresentação da comprovação de regular desembaraço aduaneiro e 
recolhimento dos tributos incidentes e, no caso de máquinas ou 
equipamentos de fabricação nacional, comprovação de procedência e 
regular recolhimento de todos os tributos incidentes sobre a fabricação 
e comercialização, também dos componentes utilizados na produção; 
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Loteria do Estado. 
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Art. 4° - Compete à Lote. ia do Estado a emissão de 
autorização e credenciamento ou concessão para a exploração de 
suas atividades e utilização de equipamentos, máquinas eletrônicas e 
eletroeletrônicas de videoloteria off-line interativa. As empresas 
proprietárias dos equipamentos, para atuação no mercado, deverão 
atender às exigências da Loteria do Estado para concessão ou 
credenciamento, bem como ser registradas junto ao Departamento de 
Registro e Controle Policial da Secretaria da Segurança Pública, para 
fins de fiscalização, efetuando o pagamento da respectiva taxa de 
segurança pública. 

§ 1 o - Só poderão ser credenciadas para a atividade de 
que trata esta lei empresas que já tenham sido cadastradas na Loteria 
do Estado, em outras convocações, para explorar essa atividade, 
apresentando documentação necessária, recolhimento de pagamento 
de selo e outros. 

§ 2° - Estar registrada na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais há 18 meses da publicação desta lei. 

Art. 5° - Na exploração das atividades lotéricas, por 
delegação, as pessoas jurídicas de direito privado deverão recolher, 
além dos tributos incidentes sobre as atividades, os percentuais 
pactuados, de acordo com as modalidades lotéricas regulamentadas, 
em favor da Loteria do Estado de Minas Gerais. 

§ 1° - A Loteria do Estado de Minas Gerais, mediante 
resolução, poderá criar selo de licença e fiscalização, a ser fixado em 
cada unidade de equipamento, como meio de arrecadação de 
percentuais sobre as receitas auferidas com a atividade, fixando-se o 
valor com base na estimativa de arrecadação de cada máquina ou 
equipamento, a exclusivo critério da Loteria do Estado, em valor 
mensal não excedente a 150 (cento e cinqüenta) Unidades Fiscais de 
Referência - UFIRs. 

§ 2° - O não-pagamento do selo de licença e 
funcionamento a ser fixado em cada equipamento de videoloteria off-
line interativa, que terá validade apenas para o mês nele referido, 
implicará apreensão do equipamento até o pagamento devido, sem 
prejuízo das demais penalidades estipuladas nesta lei. 
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Art. 6° - O valor líquido arrecadado pela Loteria do 

Estado de Minas Gerais em decorrência da exploração de videoloteria 
off-line interativa será destinado à promoção do bem-estar social, por 
meio dos programas de governo nas áreas de assistência social, 
desporto, segurança pública, educação e saúde. 

§ 1° - Para efeito do disposto neste artigo, entende-se 
como receita líquida o valor total proveniente da venda dos produtos, 
deduzido das despesas administrativas, do valor das premiações e 
dos impostos incidentes. 

§ 2° - 50% (cinqüenta por cento) do valor líquido 
arrecadado por unidade de equipamento ou máquina serão 
destinados à promoção do bem-estar social, por meio dos programas 
de governo nas áreas de assistência social, desporto, segurança 
pública, educação e saúde do município onde estiver instalado o 
equipamento. 

Art. 7° - A fiscalizacão direta do serviço de loteria compete 
aos servidores do quadro dá Loteria do Estado de Minas Gerais 
especialmente designados para esse fim por ato do seu titular. A 
Loteria do Estado poderá valer-se de terceiros para a fiscalização 
indireta dos serviços, observado o disposto em regulamento expedido 
por ela. 

Parágrafo único - Os servidores designados, quando 
vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou 
quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação de 
loteria e congênere, ainda que não se configure fato definido em lei 
como crime de contravenção, podem requisitar o auxílio das 
autoridades policiais. 

Art. 8° - A aposta consiste na escolha de opções e 
decisões do jogador que servem como fonte da dinâmica dos jogos, 
as quais serão efetuadas por meio de toques em teclas, tendo, como 
base de apostas e sorteios, figuras, símbolos ou números 
configurados dentro do concurso de prognósticos, gerados 
aleatoriamente nos programas dos jogos nos terminais. 

Art. 9° - O sorteio é feito instantaneamente, sendo gerado 
pelo próprio equipamento, após o apostador acionar uma tecla para 
movimentação dos símbolos, figuras ou números, de acordo com a 
modalidade de jogo e modelo do terminal que está sendo utilizado 
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pelo apostador. 

Art. 1 O - Serão consideradas vencedoras as apostas que 
contiverem prognósticos idênticos aos prêmios sorteados, de acordo 
com os planos de premiação exis~entes na parte externa dos 
equipamentos da videoloteria off-line L terativa, nos quais se opera o 
jogo, devidamente aprovados pela Loteria do Estado de Minas Gerais. 

Art. 11 - O pagamento dos prêmios será efetuado 
diretamente pelo equipamento em que ocorrer a aposta e o sorteio 
premiado, pela própria credenciada ou concessionária, ou pela Loteria 
do Estado de Minas Gerais. 

Art. 12 -A instalação dos equipamentos de videoloteria off-
line interativa deverão, entre outras a serem regulamentadas, 
obedecer às seguintes diretrizes: 

I - manutenção de uma distância mínima de 100m (cem 
metros) dos estabelecimentos de ensino freqüentados por menores de 
idade; 

11 - não permitir a instalação dos equipamentos fora das 
dependências dos estabelecimentos comerciais; 

111 - em estabelecimentos comerciais onde há freqüência 
de menores, deverão ser instaladas divisórias com entrada exclusiva 
para acesso ao equipamento; 

IV - é expressamente proibida a colocação ou 
permanência desses equipamentos em calçadas, passeios ou 
qualquer tipo de via pública. 

Parágrafo único - Obedecidos os limites desta lei, poderão 
ser criados estabelecimentos com finalidades específica de 
entretenimento, mediante utilização de videoloteria off-line interativa, 
de acordo com a regulamentação a ser editada pela Loteria do Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 13 - É proibido aos menores de 18 anos fazer uso de 
equipamentos ou máquinas de videoloteria off-line interativa. 

Parágrafo único - O proprietário do estabelecimento onde 
se explora a atividade lotérica é responsável por não permitir o jogo de 
loteria aos menores de 18 anos. 

Art. 14 - A inobservância de qualquer das disposições 
desta lei implicará a aplicação de sanções legais, que poderão ser 
cumulativas, além das penalidades criminais previstas: 



z 
c 

" <.> 

c 

" o 
·< 

o 
V> 

"' o 
=..: 
i( 

I - advertência; 
11- multa; 

1101 

111 - apreensão de equipamentos, materiais lotéricos e 
similares; 

IV - suspensão temporária de funcionamento; 
V - cassação da autorização ou do credenciamento. 
Art. 15 - Os fabricantes, fornecedores e estabelecimentos 

comerciais que estão explorando as atividades lotéricas e os jogos 
eletrônicos e eletroeletrônicos previstos nesta lei terão noventa dias 
para se adequarem às normas. 

Art. 16 - Deverá ser apreendido qualquer tipo de 
equipamento não licenciado e autorizado pela Loteria do Estado de 
Minas Gerais em funcionamento no Estado, ficando o infrator sujeito 
às punições administrativas pela Loteria do Estado de Minas Gerais, 
inclusive aplicação da pena de perdimento dos bens apreendidos, 
sem prejuízo das penalidades legais. 

Art. 17 - As penalidades previstas por esta lei serão 
processadas e julgadas pela Loteria do Estado de Minas Gerais, 
garantida a ampla defesa. 

Art. 18 - A Loteria do Estado de Minas Gerais determinará 
a distribuição de máquinas e equipamentos de videoloteria off-line 
interativa, bem como a quantidade a ser instalada em cada município 
do Estado, não podendo ultrapassar o limite de 22 mil máquinas em 
todo o Estado. 

Art. 19 - Fica a Loteria do· Estado de Minas Gerais 
autorizada a baixar normas complementares para o fiel cumprimento 
do estabelecido nesta lei. 

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 2000. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos tem 

por finalidade regulamentar o uso e a exploração de máquinas de 
videoloteria off-line interativa, visto que se noticiam na imprensa várias 
apreensões por falta de autorização para funcionamento. Além disso, 
a regularização do uso e exploração desses equipamentos geraria 
recursos para o Estado e o município e estimularia a comercialização 

~------------------------------~ 
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dos produtos da Loteria do Estado em outros estabelecimentos 
comerciais. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas à 
aprovação da proposição. 

Lembro que o jogo ilegal atende a poucos e que, se essas 
máquinas não forem legalizadas e recolhido imposto, poderão se 
transformar no jogo do bicho do ano 2000. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.827/2000, da Comissão de Saúde, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à oficialização da 
Coordenação de Transplantes de Órgãos em Uberlândia e Poços de 
Caldas. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 1.828/2000, do Deputac0 Rogério Correia, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente da ~OMIG com vistas a que se 
faça o levantamento das atividades mineradoras na serra de catas 
Altas.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 1.829/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a equipe da 
UFMG responsável pelo desenvolvimento do lnterferon pelo 
reconhecimento da patente para produção desse medicamento 
conferido pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. 

N° 1.830/2000, da Deputada Elbe Brandão, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Roberto de Almeida Barreto, Superintendente do Banco do Brasil em 
Minas Gerais, por seu comprometimento com o Programa Integração 
AABB- Comunidade. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 1.831/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja formulado apelo à Secretária da Justiça com vistas à 
transferência de Francisco Rogério Cabral Dias para uma cadeia. 

N° 1.832/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Justiça com vistas a 
que se providencie a transferência de Walter Ferreira Gomes do 
Distrito Policial de Venda Nova para a Penitenciária José Maria 
Alkimin. 
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N° 1.833/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 

solicitando seja formulado apelo ao Secretário a Segurança Pública 
denúncia apresentada a esta Casa contra a Sra. Karine Baião Abreu. 

N° 1.834/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG 
denúncia apresentada a esta Casa por Andréia Maria dos Santos. 

N° 1.835/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
solicitando seja encaminhada ao Ouvidor da Polícia de Minas Gerais 
denúncia apresentada a esta Casa por Andréia Maria dos Santos. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Deputado Edson Rezende, solicitando seja realizada, 
no primeiro período da sessão legislativa do próximo ano, um 
seminário legislativo para discussão do seguinte tema: "Controle 
Social das Políticas Públicas em Minas Gerais. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Sávio Souza Cruz· e outros e Mauro Lobo e outros. 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI 

Autoriza o Poder Executivo a isentar do pagamento do 
ICMS a operação de aquisição de veículo automotor destinado à 
prestação de serviços de aluguel (táxi) e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do 
pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS - a 
operação de aquisição de veículo automotor destinado à prestação de 
serviços de aluguel (táxi). 

Art. 2° - Poderão beneficiar-se da isenção a que se refere 
o artigo anterior: 

I - o motorista profissional que exerça a atividade de 
condutor autônomo de passageiros, desde que utilize o veículo na 
prestação de serviços de aluguel (táxi); 

11 - a cooperativa de trabalho que seja permissionária ou 
concessionária de serviços de transporte público de passageiros, na 

~----------------------------------_/ 
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categoria de aluguel (táxi), desde que o veículo seja adquirido em 
nome do motorista cooperado que exerça tal atividade, destinando-se 
o veículo a essa finalidade. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2000. 
Eduardo Hermeto 
Justificação: O aumento do desemprego em todo o País 

exige a abertura de novas oportunidades, além da garantia das já 
existentes. Cumpre-nos envidar esforços para ajustar de forma 
equilibrada a necessidade de arrecadação de recursos pelo Estado, 
para que este possa cumprir seu papel, mas sem perder de vista o 
fato de que não se pode pressionar demasiadamente a população, já 
sufocada com tantos encargos. 

A exigência de renovação periódica da frota é das mais 
acertadas medidas para proteger a população e garantir, no que 
depender das condições dos veículos, a qualidade da prestação dos 
serviços de táxi. Faz-se necessário assim, que o poder público facilite 
o cumprimento das exigências legais por parte da categoria 
profissional que os presta. Vale saliedar que tal medida reverte em 
prol da sociedade, uma vez que a redução de custos permite o 
estabelecimento de tarifas menores, viabilizando, assim, a utilização 
desse serviço tão relevante para a comunidade. 

Com a presente proposição, objetivamos esse importante 
fim. A isenção do ICMS trará benefícios sociais relevantes para nosso 
povo. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente 
pelo Deputado Fábio A velar. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das 

Comissões de Educação, de Direitos Humanos, de Turismo, de Saúde 
e do Trabalho e do Deputado Marco Régis. 

Comunicação Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte comunicação: 
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COMUNICAÇÃO 

Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. José Fernandes, ocorrido em 7/12/2000, em 
Muzambinho. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente 
pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira.) 

o 
Matozinhos. 

Oradores Inscritos 
Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, público das galerias, recebi em meu 
gabinete, via "e-mail", correspondência que, com certeza, deve ter 
sido recebida em outros gabinetes da Casa. Trata-se de mensagem, 
em que o Sr. Luiz Gonzaga Duarte Vieira, engenheiro civil, 
especializado em engenharia de segurança, revoltado, como devem 
estar todos os cidadãos deste País, com as péssimas condições de 
manutenção e segurança em nossas estradas, queixa-se dos 
engenheiros do DER, alcunhando-os de irresponsáveis e assassinos. 
De certa forma, consigo entender a revolta do engenheiro Luiz 
Gonzaga. Afinal, trata-se de um cidadão que paga seus impostos e 
cumpre as suas responsabilidades sociais. Todavia, não posso deixar 
de assumir a defesa dos servidores do DER-MG. 

Como bem advertiu o IV Congresso Federativo 
Interestadual Sindical, promovido pela Federação Sindical dos 
Servidores dos DERs do Brasil, são angustiantes as condições do 
setor rodoviário nacional. A falta de vontade política e o descaso dos 
governantes para com o setor foram apontados pelos servidores como 
as verdadeiras causas que determinam a imobilidade dos órgãos do 
setor rodoviário, sua desarticulação e sucateamento. 

Não podemos culpar os funcionários do DER pelas más 
condições de nossas estradas. Afinal, não são eles os responsáveis 
pela crise financeira por que passa o setor rodoviário no País. Em 
verdade, o responsável por todo esse caos social em q~e está 
mergulhado o Brasil é o Sr. Fernando Henrique Cardoso. E a sua 
política de sucateamento do Estado brasileiro que, no fundo, acaba 
gerando a crise que afeta também os demais entes da Federação. No 
caso da crise do setor, não se trata apenas de responsabilidade 
indireta da União, mas de responsabilidade diretíssima, uma vez que 
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mais de 5.844km das rodovias do Estado são de responsabilidade 
- ou irresponsabilidade - do Governo Federal. 

Não acho, assim como o Sindicato dos Trabalhadores do 
DER-MG -SINTDER-MG -, que acusar os engenheiros do DER venha 
resolver o problema. Esses funcionários, que trabalham 
constantemente em condições precárias e muitas vezes improvisadas, 
pelo contrário, devem ser exaltados e ter seu dobrado esforço 
reconhecido. São tão vítimas quanto o povo, que não sabe para onde 
vai os impostos que paga. 

Todavia, se o Sr. Luiz Gonzaga errou o alvo, esteve 
correto ao fazer o que também fazem os funcionários do DER: 
denunciar o abandono do setor, o que não pode ser negado. Por isso 
mesmo, tomo a liberdade de dirigir-lhe a palavra, para dizer, se estiver 
nos ouvindo, que concordo com o senhor quanto ao fato de que as 
rodovias que cortam o nosso Estado devem ser mais bem cuidadas. 
No entanto, discordo do senhor no que se refere aos funcionários do 
DER, que, para mim, não são os culpados, mas nossos aliados nessa 
luta. 

Vou ler, Srs. Deputados, carta aberta publicada pelos 
trabalhadores do DER, do SINTDER, com o seguinte teor: (-Lê:) 

"Carta Aberta à População 
Belo Horizonte, novembro de 2000. 
O Sindicato dos Trabalhad·-:->res do DER-MG- SINTDER -, 

indignado com as acusações levianas Í'~itas aos engenheiros do DER-
MG, protesta: as idéias neoliberais, a crise financeira por que passa o 
setor rodoviário deste País não são de autoria desses profissionais, 
que dão tudo de si para que, com o mínimo r L· • ncurso, o usuário 
tenha o máximo. Administram quase que su ~um competência, 
integridade, criatividade e dedicação. Antes de acusar de 
irresponsáveis e assassinas pessoas íntegras que lutam para a nossa 
segurança, informe-se de quem é a responsabilidade. Acusar 
profissionais não resolve seu problema. Tenha sempre, para cada 
crítica, sugestões que possam realmente ser úteis. Você sabia que 
mais de 5.844km das rodovias do Estado são de responsabilidade do 
Governo Federal?". 

Assina a carta aberta a Presidente do SINTDER, minha 
dileta amiga, Yvane Costa. 
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O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Parabenizo 

minha amiga, Deputada Elaine Matozinhos, pelo seu pronunciamento. 
Apoio a sua maneira correta de se manifestar. Os funcionários do 
DER não são culpados. Estamos num trabalho, numa luta contínua, 
andando nessas estradas esburacadas por todo nosso Estado. 
Estamos há mais de dois meses brigando. Hoje tivemos notícia de 
que começaram com um tapa-buracos na BR-135. É um absurdo. O 
funcionário do DER é um trabalhador devotado que realmente dá o 
melhor de si. Solidarizo-me com a Deputada e com os trabalhadores 
do DER, porque é um absurdo querer transferir a responsabilidade 
para eles. Sempre procuram o lado mais fraco, sempre querem 
imputar a culpa a quem não deve. No nosso País aqueles que 
deveriam ser cobrados sempre querem ficar livres da 
responsabilidade. 

Parabéns, Deputada Elaine Matozinhos, por trazer esse 
assunto aqui, que é de extrema importância. Defendo também as suas 
palavras e o seu empenho na defesa do profissional que trabalha no 
DER há tanto tempo. Muito obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Obrigado, Deputado 
Doutor Viana. Vejo que V. Exa., como outros Deputados desta Casa, 
não se cansa de denunciar a situação das BRs-135 e 040, já tendo, 
inclusive, acionado o Ministério Público, com o apoio de vários 
Deputados desta Casa. Os funcionários do DER são homens e 
mulheres que trabalham incansavelmente na luta pela melhoria das 
estradas deste País, com as dificuldades as mais diversas e - eu diria 
- muitas vezes até intransponíveis. 

Essas pessoas têm trabalhado muito. Não é justo que se 
atribua aos funcionários do DNER, àqueles homens e mulheres 
abnegados, toda a dificuldade que -sabemos - há no DNER. Vimos, 
com muita alegria, o próprio Deputado Carlos Pimenta dizer que já 
está em Brasília buscando providências nesse sentido. 

No tempo que me resta, gostaria de ler a "Carta de Minas 
Gerais". (-Lê:) 

"Carta de Minas Gerais. O IV Congresso Federativo 
Interestadual Sindical, promovido pela Federação Sindical dos 
Servidores dos DERs do Brasil- FASDERBRA -, realizado no período 
de 21 a 24/11/2000, em Belo Horizonte, Minas Gerais, contou com a 

~----------------------------~ 
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participação de representantes sindicais dos Estados de Minas 
Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Per!lambuco, Alagoas e Bahia. 

Nesse encontro confirmaram-se as condições 
angustiantes em que vive o setor rodoviário nacional, evidenciados em 
encontros anteriores, constatando-se a inércia política e o descaso da 
maioria dos nossos governantes com o setor, causando a imobilidade 
dos órgãos do setor rodoviário, sua desarticulação e sucateamento, 
agravando ainda mais o desequilíbrio sócio-econômico do País. 

Hoje percebemos que o País vem abrindo mão de 
tecnologias desenvolvidas ao longo do tempo, ao desprezar seu 
acervo técnico, resultado de um investimento da sociedade brasileira. 
Fomos e continuamos a ser modelo de construção e conhecimento, 
mas torna-se necessário que tenhamos as condições adequadas e 
salariais dignas, para desempenharmos nossa missão institucional. 

Em face de tais condições, torna-se urgente o 
reconhecimento da importância dos DERs do Brasil, instituições 
tradicionais que se firmaram através da história do rodoviarismo. 

Na oportunidade desse congresso, vislumbrou-se a 
necessidade de uma ampla discussão democrática sobre o setor 
rodoviário no Brasil, que venha modificar a realidade atual na busca 
de novas alternativas, sem onerar ainda mais a carga tributária da tão 
sofrida população brasileira, através da criação de um Fundo 
Rodoviário, cujas fontes de financiamento poderiam ser advindas de 
parcelas de ICMS, IPVA e outros impostos existentes, além da 
taxação sobre atividades econômica~ ao longo das rodovias, tais 
como: publicidade, acessos, plantio, obras, dutovias, infovias, etc. 

Esses são aspectos importantes que, sendo levados a 
cunho pelos governantes e direções dos DERs do Brasil, com 
verdadeira intenção de aprimorar, atualizar e modernizar esses 
Departamentos, adaptando-os às exigências atuais, somente trarão 
benefícios para o engrandecimento dos departamentos e benefícios a 
toda a população que compõem os Estados deste imenso País. 

Esperamos que as autoridades dos DERs, em conjunto 
com os Poderes Executivo e Legislativo, concretizem na prática o que 
aqui foi reivindicado e sugerido. 

Entidades presentes ao IV CFIS: ASDERBA, Bahia; 
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SINSDER, Paraíba; SISDERESP, São Paulo; SINDEVOP, Mato 
Grosso; SINTDER, Minas Gerais; SINDER, Alagoas; SINDER, 
Pernambuco; e SINDER, Rio Grande do Norte. Belo Horizonte, 24 de 
novembro de 2000. Lineu Neves Mazano, Presidente da 
FASDERBRA, e Yvane Costa, Presidente do SINTDER". 

Finalizando, trago o nosso testemunho quanto à seriedade 
e competência do Sindicato dos Funcionários do DER, à boa-vontade 
e ao empenho daquela entidade em estar junto até mesmo com os 
funcionários aposentados, fazendo belíssimo trabalho social enquanto 
entidade classista. 

À lvone, ao Erudiano, enfim, a toda a direção do sindicato, 
o nosso reconhecimento. Queremos nos colocar à disposição, por 
quantas vezes forem necessárias, para tomar a defesa dos 
funcionários do DER, que, na verdade, sofrem tanto quanto toda a 
população que precisa usar as rodovias das Minas Gerais e do Brasil. 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado 

José Braga, ilustres Srs. e Sras. Deputadas, senhores que prestigiam 
esta reunião ordinária da Assembléia Legislativa, povo de Minas 
Gerais, quero, inicialmente, trazer os meus cumprimentos, em meu 
nome, do meu partido, desta Casa e, principalmente, em nome dos 
Deputados Estaduais do Norte de Minas, trazer os nossos 
cumprimentos ao Ministro Humberto Guimarães Souto, ex-Deputado 
Federal, que hoje, em Brasília, neste momento, assume a Presidência 
do Tribunal de Contas da União. Para nós, norte-mineiros, além de ser 
uma honra termos o grande orgulho de dizer que o Ministro Humberto 
Souto assume hoje, nos dias contemporâneos, um dos maiores 
cargos que qualquer pessoa poderia assumir neste País, ser Ministro 
do Tribunal de Contas da União é um reconhecimento a uma vida 
pública estribada na moral, fundamentada na ética e que, certamente, 
presta um grande serviço à nossa Nação. Ser o Ministro Presidente do 
Tribunal de Contas é um reconhecimento de toda uma vida devotada 
à causa pública, de todo um passado político que sempre foi usado 
em defesa do povo brasileiro e do povo de Minas Gerais. 

É\ 
~------------------------------~ 
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Humberto Souto foi Vereador à Câmara Municipal de 

Montes Claros, ocupando o cargo por dois mandatos. Naquela 
ocasião, já demonstrava seu caráter, a sua autenticidade e seriedade 
no trato da coisa pública. Posteriormente, elegeu-se Deputado 
Estadual, ocupando uma dessas cadeiras e honrando o Norte de 
Minas com seu trabalho. Foi eleito Deputado Federal por vários 
mandatos consecutivos, até que foi elevado ao honroso cargo de 
Ministro do Tribunal de Contas da União. 

É um homem de palavra. Gostaria de lembrar um fato que 
chamou a atenção da opinião pública deste País. Humberto Souto era 
o Líder do ex-Presidente Fernando Collor de Mello e, no momento em 
que o ex-Presidente estava passando pelas maiores dificuldades 
políticas de sua vida, quando estava sendo cassado pelo Congresso 
Nacional, primeiro acontecimento desse tipo na história do País, 
muitos políticos que usaram e abusaram das benesses do poder 
voltaram-lhe as costas, desconhecendo tudo que tiveram no Governo 
Collor, mas Humberto Souto, mostrando que é um homem de palavra, 
fez a defesa de seu cargo. 

Para muitos, uma posição suicida; para outros muitos, 
uma posição completamente antagônica à vida pública de Humberto 
Souto. Mas, para a grande maioria, principalmente para os que o 
conheceram, Humberto Souto mostrou a personalidade política e o 
caráter que faltam ao homem público e fez a defesa do cargo que 
exerceu, não a defesa do cargo de Presidente da República, mas do 
cargo que exerceu, mostrando a seriedade, a honradez e, acima de 
tudo, a firmeza das suas palavras. Esse gesto incompreendido por 
alguns foi imediatamente respondido nas eleições que se seguiram, 
quando o Deputado Federal Humberto Souto foi o Deputado do PFL 
mais votado deste Estado. 

Para nós, que somos companheiros de Humberto Souto, 
admiradores desse grande parlamentar e homem público, o dia de 
hoje reveste-se de um significado todo especial. A sociedade Norte-
mineira, hoje, está presente em Brasília. Sinto muito em não 
comparecer a esse evento, porque estamos fazendo um esforço 
concentrado aqui, nesta Casa. Mas, espiritualmente, trago a minha 
solidariedade e os meus cumprimentos ao Ministro Humberto Souto, 
grande parlamentar, Deputado de palavra, homem sério que serve de 

~._____ ____ j 



o 

"' <: 

o 

c 
g_ 
5; 
"' o -, 

--------------------------

1111 
exemplo a todos nós e enche de orgulho o povo de Minas Gerais, 
principalmente o Norte-mineiro. Parabéns, Humberto Souto, esse 
lugar lhe pertence, você é a pessoa certa no lugar certo, é um homem 
de tradição política muito grande e, acima de tudo, possui preparo 
para exercer o honroso cargo de Presidente do Tribunal de Contas do 
nosso País. 

Gostaria também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de 
trazer à discussão dois outros assuntos. O primeiro refere-se a um 
projeto que está tramitando na Casa, o projeto que extingue o Fundo 
SOMMA, em cuja aprovação o Governo deste Estado tem interesse. 
Por pertencer ao lado oposto do Governo Itamar Franco, por ser o 
Líder da Minoria e da Oposição, deveria ter a função de colocar-me 
contra a extinção do Fundo SOMMA. Mas quero pedir vênia aos 
companheiros exatamente para trazer uma posição contrária. 
Entendemos que o Projeto SOMMA, à época em que foi criado, teria a 
função de beneficiar os municípios que possuem projetos e precisam 
de investimentos na área de saneamento básico. A minha cidade, 
Montes Claros, ensaiou durante quatro anos, repito, ensaiou durante 
quatro anos, na expectativa de ter acesso aos recursos desse projeto. 

Foram horas e horas perdidas pelos Prefeitos, porque o 
projeto alcançou dois, o Prefeito à época, Luiz Tadeu Leite, e, 
posteriormente, o Prefeito Jairo Ataíde. Milhares de reais foram 
utilizados para a confecção dos projetos de Montes Claros. E ficava 
sempre a expectativa de que mais dia, menos dia poderíamos receber 
esses recursos para serem aplicados nos bairros de Montes Claros e 
sanear grande parte da cidade, beneficiando mais de 40 mil pessoas. 
Essa expectativa também foi-se esvaindo, e a nossa descrença no 
Projeto SOMMA foi aumentando. 

Estou absolutamente convicto de que esse projeto serviu 
para ajudar apenas alguns municípios, e o único critério foi o político. 
O Projeto SOMMA não cumpriu satisfatoriamente as exigências e as 
finalidades para o qual foi criado. O Governo se vê, hoje, com 
dificuldade de pagar o 13° salário. Estamos observando, e recebo 
todos os dias em meu gabinete, delegações de trabalhadores 
estaduais, de funcionários públicos, solicitando que façamos pressão 
junto ao Governo do Estado para que pague o 13° salário. Deve ser 
uma frustração muito grande o trabalhador assalariado, que conta 

ll 
-~------------------------------~ 



1112 
com esse salário extra para fazer frente às despesas de final de 
ano, não recebê-lo. E uma das poucas possibilidades que o Governo 
tem de inteirar o seu caixa para poder pagar o 13° salário do 
trabalhador é utilizando o Fundo SOMMA, que não se prestou ao fim 
para o qual foi criado. Falo isso em meu nome e gostaria de fazer um 
apelo ao Presidente e aos Deputados, para que possamos fazer um 
esforço concentrado na próxima semana, quando haverá projetos 
importantes a serem analisados e votados, como o Projeto de Lei 
Complementar n° 17, que é o único em pauta para hoje, e as 
Propostas de Emenda à Constituição n°s 39 e 24, esta última que 
estabelece o custeio das nossas universidades, a UEMG e a 
UNIMONTES. Seria bom que pudéssemos incluir no processo de 
votação esse projeto que extingue o famigerado Fundo SOMMA, que 
só serviu para beneficiar alguns municípios, com critérios 
eminentemente políticos. 

É essa a nossa posição. Vamos lutar para que a próxima 
semana seja decisiva, importante, para que a extinção do Fundo 
SOMMA possa ocorrer antes do Natal, para que o trabalhador da rede 
pública estadual possa contar com o 13° salário, que é um direito dele, 
e possa fazer as suas festas de final de ano. 

Quero encerrar este pronunciamento trazendo, mais uma 
vez, os nossos parabéns ao Ministro Humberto Souto, que ocupa o 
honroso cargo de Presidente do Tribunal de Contas da União. Tenho 
certeza de que os meus parabéns são acompanhados pelos da 
Assembléia Legislativa e, principalmente, pelos Deputados Estaduais 
votados no Norte de Minas. Muito obrigado. 

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

O Deputado Marcelo Gc.1çalves - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, imprensa presente, público das galerias, 
quero hoje apenas agradecer a todos que colaboraram com a CPI do 
Narcotráfico de Minas Gerais. Primeiro, quero agradecer ao Juiz Hely 
Lucas, da 12a Vara de Tóxicos e Entorpecentes do Estado de Minas 
Gerais; ao Promotor André Baldino, que acompanhou a CPI em todas 
as reuniões; ao Delegado da Polícia Federal Cláudio Dornellas e a 
toda sua equipe; ao Ministério Público Estadual; ao Corregedor da 
Polícia Civil, Renato Patrício, que também fez parte da CPI; ao 
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Comando da Polícia Militar e a todos os policiais militares que nos 
deram proteção e continuam protegendo todos os membros da CPI; à 
assessoria da Casa; à Mesa da Assembléia, em nome do Presidente 
A~derson Adauto, que não mediu esforços para auxiliar a CPI, e 
Principalmente a todos os membros da CPI: Deputados Rogério 
Correia, nosso relator, Paulo Piau, Sargento Rodrigues, José 
Henrique, Carlos Pimenta e Marco Régis. 

. Enfim, o mais importante foi que ontem o nosso relatório 
fot proposto e aceito por aclamação de todos os membros. Não houve 
nem votação. Isso demonstra a união dos membros da CPI em 
~elação ao trabalho. Agradecemos, principalmente, o motivo maior da 
Instalação dessa CPI, a sociedade mineira, que participou ativamente 
de todo o nosso trabalho. Recebemos vários telegramas, telefonemas 
e manifestos de todas as regiões pelas quais passamos. 

Quero dizer aos Deputados, à imprensa e ao público que 
nos vê que, realmente, foi um trabalho que desenvolvemos com muita 
dedicação, honestidade e, principalmente, com muita transparência. 
~pesar de não termos experiência no processo de investigação, 
ttvemos um aliado muito forte ao nosso lado, o Deputado Sargento 
Rodrigues. 

Quero dizer que a função da CPI não é fazer prisões. Não 
temos esse papel. Acho que o principal papel que a CPI alcançou foi o 
de prevenção e de divulgação do que realmente acontece em relação 
ao narcotráfico no Estado. Sabemos que Minas Gerais funciona como 
um corredor de toda droga que é consumida no País. Sabendo-se que 
70% a 80% dos usuários de droga iniciam seu vício na faixa de 1 O a 
14 anos, ou seja, nas escolas, esse trabalho de prevenção é 
fundamental. 

No meu entendimento, não adianta prendermos ninguém, 
porque, enquanto houver usuários, haverá traficantes. Acho 
fundamental a participação da sociedade nesse trabalho de 
prevenção. É isso que estamos fazendo e queremos continuar a fazer. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Parabenizo V. 
Exa. pelo trabalho realizado na CPI, aproveitando o ensejo para 
parabenizar aquele que representou nosso partido, o PFL, o Deputado 
Paulo Piau, mostrando ao Brasil inteiro a necessidade de trabalhar 
para evitar que as drogas entrem e permaneçam em nosso País, 
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atingindo os nossos jovens. Digo ao Deputado Paulo Piau, que 
representou nossa sigla partidária com muita honradez: parabéns, 
Deputado Paulo Piau, que Deus nos ajude a afastar as drogas, que 
tanta intranqüilidade trazem ao nosso Brasil. Obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*- Quero tecer, de 
público, um elogio ao trabalho sério, corajoso, de busca da verdade, 
realizado pelos membros da CPI do Narcotráfico. Todos os membros 
da Comissão estão de parabéns, pois, sob a coordenação de V. Exa., 
dignificaram o Poder Legislativo. 

O que nos entristece é o fato de ter a CPI identificado 
conivência de setores da polícia com o processo do tráfico de drogas, 
inclusive omissão e conivência do próprio Secretário da Segurança 
Pública. A sociedade se sente indefesa, não tem a quem recorrer, 
pela ação do Secretário de "Insegurança" Pública. Isso é lamentável, 
permite e aumenta a impunidade. O trabalho por vocês realizado foi 
pioneiro. 

No próximo ano, a partir da Quarta-Feira de Cinzas e, 
priw-iralmente, no período da Quaresma, a Igreja do Brasil, através 
do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, estará lançando a 
campanha da fraternidade, que versará sobre drogas: "Vida, Sim, 
Drogas, Não". O trabalho dessa CPI será de grande valia, e o relatório 
feito a partir dele poderia ser transformado em um livro para subsidiar 
os estudos nas escolas, que discutirão o tema das drogas, assim 
como o trabalho das igrejas, que estarão fazendo o mesmo, durante a 
Quaresma. 

Depois do que vocês identificaram dentro da própria 
representação das autoridades, resta-nos apelar para a sociedade 
civil e as igrejas cristãs, que têm um papel fundamental nesse 
processo. Sugiro que o relatório seja impresso e distribuído às 
paróquias, às igrejas evangélicas e à sociedade civil em geral, a fim 
de ajudar na reflexão sobre o tema da Campanha da Fraternidade de 
2001. Mais um belo capítulo escreve o nosso Legislativo na história 
política de Minas Gerais, com a atuaçã·.' da CPI do Narcotráfico. 

O Deputado Marcelo Gonçat .. ·es - Agradeço as palavras do 
Deputado Durval Ângelo. O trabalho não foi apenas do Presidente, 
mas de todos os membros da CPI e, principalmente, da sociedade 
mineira. 
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O Deputado Doutor Viana (em aparte)*- Em nome do 

PDT, parabenizo V. Exa. e demais componentes da CPI do 
Narcotráfico que trabalharam em nome da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, que representou o povo deste Estado, nesta 
comissão parlamentar, durante praticamente um ano, apesar de todas 
as dificuldades e ameaças, cumprindo seu papel. 

Se terminar em "pizza", não será por culpa da Assembléia. 
O trabalho investigatório foi realizado, e agora os demais órgãos 
executivos devem cumprir sua parte e dar seqüência ao processo, 
para punir os responsáveis e debelar, realmente, esse câncer que 
está tomando a sociedade mundial. Parabéns a V. Exa., Sr. 
Presidente, em nome de seus companheiros do PDT. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do 
Deputado Doutor Viana, que foi muito feliz em sua imagem, pois a 
droga é o maior câncer do País. A CPI terminou, e seu relatório foi 
aprovado por aclamação, mas, como disse o Deputado Doutor Viana, 
nós e a sociedade não iremos parar. Continuaremos com nosso papel 
de fiscalização, para saber se realmente os Ministérios Públicos 
Federal e Estadual estão cumprindo com sua obrigação de prosseguir 
com todas as investigações e solicitações formuladas pela CPI em 
seu relatório. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado 
Marcelo Gonçalves, companheiro e Presidente da CPI do 
Narcotráfico, não poderia deixar de cumprimentar V. Exa. por seu 
pronunciamento. Realmente foi um trabalho árduo, mas conseguimos 
concluí-lo com grande êxito. 

Não poderia também deixar de relatar a morte do 1°-Ten. 
Rui Malta Rabelo Júnior, apenas de 25 anos. Estivemos em seu 
enterro, no Bosque da Esperança. Infelizmente, a sociedade mineira 
perdeu mais um bravo guerreiro. No dia 1 O de dezembro, quando 
subia à Favela do Papagaio, foi recebido a tiros, não chegando a 
descer da viatura, por causa de uma guerra de gangues que 
disputavam pontos de droga ali. Somos solidários com sua esposa, a 
Sra. Fernanda Rabelo, com quem estivemos no enterro. 

Infelizmente, a polícia perdeu mais um companheiro, mas 
a real perda foi da sociedade, pois era um Oficial novo, um homem de 
bem, que cumpria seu dever, tentando reprimir o crime e a violência 
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em nossa cidade. Foi uma perda de um homem de valor. 

Gostaria, ainda, de parabenizar a sua família, que, apesar 
da dor, teve a coragem de doar todos os seus órgãos para tantos que 
estão nas filas de espera. 

A guerra do tráfico fez mais uma vítima: o jovem Ten. Rui 
Malta Rabelo Júnior, e isso nos dá forças para continuar firmes nesse 
propósito de dar, cada vez mais, condições ao aparelho policial - o 
aparelho repressor -, principalmente no que se refere às drogas. Muito 
obrigado. 

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Não poderia 
deixar de dizer que passei a admirar o trabalho dessa CPI. Devo 
parabenizá-los por sua coragem. Seu trabalho apareceu muito perante 
à sociedade, e estamos de parabéns por temos uma comissão 
competente como essa. Os evangélicos, principalmente, admiram 
bastante esse trabalho. Muito obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves* - Obrigado pelo aparte, 
Deputado Antônio Genaro. 

Hoje, o "Estado de Minas" publicou o pronunciamento do 
Governador Itamar Franco, que afirmou serem as denúncias da CPI 
contra o Secretário da Segurança evasivas. Fiquei muito admirado 
com o fato de o Deputado Federal Armando Costa ter sido retirado 
estranhamente da Secretaria da Saúde, pois o conheço muito e sei da 
sua capacidade e da sua honestidade. Apesar de desenvolver um 
trabalho brilhante nessa Secretaria, foi exonerado, sem ter a chance 
de se defender, devido a notícia divulgada em jornais com relação às 
licitações da FHEMIG; contudo, o Governador entende que, com 
relação ao Secretário Mauro Lopes, as denúncias foram evasivas. Há 
um documento do candidato a Prefeito de Dores do lndaiá em que 
pedia a transferência do Detetive Ocimar por ter prendido uma 
traficante que era seu cabo eleitoral. O Secretário transferiu-o de 
Dores, onde vivia há mais de 20 anos, para Uberaba. Apesar de existir 
um documento concreto, o Governador pensa que as denúncias são 
evasivas. Lamento que pense dessa forma com relação ao Secretário. 
Deveria ter pensado muito também com relação a um homem honesto 
como o Deputado Federal Armando Costa, que, devido a notícias 
publicadas nos jornais, foi retirado da Secretaria da Saúde, onde 
desempenhava um papel brilhante. Obrigado, Sr. Presidente. 
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* - Sem revisão do orador. 

Cunha. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, 
srs. Deputados, Sras. Deputadas e ilustres visitantes, trago a esta 
tnbuna, para conhecimento de meus pares, dois assuntos. Com 
relação ao primeiro falo com certa emoção, externando a minha 
indignação. Ao mesmo tempo, presto a minha solidariedade a uma 
família que aprendi a respeitar e a admirar, que são meus vizinhos no 
Bairro São Geraldo. Refiro-me à família Malta, que, nesta semana, 
perdeu um jovem apenas de 25 anos, no estrito cumprimento do 
dever. O destino quis que levasse a pior nessa briga constante contra 
os criminosos, numa luta desleal. 

Sr. Presidente, a Polícia Militar de Minas Gerais sempre foi 
motivo de orgulho para todos nós, desde quando foi criada, há mais 
de 200 anos, com o nome de 1° Regimento Regular de Cavalaria de 
Minas, garantindo a certeza de bons serviços à sociedade mineira. 
Aprendemos a respeitar os homens que, honrosamente, usam aquela 
farda. Sempre tivemos tranqüilidade, quando estão por perto. Para 
nós, pessoas de bem, a presença de um policial era a garantia da 
ordem e da paz nas imediações, mas, para aqueles que estão em 
débito com a sociedade, o policial era, mais do que respeitado, 
temido. A sua presença reprEsentava a certeza da coibição dos atos 
que atentam contra o bem público e o bem privado. Infelizmente, nos 
últimos tempos, com a alarmante escalada da violência, essa 
corporação vem sendo alvo contumaz da violência, que, 
veementemente, precisa ser combatida. Basta lembrarmos que, neste 
ano, o número dos agentes mortos em serviço passa de 20. 

Nesta semana, no último domingo, dia 1 O, a violência fez 
mais uma vítima, o Ten. Ruy Malta Rabelo Júnior. Jovem, apenas com 
25 anos, o policial foi alvejado no cumprimento de seu dever. O 
Tenente teve o seu destino selado ao atender a chamado para acabar 
com um tiroteio, ou seja, para evitar que inocentes ou até mesmo as 
partes envolvidas fossem alvejadas. Foi o Ten. Rabelo - que nem ao 
menos pôde se defender ,-, mortalmente ferido e cruelmente 
assassinado. Esse fato é publico e tem sido divulgado por toda a 
imprensa como o exemplo mais claro de que a segurança não só em 
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Nesta tarde, vou prestar a minha solidariedade e 
homenagem ao Ten. Rabelo. Filho de um grande amigo, Ruy Malta 
Rabelo, cresceu no Bairro São Geraldo, em que era muito querido. 
Casado há sete meses com a Sra. Fernanda, pretendiam construir 
juntos uma vida, uma família. Pior que a violência instituída e 
declarada é o drama particular vivido pela família e pelos amigos do 
Ten. Rabelo, que sofreram a perda de um ente querido. É uma briga 
desigual, que somente será vencida com o engajamento de toda a 
sociedade e com o reaparelhamento eficaz da nossa gloriosa Polícia 
Militar. 

Sr. Presidente, solicito-lhe que inscreva em nosso livro de 
atas e nos anais desta Casa a homenagem do Poder Legislativo -
portanto, do povo de Minas, a que representamos - a esse homem, 
que, honrando seu dever, como cidadão e como policial, deu sua vida 
para ajudar a combater esse mal que aflige o mundo neste final de 
milênio. 

À semelhança do que fez o Deputado Sargento Rodrigues, 
presto as nossas homenagens à família do Tenente, pela 
sensibilidade, pela atitude, pelo ato de humanidade de doar os seus 
órgãos para as pessoas necessitadas. Portanto, demonstramos a 
nossa indignação, por, mais uma vez, perdermos uma batalha contra 
o mal, contra a violência, acima de tudo, uma batalha que 
morosamente vem sendo desenvolvida, mas que precisa ser vencida, 
reaparelhando a nossa gloriosa Polícia Militar. 

Outro assunto que me traz a esta tribuna é a emenda que 
apresento ao Projeto de Lei n° 1.268/2000, consubstanciado nos 
apelos feitos pela nossa querida cidade de Diamantina, por Minas 
Novas e por algumas cidades dos vales do Suaçuí e do Mucuri. 

O ilustre mineiro Guimarães Rosa fez de sua obra a 
exaltação do sertão brasileiro. O médico de Cordisburgo mostrou ao 
mundo que, no terreno árido, castigado pelo sol impiedoso, o solo é 
fértil para as mais ricas manifestações culturais de um povo sofrido. 

Somos orgulhosos, como mineiros, por ter um filho da 
terra que encantou o mundo contando em prosa que nem as agruras 
da natureza são capazes de vencer esse povo forte, que faz das 
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dificuldades artesanato, música e histórias. No entanto, a 
realidade nos chama a perceber que esse bravo povo merece uma 
vida digna do orgulho que nos proporciona. Muito tem sido feito para 
que os efeitos da seca sejam atenuados. Os governos, já há algum 
tempo, têm olhado por essa terra, que, por muitas gerações, 
permaneceu esquecida. Mas é um longo caminho a ser percorrido. 
Em Minas Gerais, essas ações aparecem na forma de instituições 
como a CODEVALE e a SUDENOR, que procuram viabilizar o 
desenvolvimento econômico e social do vale do Jequitinhonha e do 
Norte de Minas. 

Por viverem essas regiões situações semelhantes, o 
Projeto de Lei n° 1.268/2000, que trata da absorção da SUDENOR pela 
CODEVALE, resultando no Instituto de Desenvolvimento do Norte e 
Nordeste de Minas Gerais - IDENE -, é, sem dúvida, uma excelente 
medida, uma vez que esse novo órgão terá a seu favor a união das 
experiências de combate aos problemas que tanto desgosto causam a 
Minas Gerais, trazendo assim resultados altamente positivos. 

Refletindo a respeito desse projeto, atentei para uma 
questão. As regiões dos vales do Mucuri e do Suaçuí, tal qual as do 
vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas, sofrem com a seca e, há 
muito tempo, vêm sendo dei:'adas de lado por questão geográfica. 
Concluí, então, que Minas não pode preterir nenhum de seus filhos. E 
que Guimarães Rosa tinha as suas razões: Minas são muitas. Assim, 
protocolei algumas emendas no Plenário desta Casa Legislativa, 
visando reparar falhas no projeto inicial, como a que extingue os 
escritórios de representação da CODEVALE nos Municípios de 
Diamantina e Minas Novas. Uma emenda prevê a manutenção desses 
escritórios por estarem estrategicamente localizados e já contarem 
com pessoal capacitado para contribuir junto a essa nova instituição 
que quer o Governo, o taiiDENE. 

Os vales do Mucuri e do Suaçuí são regiões que, tanto 
quanto as demais agraciadas, precisam de projetos de políticas 
públicas que proporcionem à população que ali mora franco 
desenvolvimento, para que, num futuro bem próximo, todo o sertão 
mineiro seja motivo de orgulho duas vezes: por sua rica produção 
cultural e também pelo combate aos problemas graves que afligem a 
região. 

~------------------------------~ 
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Conclamo aqui os exceleí:~íssimos Deputados que 

conhecem de perto os problemas dessas regiões menos favorecidas 
para que apresentem emendas a essa proposta e debatamos as 
possíveis soluções, para que possamos afastar de vez o fantasma da 
miséria de nosso Estado, pois cada um fazendo a parte que lhe cabe 
contribuirá para que, num futuro bem próximo - espero -, Minas Gerais 
seja um Estado modelo no combate à seca e à miséria que assolam o 
País. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Parabenizo-o 
pelas suas palavras, mas gostaria de lembrar-lhe também que vi, há 
dois dias, o Sr. Governador apresentando a Minas Gerais, que tem 
mais de 800 municípios, 200 carros novos. Se dividirmos esse número 
pelos municípios, nem uma roda chega a cada cidade. Quero dizer 
também que não adianta comprar carro novo e dar garrucha para a 
polícia enfrentar AR-15, bandidos bem armados. Investimento na 
polícia quer dizer, primeiro, concurso, educação, munição, armamento 
de Primeiro Mundo e salário digno. Não adianta colocar "outdoor". É 
até um erro da assessoria do Sr. Governador, que colocou "outdoor'' 
em toda Minas Gerais, com dois cidadãos com farda dizendo: 
"Estamos investindo tanto na segurança". Só que esqueceu que o 
"outdoor" tem o símbolo da Banda da Polícia Militar. Será que investir 
na segurança é comprar bumbo, comprar tarol? Com certeza, foi um 
erro da sua assessoria. 

Mas vamos acreditar que Minas passe a ser um Estado 
seguro. Gostaria de lembrar que passamos um ano e meio para 
aprovar um projeto de lei, a fim de pagar à família do Cabo Valéria, à 
esposa e aos seus filhos, o direito que tinham desde 1997, quando 
aconteceu a rebelião da Polícia Militar aqui em Belo Horizonte. E ele 
morreu defendendo a Polícia Militar. Foram precisos um ano e sete 
meses de trabalho para aprovarmos o projeto. E a família do Cabo 
Valéria foi colocada para fora de casa duas vezes por falta de 
pagamento de aluguel, sendo que ele morreu defendendo a Polícia 
Militar. Tomara que não se faça o mesmo com a família desse oficial. 
Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Caro 
Deputado Márcio Cunha, é oportuno o seu pronunciamento quanto à 
questão da morte do Tenente, o que todos lamentamos, em particular, 
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o vale do Jequitinhonha. É. bom que V. Exa. venha somar 
conosco, Deputados sertanejos, que estamos vigilantes quanto aos 
interesses do Jequitinhonha, do Norte de Minas e do Mucuri. 

Mas gostaria de dizer a V. Exa. que tramita nesta Casa, 
desde o ano passado, um projeto do Deputado Carlos Pimenta que 
transforma a CODEVALE e a SUDENOR em IDENE. O Governo 
apenas copia o projeto do Deputado Carlos Pimenta, incluindo todas 
essas emendas que V. Exa. sugeriu e mantendo os escritórios já 
existentes. O que precisamos agora é acelerar a aprovação do projeto 
do Deputado Carlos Pimenta, porque é muito mais fácil o aprovarmos, 
por já ter passado por comissões e já ter sido objeto de audiência 
pública, do que trabalharmos nessa reforma administrativa como um 
todo. 

Se todos quisermos, vamos aprovar a fusão da 
CODEVALE com a SUDENOR com muito mais rapidez, aprovando o 
projeto do Deputado Carlos Pimenta. De qualquer forma, agradeço a 
V. Exa. o aparte. 

O Deputado Márcio Cunha - Agradeço as palavras do 
Deputado Márcio Kangussu, que tem base eleitoral no vale do 
Jequitinhonha. Digo-lhe que 30U a favor de aprovarmos, então, o 
projeto do ilustre Deputado Carlos Pimenta, anexando a ele o projeto 
do Governo. 

Apenas reafirmando e confirmando, Sr. Presidente, hoje 
prestamos a nossa solidariedade e a nossa homenagem à família de 
Rui Malta Rabelo, pelo falecimento de seu filho Rui Malta Rabelo 
Júnior, e também ao projeto que modifica o Projeto de Lei n° 1.268, do 
Governo. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador . 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar 

Martins. 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, há vários dias tento voltar a esta tribuna. Apenas 8 
minutos são pouco para falar de muitos assuntos, sobretudo do Vice-
Governador Newton Cardoso. Sempre que vou falar sobre ele, preciso 
de 30, 40, 50, 200 minutos, mas vou procurar ser o mais breve e 
sucinto possível. 

Começo a minha fala prestando uma homenagem a esse 
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grande mineiro, o ex-Deputado Estadual Carlos Horta Pereira, por 
três legislaturas, Desembargador e juri ·ta que faleceu anteontem, em 
Belo Horizonte. Quero render a sua fam;:•a, particularmente a seu filho 
José Eduardo, amigo particular, os votos de pêsames pela perda de 
uma figura tão ilustre, que tantos serviços prestou a Minas Gerais e ao 
Brasil. 

Sr. Presidente, vou tentar ser breve. Há dois ou três 
assuntos que quero discutir nesta tarde, desta tribuna. O primeiro é 
que já enviei ao Sr. Secretário da Segurança, Deputado Mauro Lopes, 
uma solicitação de esclarecimento, porque recebi uma carta do 
Prefeito de Morada Nova de Minas em que denuncia, no dia das 
eleições, a presença de vários polic1;1· · '.ivis vestidos com colete da 
Polícia Civil na sede do município e nos povoados, numa atitude de 
constrangimento ostensivo à população. 

O Sr. Prefeito enviou ofício ao Delegado da região, que, 
por sua vez, respondeu confirmando a presença desses policiais e 
dizendo que foram enviados pelo Sr. Superintendente-Geral da Polícia 
Civil, Dr. José Antônio de Morais, e que são oriundos da Divisão de 
Orientação a Menores, lotados em Belo Horizonte. Não esclareceu, 
entretanto, qual a razão da presença desses policiais civis em Morada 
Nova de Minas. 

O Sr. Prefeito, Dr. Walter Moura, fez vários ofícios ao 
Superintendente e ao Secretário da Segurança, mas não conseguiu, 
ainda, esclarecer as razões pelas quais esses policiais estavam na 
cidade. 

Feito esse registro, estou cobrando de público, também, e 
não apenas por intermédio de ofício, que o Secretário da Segurança 
esclareça o motivo pelo qual esses policiais estavam lá, por que foram 
enviados para Morada Nova de Minas. Já solicitei ao Secretário da 
Segurança que nos preste esse esclarecimento. 

O segundo assunto que me traz a esta tribuna é o anúncio 
que todos acompanhamos com atenção, feito pelo Vice-Governador, 
Newton Cardoso, sobre sua pretensão de ser Governador de Minas. 
Não tenho nada a dizer sobre questões de outros partidos que não 
sejam o meu. O Sr. Vice-Governador tem todo o direito de se lançar 
candidato, é uma questão interna de seu partido, e não pretendo 
entrar com ingerência indevida em assuntos de outros partidos. Mas 
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há dois aspectos que chamam nossa atenção. Em primeiro lugar, 
o Vice-Governador confirma, nos jornais e no seu pronunciamento, 
que o lançamento de sua candidatura faz parte de um acordo político 
feito por ele e o Governador Itamar Franco, que assumiu o 
compromisso de deixar o cargo um ano antes do término do seu 
mandato para fazer campanha para a Presidência da República. E 
ele, Newton Cardoso, assumiria o Governo de Minas. Durante a 
campanha de 1998, tínhamos uma gravação do Vice-Governador, o 
então candidato Newton Cardoso, falando sobre esse acordo em 
palanque, no interior: "Itamar ficará em Brasília, cuidando de assuntos 
nacionais" - evidentemente, sua candidatura -, "e eu vou operar o 
Governo de Minas". Isso foi dito em 1998, e mostramos essa fita na 
televisão. Agora, confirma esse acordo. 

O Senador Pedro Simon, há poucos dias, saindo de uma 
audiência com o Governador, disse que lhe confidenciou que era 
candidato à Presidência e ficaria, a partir de janeiro, fazendo 
campanha, o que confirma esse acordo. 

Quero chamar a atenção do povo para isso. Denunciamos 
esse acordo, que é verdadeiro. O Vice-Governador confirma dizendo 
que já está operando o Governo de Minas, porque o Governador é 
omisso e, mais do que isso, não está interessado no Governo de 
Minas, mas em ser candidato à Presidência da República. Já 
anunciou que, a partir de janeiro, fará mais um "road show" por todos 
os Estados do País. Arrumou a desculpa da convocação de uma 
constituinte com tema nacional para justificar sua campanha à 
Presidência da República, à custa do erário, do dinheiro do sofrido 
povo mineiro. É preciso que isso seja dito. 

Outro aspecto que chama a atenção na questão do 
lançamento da candidatura do Vice-Governador é a denúncia feita 
pelo Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson 
Adauto, e pelo Deputado Paulo Pettersen, de que o Vice-Governador 
está usando carros e recursos do Governo para fazer aliciamento 
político no interior de Minas. Isso está denunciado e é motivo de mais 
uma representação que estou fazendo ao Ministério Público. Minhas 
representações não têm sido acatadas pelo Ministério Público, mas 
insisto em cobrar dele uma posição. O Presidente da Assembléia, do 
alto de sua autoridade, e um dos Líderes do PMDB nesta Casa 

~l 
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denunciaram que o Vice-Governador está usando recursos do 
povo para fazer política partidária e aliciamento de delegados, 
assumindo compromisso com a eleição de nova chapa do PMDB. 

Isso tem de ser esclarecid1 . O Ministério Público tem que 
apurar, convocar o Presidente da As~ ~mbléia e o Deputado Paulo 
Pettersen para depor e ver se as denúncias procedem. 

Deputada Elaine Matozinhos, lamento. Ainda não falei 
sobre todos os assuntos. São tantas as trapalhadas deste Governo, 
que não temos tempo suficiente para falar de todas elas. Lamento e 
peço desculpas a V. Exa. por não poder lhe conceder aparte. 

Volto a dizer: é preciso que o povo de Minas fique atento. 
Houve um acordo entre o Governador e o Vice-Governador. Não é 
que o Governador esteja abandonando agora o Governo - porque 
nunca o assumiu - para cuidar da sua candidatura à Presidência da 
República. Agora, ostensivamente, a partir de janeiro, sairá pelo Brasil 
afora, fazendo proselitismo político à custa do dinheiro do povo de 
Minas Gerais. 

Em segundo lugar, o Vice-Governador está usando 
recursos do povo de Minas Gerais, segundo denúncias do Deputado 
Anderson Adauto e do Deputado Paulo Pettersen. Estão usando 
recursos do povo de Minas Gerais para fazer proselitismo político e 
campanhas políticas e partidárias, que nada têm a ver com os 
interesses maiores do povo de Minas Gerais. 

* - Sem revisão do orador. 
2a Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, 
a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Questões de Ordem 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, não quero, neste momento, tendo em vista o 
questionamento do Deputado Amilcar Martins, responder pelo Sr. 
Secretário da Segurança Pública, Dr. Mauro Lopes. É meu dever, sigo 
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minha consciência ao estar aqui informando aos nobres 
Deputados desta Casa que, como Delegada de Polícia que sou há 25 
anos, é comum, normal, acontece a cada momento de eleições em 
nosso Estado, sobretudo no interior, o fato de o Sr. Superintendente-
Geral atender às reivindicações dos Delegados locais ou regionais no 
sentido de que mandem para essa ou aquela cidade, às vezes para 
todas, reforço da Polícia Civil. Isso se faz necessário. Não há como 
dizer que não vamos estar em cidades onde, sabemos, há intensos 
conflitos. A polícia local, muitas vezes, não tem a segurança 
necessária para que as eleições transcorram normalmente. Como 
Delegada-Geral de Polícia, acredito que foi esse o motivo, foi isso que 
fez com que o nosso Superintendente-Geral, Dr. Moraes, 
encaminhasse policiais para Minas Novas, como já encaminhou para 
as mais diversas cidades de Minas Gerais. Muito obrigada. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, como V. Exa. 
pode ver, não temos "quorum" para continuar nossos trabalhos. 
Pedimos, por isso, encerramento, de plano, da reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da 
matéria constante na pauta, a Presidência vai solicitar ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 
Deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 47/2000, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, 
que altera a redação do art. 11 O da Constituição Estadual. Pelo 
PMDB: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Deputado 
Paulo Pettersen; pelo PSDB: efetivo - Deputado Ermano Batista; 
suplente - Deputado Antônio Carlos Andrada; pelo PL: Deputado José 
Milton; suplente - Deputado Pastor George; Pelo PSB: efetivo -
Deputada Elaine Matozinhos; suplente - Deputado Edson Rezende; 
pelo PSD: efetivo - Deputado João Paulo; suplente - Deputado Dalmo 

~------------------------------~ 
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Ribeiro Silva. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.634, originada 
do Projeto de Lei n° 880/2000, do Governador do Estado, que altera 
os dispositivos das Leis n°s 12.730, de 30/12/97; 13.243, de 23/6/99; 
12.989, de 30/7/98, e 6.763, de 26/12 75, e dá outras providências. 
Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antôn,,) Júlio; suplente - Deputado 
Eduardo Brandão; pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; 
suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PL: efetivo - Deputado 
Agostinho Silveira; suplente - Deputado José Milton; pelo PPB: efetivo 
- Deputado Alberto Pinto Coelho; suplente - Deputado Glycon Terra 
Pinto; pelo PPS: efetivo - Deputado Márcio Kangussu; suplente -
Deputado Marco Régis. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.607, originada 
do Projeto de Lei n° 464/99, do Deputado Paulo Piau, que dispõe 
sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou 
entidade sob o controle direto ou indireto do Estado e sobre o Veto 
Total à Proposição de Lei Complementar n° 61, originada do Projeto 
de Lei Complementar n° 11/99, do Deputado Mauro Lobo, que 
acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Pelo 
PMDB: efetivo - Deputado lvair Nogueira; suplente - Deputado Luiz 
Tadeu Leite; pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente -
Deputado Aílton Vilela; pelo PDT: efetivo - Deputado João Batista de 
Oliveira; suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Paulo Piau; 
pelo PTB: efetivo - Deputado Ambrósio Pinto; suplente - Deputado 
Cristiano Canêdo. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.605, originada 
do Projeto de Lei n° 151/99, da Deputada Maria Olívia, que dispõe 
sobre o programa permanente de renda mínima para a família que se 
responsabilizar pela guarda de criança ou adolescente abandonados -
Mensagem n° 154/2000; sobre o Veto Total à Proposição de Lei no 
14.609, originada do Projeto de Lei n° 610/99, do Deputado João Pinto 
Ribeiro, que dispõe sobre a impressão do calendário de vacinação 
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infantil nas embalagens de leite tipos "c" e "b" - Mensagem n° 
157 /2000; e sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.604, 
originada do Projeto de Lei n° 11/99, da Deputada Maria José 
Haueisen, que dispõe sobre procedimentos especiais para prevenção 
e detecção de casos de lesão por esforço repetitivo - LER -
Mensagem n° 158/2000. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Luiz Tadeu 
Leite; suplente - Deputado Adelino de Carvalho; pelo PSDB: efetivo -
Deputada Maria Olívia; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PSB: 
efetivo - Deputado Edson Rezende; suplente - Deputado Sargento 
Rodrigues; pelo PSD: efetivo - Deputado lrani Barbosa; suplente -
Deputado Antônio Genaro; pelo PT: efetivo - Deputada Maria José 
Haueisen; suplente - Deputado Rogério Correia. Designo. À Área de 
Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.632, originada 
do Projeto de Lei n° 645/99, do Deputado Fábio Avelar, que dispõe 
sobre a administração, a proteção e a conservação das águas 
subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências -
Mensagem n° 162/2000. Pelo PMDB: efetivo - Deputado lvair 
Nogueira; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputada Maria Olívia; 
pelo PL: efetivo - Deputado Cabo Morais; suplente - Deputado Dinis 
Pinheiro; pelo PPB: efetivo - Deputado Nivaldo Andrade; suplente -
Deputado Luiz Fernando Faria; pelo PPS: efetivo - p~putado Fáb~o 
A velar; suplente - Deputado Luiz Menezes. Designo. A Area de Apolo 
às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.631, originada 
do Projeto de Lei n° 553/99, do Deputado Sargento Rodrigues, que 
dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e 
à criminalidade no Estado - Mensagem n° 161/2000. Pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Geraldo Rezende; suplente - Deputado lvair 
Nogueira; pelo PSDB: efetivo - Deputado Miguel Martini; supl~nte -
Deputado Amilcar Martins; pelo PDT: efetivo - Deputado Alvaro 
Antônio; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo 
PTB: efetivo - Deputado Olinto Godinho; suplente - Deputado Arlen 

Il 
~------------------------------~ 
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Santiago. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Direitos Humanos - aprovação, na 64a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1. 769/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz; 
1. 783/2000, do Deputado Sebastião Costa, e 1. 785/2000, do 
Deputado Ambrósio Pinto; de Educação- aprovação, na 51a Reunião 
Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.099/2000, da Deputada Maria 
José Haueisen, e 1.194/2000, do De, utado Alberto Pinto Coelho; e 
dos Requerimentos n°s 1. 732, 1. 758 e 1. 759/2000, da Deputada Maria 
Olívia; 1.744, 1.763, 1.764 e 1.811/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; 1.751/2000, do Deputado Ambrósio Pinto; 1.761/2000, do 
Deputado Eduardo Brandão; 1. 772/2000, do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, e 1. 784/2000, do Deputado Sebastião Costa; de Saúde -
aprovação, na soa Reunião Ordinária, do Requerimento n° 
1.768/2000, do Deputado João Batista de Oliveira; do Trabalho -
aprovação, na 51 a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.222/2000, 
do Deputado lvair Nogueira; e dos Requerimentos n°s 1.752 e 
1. 753/2000, da Comissão do Trabalho, e 1. 786/2000, da Deputada 
Maria Olívia; de Turismo - aprovação, na 45a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1. 765 e 1.800 a 1.802/2000, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva.( Ciente. Publique-se.) 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presiente - Requerimento do Deputado Mauro Lobo 

e outros, em que solicitam seja realizada reunião especial destinada a 
prestar homenagem ao jornal "Gazeta Mercantil", pelos 80 anos de 
sua fundação. A Presidência defere o requerimento de conformidade 
com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno e, oportunamente, 
fixará a data. 

Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz e outros, 
em que solicitam a realização de uma reunião especial destinada a 
homenagear os 20 anos da Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, 
no Município de Belo Horizonte, os quais serão comemorados no dia 
7/2/2000. 

A Presidência defere o requerimento de conformidade com 
o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará 
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a data. 

. . Vem à Mesa requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, 
V1ce-L1der do PTB, nas funções de Líder, em que solicita, pelo art. 70 
do Regimento Interno, nos termos do § 1°, a palavra, para transferi-la 
ao Deputado Arlen Santiago. A Presidência defere o requerimento e 
fixa para o orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado 
Arlen Santiago. 

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, relutei muito em vir 
até a tribuna, mas, depois dos absurdos por que passei - humilhação, 
execração, etc. - durante quase nove meses, não tive alternativa. 

Desde o início deste ano, venho, juntamente com alguns 
membros de minha família, sendo vítima de uma campanha de 
difamação, orquestrada não sei por quem, e que, sem que saiba os 
motivos, encontrou acolhida na CPI do Narcotráfico. 

Apesar do linchamento moral a que fui submetido nesses 
nove meses, procurei manter uma postura discreta, sem alimentar 
polêmicas. Ao contrário do que podem ter imaginado alguns, minha 
postura não foi a de quem estava acuado, sem defesa. Ao contrário. 
Evitei o embate, na certeza de que a verdade apareceria. Sabia que 
os fatos desmentiriam os meus detratores, como aconteceu. Errei 
apenas em acreditar nas pessoas, ao imaginar que todos se curvam 
diante da verdade, esquecendo-me de que a vaidade e a busca da 
projeção fácil e dos holofotes da fama não encontram limites e não 
respeitam nem mesmo a barreira da moral. Assustado com a 
reafirmação dessa realidade, subo a esta tribuna para cobrar desta 
Casa providências. O relatório final da CPI do Narcotráfico está a 
exigir alguns posicionamentos desta Casa. Não é possível aceitarmos 
tantas irresponsabilidades e tantas mentiras. Aproveitando-se da 
atitude passiva e quase contemplativa dos demais membros da CPI, o 
Sr. Rogério Correia, relator, assumiu o trabalho da Comissão, ditou 
normas, ocupou os espaços dos holofotes e decidiu sobre pessoas e 
sobre vidas. No meu caso, decidiu, desde o início, que eu seria réu, e 
passou 9 meses buscando o crime que teria cometido. Tinham-me 
como réu, mas faltava-lhes o crime. O relatório que foi redigido mostra 
claramente isso. Se não havia elementos para ligar-me a qualquer 
atividade criminosa, o caminho foi a acusação de tentativa de 

~----------------------------~ 
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obstrução dos trabalhos dessa Comissão, que é extremamente 
importante e constituiu força-tarefa, com as Polícias Federal, Civil, 
Militar, a P2, o Ministério Público e tudo o que foi necessário. E eu 
teria obstruído a CPI. 

Srs. Deputados, não aceito essas acusações. Repilo o 
absurdo e o desrespeito para comigo e para com aqueles que 
represento. Não me furto, porém, a enfrentar uma comissão 
processante que venha a ser criada caso haja motivo. Junto com a 
destinada a processar-me, gostaria que fosse aberta outra para 
processar o Deputado Rogério Correia, que foi um homem que não se 
mostrou digno de um mandato pof:"'Jiar. Já representei contra o 
Deputado relator, para que seja ap, ~ado o crime de quebra da 
confidencialidade de documentos sigilosos colocados em suas mãos. 
Irresponsavelmente, na busca dos holofotes e da promoção pessoal, 
usou dados sigilosos em entrevistas constantes. Devassou a minha 
vida e acusou-me de um crime que não foi capaz de provar depois. A 
saída foi arranjar outro crime. Acusa-me de obstruir os trabalhos da 
CPI por ter tido a coragem de buscar na lei a reparação das 
irregularidades cometidas por esta Comissão. Escondem, na 
acusação, a incompetência que foi demonstrada ao não conseguirem 
responder aos questionamentos jurídicos levantados contra os seus 
atos. 

Crime, Sr. Rogério Correia, é o que cometeu nesse 
relatório que engendrou, falso, tendencioso e cheio de espertezas. 
Esse relatório tem a sua feição e retrata perfeitamente a sua 
personalidade e o seu comportamento de meias verdades. Em 
nenhum momento, preocupou-se em buscar a verdade dos fatos que 
fingiu apurar. Se outro tivesse sido o seu comportamento, teria 
reparado nas contradições dos depoimentos em que baseou as 
injúrias que perpetrou em seu relatório. Que razões poderia ter 
alguém para, deliberadamente, omitir fatos? Que razões teve o relator 
desse documento para omitir que o Delegado Saulo, que depôs na 
Comissão como testemunha de acusação, à página 89 dos 
depoimentos, afirmou que jamais encontrou nenhuma prova das 
denúncias contra a minha família? Esse delegado esteve na cidade 
por mais de 17 anos. Deliberadamente, o relatório cita o Sr. Osvaldo 
Antunes, inimigo declarado da minha família, com acusações de que 
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~gimos politicamente para mudar Delegados, omitindo, porém, a 
mformação de que essa mudança ocorreu em centenas de outras 
cidades, na mesma época, em razão da mudança de governo. Na 
busca de razões para incriminar a minha família, deu-se crédito a esse 
desvairado, que chegou a afirmar que, em depoimento à CPI, Pablo 
Escobar esteve em Montes Claros. Na hora desse depoimento, 
perguntado como teve acesso a essa informação, falou que ouviu em 
rodinhas e em conversas de rua, da mesma maneira que o bandido 
Laércio da Cunha, com o nome de Sálvio Barbosa Vilar, falava. 

Esse Sr. Osvaldo Antunes foi, por muitas e muitas vezes, 
colocado pelo grande advogado Luís Chaves, pertencente ao PT, 
como grileiro de terras. Criou, também, um herói no Norte de Minas, o 
Saluzinho, quando Osvaldo Antunes, amparado pela ditadura da 
época, tentou matá-lo para tirar as suas terras. Aliás, na ânsia de 
encontrar um escândalo para se manter na mídia, foi dado crédito a 
um bandido, que, como ressalta no relatório, apresentou-se com o 
codinome Laércio, mas, na realidade, chama-se Sálvio Barbosa Vilar. 
Para acusar-me, deram crédito a alguém que se apresenta com um 
codinome e responde a dezenas de processos por crimes de toda a 
ordem, inclusive hediondos. No entanto, procuraram desmoralizar as 
declarações de quem se apresentou à CPI, com nome, sobrenome e 
endereços conhecidos, a fim de denunciar o relator como cheirador de 
cocaína. Por que, Sr. Rogério Correia, não permitiu a apuração total 
das denúncias feitas pelo Sr. Belilo, preferindo o caminho do 
linchamento moral da testemunha, a fim de provocar o descrédito de 
suas afirmativas? Em sua defesa, o senhor não se importou em 
linchar moralmente um homem. 

Voltando ao caso Belilo, causou-me indignação a forma 
como foi tratado no relatório. O Sr. Rogério Correia deveria ter tido um 
rasgo de dignidade, um pouco que seja de decoro parlamentar e se 
afastado da CPI, permitindo melhor apuração dos fatos. Se houve 
armação, como alega em sua defesa, deveria ter sido apurada com 
rigor. Uma armação desse nível não atinge apenas a figura de um 
Deputado, mas também o Poder Legislativo. No entanto, preferiu 
abafar. Precisa explicar bem por que, em vez de convocar o tal do 
Detetive Francisco, citado por uma testemunha trazida pelo senhor 
como sendo responsável pela armação, preferiu apressar o relatório 
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final, abandonando as investigações. Assim já fizera com o caso 
Betinho, que poderia envolver pessoas conhecidas suas, como o 
traficante Beiramar, conforme é citado pelo jornal "O Tempo", de 
Betim, de 10 a 16/12. Talvez fossem pessoas que não tivessem nada 
a ver com o narcotráfico, mas tiveram relacionamento intenso com o 
Beira mar. 

Agindo com verdadeiro fascismo, preferiu encerrar o caso 
Belilo rapidamente. Atribuindo-se poderes que só os alienados 
permanentes, eventuais ou usuais julgam possuir, o relator, em seu 
trabalho, teve a desfaçatez de se absolver e transferir a realidade dos 
fatos a uma suposta "banda podre" da polícia. São desvairios como 
esse, perpetrado pelo relator, sob os olhares complacentes de alguns 
membros, que agiram compreensiva e bondosamente, que 
atrapalham o trabalho de uma Comissão tão importante. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos permitir que 
isso ocorra. É preciso reagir. É preciso que se dê um basta nas 
acusações irresponsáveis. De minha parte, solicito providências. Já 
encaminhei ao Corregedor-Geral da Casa um pedido para a abertura 
de uma comissão processante contra o Sr. Rogério Correia, por 
crimes previstos no Regimento Interno da Assembléia, principalmente 
pela quebra da confidencialidade dos sigilos bancário e fiscal 
depositados nas suas mãos. 

Finalmente, Srs. DeputadGs, deixo bem clara a minha 
posição de respeito ao Legislativo, mas de desprezo à condução 
desse relatório. Propósitos, certamente, inconfessáveis estão levando 
a que se cometam injustiças, que precisam ser corrigidas, como disse, 
ontem, na sua fala final à CPI, o Deputado Paulo Piau. 

No jornal "Hoje em Dia" do dia 6/12, na pág. 4, foi dito por 
Correia: "Não se pode dar ouvidos a uma pessoa que já foi informante 
da polícia e, comprovadamente, está envolvida com o narcotráfico". 

O bandido Laércio da Cunha, bem pago não sei por quem, 
mas mal-informado, entrou em numerosas contradições. A simples 
leitura dos documentos que protocolei na CPI teriam feito com que as 
pessoas pudessem verificar o absurdo, como, por exemplo, na pág. 1, 
quando o Deputado Moroni Torgan pergunta: "O senhor poderia dizer 
quem são essas pessoas envolvidas no narcotráfico?". Laércio disse: 
"O Deputado Estadual Arlen Santiago, de Montes Claros, e seu irmão 
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Paulo César". Moroni Torgan, na pág. 11, perguntou: "O Deputado 
de Minas também daria cobertura para Fernando Beiramar?". Laércio: 
"Com certeza. Sempre que estamos em Montes Claros e cidades 
vizinhas, ele está com o Deputado". Marcelo Gonçalves, na pág. 4, 
perguntou: "O senhor pode citar alguns nomes ligados ao narcotráfico 
e quem o comanda?". Laércio, vendo a inconsistência, disse: "A única 
pessoa que o acusou neste Estado foi o Sr. Paulo César, irmão do 
Deputado Arlen Santiago". Mais adiante, na pág. 8, Rogério Correia 
pergunta: "Você viu Beiramar em Montes Claros só por uma vez?". 
Laércio diz que com ele, no Parque de Exposições, e com o Deputado 
Arlen Santiago, só uma vez. "Mas você viu Beiramar outras vezes?". 
"Uma vez." "Além dessa?", pergunta Rogério Correia. "Em Montes 
Claros, uma vez". "Viu Beira mar outras vezes?" "Não, senhor, não 
posso afirmar." Na pág. 8, também, Rogério Correia pergunta: "A 
relação de Paulo César com Beiramar era constante?". "É o que estou 
lhe falando, Deputado. Vi-o apenas uma vez junto com o Sr. Paulo 
César." Na CPI Nacional, na pág. 12, Laércio diz: "Eu tinha um bar em 
Minas Gerais, em Montes Claros, e o Fernandinho freqüentava lá". 
Moroni Torgan pergunta: "Fernandinho Beiramar freqüentava seu bar 
em Montes Claros?". "Com certeza." Na pág. 6, Moroni Torgan insiste: 
"Sr. Laércio, o senhor veio algumas vezes ao Rio de Janeiro?". 
"Algumas." Moroni Torgan: "Algumas vezes. Nessas vezes, o senhor 
viu o Fernandinho Beiramar junto com esse pessoal?". "Não vi, não. 
Mas em Montes Claros, com certeza. Várias vezes." Mais adiante, 
quando perguntado pelo Deputado Pompeu de Matos, na pág. 85: "O 
senhor disse que conhece o Deputado de Minas Gerais. O senhor 
pode descrevê-lo fisicamente? O senhor conviveu com ele? O senhor 
o viu?". Laércio: "Agora isso é que nem falei para o senhor. A última 
vez que o vi faz, no máximo, cinco meses". Pompeu de Matos: "Sim?". 
Laércio: "Certo". Pompeu de Matos: "Sim?" Laércio: "Não poderia 
dizer para o senhor como ele está hoje". O que prova, caros senhores, 
que esse bandido nem me conhecia, porque é muito fácil falar, já que 
uma pessoa careca é fácil de ser identificada. 

Mais alguns outros casos, e um dos mais complicados foi 
o que ocorreu em Montes Claros, quando, perguntando o Deputado 
Rogério Correia a um Sargento que teria morado num apartamento de 
Paulo César Santiago, em 1988, confundindo com uma acareação 
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que foi feita comigo e com o bandido Laércio, ele disse que tinha 
ido à minha casa buscar um documento. Apertado por Moroni Torgan, 
pela Laura Carneiro e por mim, apontou uma residência 
completamente diferente da minha, dizendo que a minha casa era no 
Bairro São José. E Rogério Correia fez a ligação na frente das 
câmeras da TV Educativa de Montes Claros. Telefonei para ele na 
hora e entreguei-lhe o documento da acareação em mãos, e ele disse 
que ia corrigir aquele erro. Telefonei também para o Presidente 
Marcelo Gonçalves e, quando chegou aqui, perguntei-lhe por que não 
foi corrigido o erro. O Deputado Marcelo Gonçalves disse-me que o 
Deputado Rogério Correia ficou de telefonar para mim para depois 
colocar esse fato. 

De maneira, meus senhores, que hoje o Deputado Rogério 
Correia é bem conhecido em Montes Claros. É bem conhecido no 
Norte de Minas. Quando se reúne para fazer as suas reuniões em 
várias cidades, é o Deputado da CPI que usou bastante a mídia sem 
ter a complacência de primeiro provar para depois execrar. 

Quero dizer aos meus amigos Deputados que, nestes 
nove meses, foram solidários comigo, a esta Casa, onde aprendi a 
respeitar muita gente, e ao seu corpo de funcionários, que estou 
preparando, juntamente com meu advogado, as ações que, 
infelizmente, terei de impetrar contra a CPI e o Deputado Rogério 
Correia. 

À minha família, minha mãe, minha esposa e minhas filhas 
quero agradecer o carinho que delas recebi nestes nove meses, pelo 
resto da minha vida. Continuarei militando na política da mesma forma 
como sempre fiz. Como médico, também continuarei agindo e 
tentando salvar vidas, principalmente na área que escolhi para 
trabalhar: a radioterapia, a oncologia, urna área tão sofrida. 

Espero, porém, que esse exemplo de execração pública, 
que, primeiro, mostra o acusado, não seja repetido nesta Casa; que 
outros não sofram por "denuncismos" e que realmente se apurem 
todos os fatos. 

Despeço-me, neste momento, desta tribuna, com a 
certeza de que posso andar, por todo o País e por toda a Minas 
Gerais, com a cabeça erguida, porque tenho a consciência limpa de 
sempre ter tentado fazer o bem. 
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Srs. Deputados, minha palavra final é de 

agradecimento à Maioria desta Casa, a qual soube me apoiar nos 
momentos de grande dificuldade, nos momentos de execração em 
todos os jornais e na mídia nacional. Isso me fez ficar mais forte para 
estar mais unido a minha família e aos meus amigos. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*- Há pouco, tinha 
feito um elogio à CPI. Sei que alguns membros dessa CPI irão 
responder às questões de mérito levantadas por V. Exa., mas gostaria 
de fazer-lhe algumas interrogações, sem um prejulgamento, porque 
acho que V. Exa. não abordou assuntos que serão discutidos pelos 
outros inscritos. Talvez, dessa forma, V. Exa. possa explicar ao 
Plenário e a Minas Gerais algumas questões a respeito da sua 
postura que estão apontadas no relatório da CP I. Vou falar todas, e V. 
Exa. terá tempo suficiente para respondê-las. 

Primeiramente, se a questão é tão cristalina, por que as 
reiteradas tentativas de impedir os trabalhos da CPI? Nem o senhor 
nem sua família prestaram esclarecimentos a essa CPI. Houve várias 
oportunidades para esclarecer os fatos. A meu ver, se a verdade é tão 
transparente, V. Exa. poderia ter ido à CPI fazer alguns 
esclarecimentos. Acredito até que o relatório final seria outro. 

Outro questionamento: Há também registrado na CPI um 
depoimento que diz que o Chefe de Gabinete de V. Exa. - não me 
lembro seu nome -, Fernando Macedo, esteve no Aeroporto da 
Pampulha para receber uma das testemunhas denunciadas como 
"laranja" do seu irmão e disse-lhe que não precisaria depor, que não 
haveria mais depoimento. Essa pessoa, então, voltou a Montes 
Claros. 

A terceira questão: Como membro da Mesa, fui convidado 
para participar de uma reunião da CPI. Lá ouvi o relato de um 
funcionário da Casa, efetivo, concursado, que disse que ligou para o 
gabinete para verificar se o Fernando estava, a fim de lhe entregar 
uma intimação para depor na CPI. Quando chegou ao seu gabinete, 
outro funcionário informou que esse funcionário estava em uma sala 
com o senhor. 

Ele ficou esperando e foi comunicado que o funcionário da 
Assembléia estava lá. No caso poderíamos compará-lo, como Oficial 
de Justiça, que entregaria uma intimação. Posteriormente, só o senhor 
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saiu da sala, levando esse funcionário para outra ante-sala, e, 
quando ele conversava com V. Exa., seu Chefe de Gabinete evadiu-
se, fugindo da intimação. 

São três questionamentos que acho decisivos. Como 
membro da Mesa Diretora, fomos incitados pela CPI, que nos pede a 
instauração de um processo contra V. Exa. para perda do mandato, 
por falta de decoro parlamentar. Essas três questões são aquelas que 
a Mesa quer que sejam esclarecidas, para instruirmos esse processo 
de decoro parlamentar. Em nome da verdade, seria importante que 
todos ouvissem, com suas próprias palavras, os esclarecimentos 
necessários a esses questionamentos. 

O Deputado Arlen Santiago* - Tendo encerrado seu 
aparte, Deputado Durval Ângelo, quero dizer que a afirmação de que 
eu não quis depor é mentirosa, o que vou provar neste momento. Fui 
intimado a depor no dia 7 de novembro, às 15 horas, de uma maneira 
que contraria a lei. Mas, mesmo assim, mandei a correspondência, 
que está protocolada na CPI, no dia 6 de novembro, para o 
Presidente, onde coloquei: "Em atenção à correspondência de V. 
Exa., datada de 1°/11, para comparecer à reunião que se realizará no 
dia 7, às 15 horas, venho solicitar-lhe seja agendado um outro dia 
para que eu possa estar presente, a fim de prestar os esclarecimentos 
necessários, tendo em vista que o meu advogado, que iria 
acompanhar-me a essa reunião, por motivo de força maior, teve de 
ausentar-se de Belo Horizonte". 

No dia 1 O, tenho aqui, também protocolada, uma 
correspondência que enviei ao Presidente: "O Deputado que este 
subscreve requer a V. Exa., nos termos constitucionais, seja 
agendada audiência para que nela possa ser combinado, por escrito, 
a data e a hora de seu depoimento a essa Comissão". No dia 10. 

No dia 17, enviei outra correspondência: "Exmo. Sr. 
Presidente da CPI do Narcotráfico, o !)eputado que este subscreve 
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja cientificada, por escrito, 
a veracidade do que foi informado pela CPI na matéria publicada pelo 
jornal "O Tempo", na sua edição de 17/11, pág. 4, informando que, na 
avaliação dos membros dessa Comissão, os seus trabalhos estariam 
sendo obstruídos pelo requerente, pelo seu não-comparecimento para 
prestar depoimento perante a CPI. 
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Nesta oportunidade, leva ao conhecimento de V. Exa. 

que sempre esteve, está e estará à disposição dessa Comissão, 
esclarecendo que somente foi convocado uma única vez, sendo que, 
no dia 6/11, encaminhou um requerimento a V. Exa., justificando a 
impossibilidade de seu comparecimento e, no dia 1 O, protocolou outro 
requerimento, solicitando a marcação, por escrito, de uma outra data 
para prestar o depoimento e que V. Exa., na presença do Corregedor-
Geral desta Casa, marcou para o dia 20/11, às 15 horas, quando 
estarei presente". Isso foi cancelado, sem me avisar. 

E, depois disso, recebi um fax, enviado do gabinete do 
Deputado Rogério Correia: "Belo Horizonte, 17 de novembro de 2001. 
Sr. Deputado, os Deputados infra-assinados, Presidente e relator da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, após entendimentos com o 1°-
Secretário da ALMG, Deputado Dilzon Melo, que daria ciência 
antecipada deste, vêm comunicar a V. Exa. que os Srs. Paulo César 
Mata Santiago, Luiz Francisco Mata Santiago e a Sra. Maria Cristina 
Santiago e Oliveira serão ouvidos pela Comissão, na qualidade de 
indiciados, dia 22 do corrente mês, quarta-feira, às 14 horas, nas 
dependências da Superintendência da Polícia Federal, RJ, na Rua 
Rodrigues Alves, n° 1 - 8° andar- Centro. 

Na oportunidade, convidamos V. Exa. a se pronunciar, 
junto à Comissão, no próximo dia 24, sexta-feira, às 14 horas, no 
Plenarinho IV desta Casa". 

Acontece que Oracyr Klein, que participou de cinco CPis, 
em seu livro sobre os Poderes fala, na pag. 47 - aqui o Deputado 
Marcelo Gonçalves e o Deputado Rogério Correia acertaram 
prontamente -, que é óbvia a condição do indiciado, de quem teve 
aprovada a quebra de seu sigilo fiscal, bancário e telefônico, ou 
relativamente a quem foram requeridas diligências visando a instruir a 
investigação. Quem estiver nessa situação não pode ser compelido a 
prestar compromissos e tem até o direito ao silêncio. Ora, o sigilo dos 
meus irmãos estava quebrado. Tenho aqui a carta que foi enviada ao 
meu gabinete. E a intimação foi mandada para deporem como 
testemunhas. E o advogado lá compareceu. Depois disso foi falado na 
imprensa, não oficialmente comigo, que o meu depoimento teria sido 
cancelado, cerceando o meu direito de defesa. 

Quero dizer também que existe uma correspondência 
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minha com o Deputado Antônio Júlio. Um funcionário efetivo da 
Assembléia, concursado, adentrou en' ]abinete dizendo que a 
Segurança tinha um filme em que um luncionário meu estaria lá 
dentro. E um funcionário meu pediu que mostrasse esse filme, porque 
era mentira. E mandou a correspondência para a Segurança e para o 
Corregedor Antônio Júlio, para que apurassem e apresentassem esse 
filme. De maneira que, bater boca, falar LJUe funcionário fez isso e 
aquilo... Depoimentos podem existir. O José Carlos Belilo foi 
desqualificado por ser informante da polícia e por ter alguma evidência 
sua r:om o narcotráfico. A Corregedoria está de posse e poderá apurar 
qualquer situação com relação a mim. 

No jornal "O Tempo" foi dito que eu estava obstruindo, 
porque não queria depor. Aqui, tenho todos os requerimentos 
protocolados na CPI que provam o que estou falando. Estou disposto 
também, sempre que for questionado, a usar esta tribuna, a Justiça, a 
Corregedor!~. a Mesa, esclarecendo também com meus 
companheiros como tentei algumas vezes. Fui procurado algumas 
vezes por alguns membros da CPI para mostrar os documentos e as 
contradiç · .. · :rn que se basearam as acusações contra mim. 

·1 l::nho certidão da Polícia Federal, que investigou e 
acompanhou as CPis Federal e Estadual, dizendo que não existe 
nada contra mim nem contra o Paulo César, o Luiz e a Maria Cristina. 
Se alguma dúvida sobre outra questão existir, o Ministério Público 
apurará. A CPI Federal já enviou os documentos para que o Ministério 
Público possa se pronunciar, se quiser, porque penso que não haverá 
motivos. Mas isso quem delibera é o Ministério Público. 

Tenham a convicção de que nem eu nem meus irmãos 
compactuamos com essa chaga do narcotráfico. Essa centralização 
para aparecer na mídia falando sobre Arlen Santiago realmente 
comprometeu os Srs. Deputados, comprometeu o bom trabalho que 
essa CPI poderia ter feito em prol da diminuição dessa chaga em 
nosso Estado. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 

Adelmo Carneiro Leão, solicitando a palavra, na forma regimental, 
pelo art. 70, para, nos termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado 
Rogério Correia. A Presidência defere o requerimento e fixa o prazo 
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de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, foi bom que o Deputado Arlen Santiago trouxesse para o 
Plenário a discussão que tivemos no interior da CPI. Não falaria sobre 
o relatório hoje, estávamos prevendo fazer isso na semana que vem. 
Mas, como o Deputado Arlen Santiago levantou questões sobre a CPI, 
é necessário esclarecermos o ponto de vista da CPI. 

Quero, em primeiro lugar, dizer aos nobres pares, inclusive 
o Deputado Arlen Santiago, que esse relatório foi aprovado por 
unanimidade pela CPI. Os sete membros, unanimemente, em comum 
acordo, construímos o relatório. Portanto, não é o relatório do 
Deputado Rogério Correia, por mais que o Deputado Arlen Santiago 
queira personalizar a discussão, talvez para facilitar as ações que 
considera que devam ser feitas agora. Chamo a atenção porque isso 
é parte de uma estratégia. É preciso que essa estratégia não seja 
aceita. Os membros da CPI, eu e os seis colegas, Deputados 
Sargento Rodrigues, Paulo Piau, Marco Régis, Marcelo Gonçalves, 
Carlos Pimenta e José Henrique, todos de partidos diferentes, 
aprovamos, por aclamação, o relatório. Seria capaz de manipular seis 
Deputados da CPI? O resultado da CPI foi um resultado pensado e 
discutido entre os membros. Todos a quem me referi são Deputados 
com conduta política antiga - muitos até com maior experiência do que 
eu. Todos ajudaram a construir o relatório. 

Então, gostaria de despersonalizar a discussão. Não tenho 
nada pessoal contra o Deputado Arlen Santiago, nem problemas na 
área eleitoral. Considero que a Comissão foi extremamente positiva. O 
resultado final da CPI foi muito positivo. Conseguimos mostrar à 
população o que é o narcotráfico, o mal que o narcotráfico traz para a 
sociedade, a dimensão social desse mal, a dimensão política que 
adquiriu o narcotráfico como um dos pilares do crime organizado. O 
narcotráfico infelizmente penetrou no aparato do Estado. Isso não foi 
provado apenas por esta CPI de Minas, mas pela CPI nacional e pelas 
outras CPis estaduais que foram formadas. O narcotráfico, enquanto 
crime organizado, entranhou-se no Estado: O Legislativo, o Judiciário 
e o Ministério Público - inclusive uma Promotora foi indiciada no nosso 
relatório - não puderam fazer nada, muito menos o Poder Executivo. 
Infelizmente, o poderio econômico do narcotráfico é tão grande, que 
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entra no aparato estatal, e o faz de maneira corrupta, oferecendo 
propina. E isso ocorre em Minas. 

Deputado Arlen Santiago, apenas para que possamos 
colocar as coisas nos devidos lugares, não existe "pretensa" banda 
podre. Infelizmente, existe a banda podre na Polícia Civil de Minas 
Gerais. Esse talvez tenha sido o ponto alto de nossas investigações. 
Já cansei de repetir que a banda podre só foi descoberta pela CPI 
porque a banda boa e honesta da Polícia Civil fez essas denúncias a 
todos os Deputados. E o fez geralmente de maneira escondida, 
porque se encontram no interior da Polí_cia Civil, envergonhados, 
cabisbaixos e, muitas vezes, ameaçados. E bom que se diga que os 
próprios policiais civis foram os que mais denunciaram a existência da 
banda pobre. 

É preciso que se acerte o discurso sobre a banda pobre. 
Não se trata de uma pretensa banda pobre. Trata-se de uma banda 
pobre comprovada. Os Deputados sabem que existe. Em qualquer 
região do Estado há denúncias contra policiais civis que recebem 
propinas, vinculam-se a narcotráfico ou a outro tipo de crime 
organizado. A CPI das Carteiras de Habilitação sabe disso. O primeiro 
ponto que tivemos unanimidade na CPI foi esse. E, Deputada Elaine 
Matozinhos, que é dos quadros da Polícia Civil, não estamos de forma 
nenhuma generalizando as coisas c?ntra a Polí~ia Civil. Trata-se de 
instituição que precisa de ser respeitada. Pa~a. 1~so, precisa de uma 
varredura, para que lá prevaleçam os bons pollc1a1s - e são a maioria _ 

que estão acuados e amedrontados pela existência dessa banda 
podre. Esse ponto, para nós, é fundamental, porque julgo que foi a 
principal conclusão posta pela CPI d~ . Narcotráfico. Quando 
solicitamos o afastamento do Secretano Mauro Lopes foi 
principalmente porque em dois anos não foi capaz de colocar 0 dedo 
na ferida, de fazer essa varredura, que é necessária. 

Se isso não for feito, infelizmente, não teremos no Estado 
segurança pública digna do nome. Essa conclusão da CPI foi 
fundamental. Os Deputados podem perguntar para si mesmos se na 
região em que atuam já viram algum tho de denúncia que envolvesse 
isso ou algum tipo de pessoa que desE. ·oeradamente os coloca diante 
da situação da existência, às vezes, de Detetive e, até mesmo, de 
Delegados envolvidos com crime, como a CPI comprovou. Pudemos 
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aprofundar as investigações, em Valadares, com a Delegada 
Maria Aparecida Pinto, que se encontra presa com pena de 12 anos e 
meio, e recentemente em Monte Carmelo. Poderíamos ainda lembrar 
muitos outros casos, como o da Penitenciária de lpaba e a de 
Governador Valadares. Então, onde fomos fundo na averiguação, 
vimos que esses fatos existem. 

Há mais de mil processos na Corregedoria de Polícia, 
quase todos de policiais civis. Podem alegar que não são casos 
provados, mas o número de processos é imenso. E as denúncias são 
sempre as mesmas. Os Deputados sabem que isso existe. Faço esse 
aparte, repito, porque acho que foi o ponto alto da CPI descobrir a 
existência da banda pobre e colocar o dedo na ferida. Quando fizemos 
isso, começaram os ataques contra a CPI. Repito, sem problema, que 
o Deputado Marcelo Gonçalves, como Presidente, recebeu várias 
ameaças. 

Posteriormente, veicularam matérias na imprensa contra o 
Deputado, acusando-o de coisas do passado, relativas a 
medicamentos, etc., que não estavam em discussão, porque já eram 
matéria vencida. Depois, armaram contra este Deputado um flagrante, 
que todos viram, através de informante da Delegacia de Tóxicos, algo 
urdido e feito dentro da Secretaria, para tentar paralisar os trabalhos 
da CPI. No entanto, a CPI foi ágil na resposta, desmascarando a farsa 
e dando seqüência ao seu trabalho, para ter um relatório que pudes~e 
colocar o dedo na ferida. Isso ficou muito claro em relação ao Sr. Lu1z 
Carlos Belilo, que fez aquela denúncia· e saiu desmascarado da 
Assembléia. Essa farsa foi exposta à população, como hoje é voz 
corrente e todos acreditam no Estado. 

Com relação à questão do Deputado Arlen Santiago e do 
Sr. Paulo Santiago, digo, repetindo, que também nesse ponto o nosso 
relatório foi unânime. Essa denúncia nos chegou da CPI do 
Narcotráfico nacional. Disse ao Deputado - e falo agora, de público -
que, se essa denúncia tivesse chegado à CPI estadual, da forma 
como chegou, não a teríamos tornado pública, como não o fizemos 
com várias denúncias que nos foram colocadas, em vista da forma 
como vieram. A CPI estadual, quando se reuniu, ainda comentou que 
não teríamos agido dessa forma se fosse nela, porque estávamos nos 
pautando pela credibilidade de todas as denúncias e dos 

Il 
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denunciantes que as fizeram. 

Temos vanas cartas anonrmas, nas quais não 
acreditamos, envolvendo outros parlamentares. Elas jamais saíram do 
conjunto da CPI, porque não havia credibilidade. A denúncia do Sr. 
Laércio, pessoa envolvida em vários crimes, partiu da CPI nacional. 
Lá, foram julgados os irmãos Santiago, que estariam junto ao 
Beiramar nas festas, etc., etc. Nenhuma dessas questões foi 
comprovada nas denúncias feitas pelo Laércio. Mas, pela dimensão 
que as denúncias ganharam, o próprio Deputado Arlen Santiago 
respondeu que não haveria problema na quebra do sigilo. A CPI 
solicitou a quebra do sigilo, em vista do fato acontecido, em vista de a 
denúncia ser conhecida nacionalmente. A CPI não tinha outro 
caminho a não ser pedir a quebra do sigilo por via judicial, e o Juiz 
quebrou o sigilo bancário. Na quebra do sigilo, surgiram muitas 
dúvidas, muitas ainda existem e não foram sanadas. Não são dúvidas 
relativas às denúncias do Laércio, repito, mas em relação à quebra do 
sigilo. Quando a CPI dirigiu-se a Montes Claros, houve várias 
denúncias, não apenas a do jornalista Osvaldo Antunes, como consta 
no relatório. Colocamos um telefone à disposição da Câmara 
Municipal, que recebeu várias denúncias de envolvimento do Paulo 
César Santiago na questão das drogas, etc. Cada um com sua 
história, pessoas que trabalharam no haras, apresentaram suas 
denúncias. Não havia outro meio senão pedir a quebra do sigilo. 
Quebramos o sigilo bancário e não temos a conta do Deputado, que 
não chegou à CPI. O que chegou à CPI foram as contas de empresas 
da PPL e da GMS, nas quais não consta o nome de nenhum dos 
integrantes da família do Deputado Arlen Santiago. 

Portanto, essas empresas tiveram a quebra do sigilo. São 
empresas que não têm nenhum dos Santiagos como seus donos. 

Não existe o nome do Deputado Arlen Santiago, de seu 
irmão Paulo César Santiago nem de nenhum outro familiar nessas 
empresas. A quebra de confidencialidade que o Deputado alega teria 
de ser contestada por algum membro ou dono da empresa. Não sei 
por que o Deputado, se nada tem a ver com a empresa, está entrando 
na justiça contra a quebra de confidencialidade, já que as empresas 
não lhe pertencem nem ao Paulo C ~sar Santiago. O fato é que 
descobrimos que essas empresas tinh~.m, na verdade, vínculo com 
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Paulo César Santiago. E as pessoas que se encontravam à frente 
dessas empresas eram "laranjas", quase todos ligados ao Paulo 
César Santiago ou a seus negócios. Aí começa o questionamento real 
da CPI. Por que essas empresas movimentam milhões, estão ligadas 
a Paulo César Santiago e ele não as assume? 

Qual é a origem desse dinheiro? Essas eram questões 
fundamentais para a CPI. Se havia uma série de denúncias, não 
comprovadas, que vinculavam o tráfico de drogas e essas empresas, 
utilizadas por "laranjas" e ligadas a Paulo César Santiago, 
precisávamos apurar os fatos. Assim o fizemos. Mas não 
conseguimos, em nenhum momento, consultar Paulo César Santiago, 
peça fundamental para esclarecer a origem do dinheiro. 

A empresa alegou que vinha da intermediação da venda 
de veículos, mas a CPI tem muitas dúvidas de que tal operação possa 
render, por mês, milhões, em três ou quatro contas de cada empresa. 
Várias dúvidas persistem. Quando procuramos aprofundarmo-nos, era 
fundamental escutar os donos das empresas ou seus "laranjas". O 
único ouvido foi Marcos Francisco, que disse ser "laranja" e que, 
quando a firma começou a movimentar muito dinheiro, retirou-se da 
empresa, não receber o combinado. Entrou, portanto, outro, ligado a 
serviços de Paulo César Santiago. Este confessou, mas outros dois se 
calaram. Tivemos que levá-los a Montes Claros, sob vara, e disseram-
nos que nada falariam. O irmão de Paulo César e sua irmã também 
não compareceram para explicar a ligação das empresas e o que 
eram na realidade. Não conseguimos nem saber o que significava 
GMS e PPL. 

Confirmo todo o texto do relatório, que afirma que, no 
caso, houve impedimento de investigação por parte do Deputado 
Arlen Santiago. 

- Lê trecho do relatório final da CPI do Narcotráfico, 
publicado na edição de 20/12/2000, na pág. 31, col. 4, penúltimo 
parágrafo. 

Diante desses acontecimentos, a CPI, depois, não quis 
ouvir o Deputado Arlen Santi8go, por deliberação do conjunto da CP I. 

Apenas para tern'!nar esse caso do impedimento, aqui 
está o relatório do Homero, que passarei a ler: "No dia 8/11/2000, fui 
incumbido pelo Presidente da Comissão de oficiar ao Sr. Fernando 

o 
I 
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Macedo, Chefe de Gabinete do Deputado Arlen Santiago, sua 
condição de intimado pela CPI, para ser ouvido na data de 9/11/2000, 
às 15 horas, no Plenarinho IV desta Casa, em reunião daquela 
Comissão. 

A fim de me precaver quanto a possíveis desculpas, tive o 
cuidado de telefonar para o gabinete, tendo sido atendido pela 
recepcionista, a quem me dirigi da seguinte forma: 

- O Sr. Fernando Macedo se encontra? 
Ao que ela respondeu: 
- Sim, quem gostaria de falar com ele? 
Disse: 
- É daqui da Casa, mesmo, mas gostaria de falar com ele 

pessoalmente. Posso ir até o gabinete, ou ele está de saída? 
- Não. Pode vir. 
Em seguida, tomei o elevador até o 2° pavimento, não 

tendo me demorado mais de 3 minutos, e, lá chegando, me apresentei 
à recepcionista: 

- Bom dia! Liguei para cá agora, a fim de falar com o Sr. 
Fernando Macedo. Ele está? 

- Ah, sim. Fulano vai levá-lo até ele. 
Chamou, em seguida, um funcionário que se encontrava 

na saleta logo após a entrada e que me fez caminhar até a sala do 
Deputado Arlen Santiago, o qual, ao chegar à porta, que se 
encontrava aberta, pediu-me para aguardar. À entrada dessa sala, 
tinha um pequeno corredor, de no máximo um metro e meio, que não 
permitia ver o interior, que ficava à esquerda, mas pude perceber que 
lá se encontravam em torno de três pessoas, que conversavam em 
tom moderado de voz. Dali, o funcionário se dirigiu ao Sr. Fernando, 
que eu não conseguia ver, e disse que alguém o esperava. Algumas 
palavras foram trocadas, não pude entender, e, a seguir, retira-se da 
sala o Deputado Arlen Santiago e dirige-se a mim: 

-Como vai, tenha a bondade (conduzindo-me a outra sala 
do gabinete). Há algo em que possa ajudar?. 

- Vou bem, Deputado. Agradeço, mas estou aqui para falar 
com o Sr. Fernando Macedo. 

-Tenha a bondade, sente-se. 
Ali fiquei, ouvindo algumas palavras do Deputado a 
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respeito do comportamento de alguns dos membros da CPI em 
relação aos seus irmãos, que também estão intimados a depor na 
Comissão; mostrou-me o Regimento Interno da Casa, que dizia sobre 
a revelação de documentos, sobre quebra de sigilo, ao que lhe dei 
algumas explicações. 

Estando de costas para a porta, não pude avaliar se o Sr. 
Fernando Macedo havia se retirado. E, ali, acabei de ouvir as 
explicações do Deputado Arlen Santiago, que pediu, a seguir, a uma 
de suas secretárias para servir-me água e café, o que recusei, na 
expectativa de que o Sr. Fernando fosse aparecer a qualquer 
momento. 

Passados alguns minutos, como ele não se fazia presente, 
reiterei à secretária: 

- E o Sr. Fernando? Tenho meu trabalho para continuar e 
não posso me alongar aqui mais. 

Ao que ela me respondeu: 
- O Fernando não está, vou ver se o localizo no celular. 
- Mas como não está, se o estou aguardando há mais de 

1 O minutos, informado da sua presença aqui? 
- Ah! Eu não estava aqui quando você chegou. Vou ver o 

que está acontecendo. 
Retirou-se e, enqu1nto conversava com outro funcionário, 

de nome Getúlio, voltou com a mesma desculpa. 
Agradeci e me retirei, sem ter entregue a intimação feita 

pela Comissão". 
Esse foi o relatório do Homero. A CPI não pôde terminar, 

portanto, a sua investigação nessas empresas, que era fundamental. 
Recentemente, ocorreu, no Rio, o assassinato de um dos gerentes da 
Rio Car, que é também de propriedade do Sr. Paulo César Santiago. 
Esse é outro ponto a respeito do qual o Subsecretário da Segurança 
Pública do Rio de Janeiro, Dr. Lenini, diz: "Estamos desconfiados de 
que possa ser lavagem de dinheiro do narcotráfico do Fernando 
Beiramar". Nesse sentido, a CPI, em seu relatório, fez o seguinte: não 
incriminamos e não dissemos que o Deputado Arlen Santiago tem isso 
ou aquilo e que está envolvido com o narcotráfico. Não há isso no 
relatório. Encaminhamos à Mesa da Assembléia solicitação para que 
possa abrir uma comissão, a fim de apurar se houve ou não falta de 
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decoro, conforme determina o Regimento Interno, para que essa 
comissão possa trabalhar mais profundamente, de forma a ser mais 
feliz na investigação dessas empresas e saber qual a origem desse 
dinheiro. Isso é o que está contido no relatório da CPI do Narcotráfico. 
Portanto, não agimos para infelicitar a vida de ninguém e não 
inventamos nenhum fato. Fizemos o relato da pura verdade com 
relação ao acontecido. Todos nós, Deputados, unanimemente, 
pensamos ser necessária a continuação dessa investigação, não mais 
pela CPI, que terminou os seus trabalhos, mas pela Mesa da 
Assembléia. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre 
Deputado Rogério Correia, gostaria de reafirmar algumas questões 
que foram expostas anteriormente. V. Exa. expôs com tranqüilidade 
os reais motivos que levaram a CPI a chegar a essa conclusão em 
seu relatório final. Será que a sociedade entenderá que uma CPI do 
Narcotráfico não conseguiu sequer ouvir um assessor de um 
Deputado desta Casa? Como a sociedade está vendo isso? O Capitão 
veio depor e foi preso. A Delegada, de Governador Valadares, foi 
presa, com o Carcereiro. O Detetive, de Frut ;1, foi condenado; o Cabo, 
também. Então, o Deputado Arlen Santiago tinha de responder a isso. 

Esse cidadão obstruiu os trabalhos da CPI. Não temos 
dúvida nenhuma de que foi por vontade deliberada. Não estou 
dizendo, Deputado Arlen Santiago, que V. Exa. tenha participação no 
narcotráfico. Mas V. Exa. influenciou deliberadamente, durante todo o 
tempo, a fim de que o seu irmão não fosse ouvido pela CP I. 

Deputado Arlen Santiago, continuo dirigindo a palavra ao 
Deputado Rogério Correia, que, depois, lhe concederá aparte. No Rio 
de Janeiro, quem se apresentou como advogado de Paulo César 
Santiago e dos demais irmãos foi nada mais nada menos que Nabor 
Bulhões, o mesmo advogado de Collor de Mello e de PC Farias. Não 
temos de esconder nada. A nossa classe já é muito cobrada por 
causa disso. Temos de parar com essa atitude de querer impedir uma 
investigação ou de querer participar de qualquer tipo de 
protecionismo. Portanto, a CPI foi clara. Não tivemos prova nenhuma 
do envolvimento do Deputado Arlen Santiago com o narcotráfico. Mas 
não podemos admitir que o Deputado queira obstruir os trabalhos da 
CPI. E está claro que obstruiu os trabalhos. Dou o meu testemunho 
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como participante da CPI. Portanto, nobre Deputado Rogério 
Correia, peço que V. Exa. enfatize esse ponto. Onde está o Fernando 
Macedo? Por que não foi ouvido? Como fica a população, que está 
nos cobrando uma atitude? Será que a CPI pode deixar de ouvir o 
assessor do Deputado Arlen Santiago? Só se o Deputado impedir. Só 
se o Deputado orientar: agora, você não pode vir aqui. Vá para outro 
lugar. Foi o que ocorreu com a CPI. Ao intimarem novamente, ele não 
estava. Isso foi claro. O cidadão que ouvimos em Montes Claros, 
Marcos Francisco de Oliveira, foi claro, assumindo, diante dos 
membros da CPI, da Polícia Federal e do Ministério Público que era 
testa-de-ferro do Paulo César Santiago. Esse foi um depoimento dele, 
e não nosso. E por quê? A explicação do depoente foi: "Saí da 
empresa, até hoje não tiraram o meu nome, porque estava 
desconfiando do volume de dinheiro que transitava ali". 

Infelizmente, foi avisado pelo próprio Deputado, que, se 
não tivesse nada com isso, deveria ter deixado os trabalhos de 
investigação da CPI transcorrerem normalmente, ao invés de colocar 
empecilhos, como ocorreu quando fomos intimar seus irmãos. Lógico 
que não poderíamos chegar a outra conclusão, ou seja, não ouvir o 
Deputado Arlen Santiago, porque sabíamos que todas as ações feitas 
eram para impedir o depoimento dos irmãos. 

Então, Deputado Rogério Correia, peço-lhe que relate isso 
como relatou os demais fatos. Não tenho como explicar à sociedade 
que, como membro da CPI do Narcotráfico, como Deputado, investido 
nos poderes de autoridade judiciária, que tem uma CPI, não tenha 
conseguido ouvir o assessor do Deputado Arlen Santiago. Muito 
obrigado. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado, 
parece que V. Exa. não confia nos outros membros, porque, ao 
divulgar, antes, o relatório para a imprensa, justificou-se dizendo que 
era para que os Deputados não recuassem. Então, quem estaria 
pressionando ou não confiando nos companheiros éV. Exa., o que 
também é uma quebra de decoro. 

O vazamento das declarações é um crime, e a pena é de 
um a quatro anos. A CPI divulgou: "Nova denúncia liga Santiago a 
Pablo Escobar". Isso é cair no ridículo. Estou com um jornal, que diz o 
seguinte: "A CPI do Narcotráfico tem provas de que Arlen Santiago e 
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PC usam empresas fictícias para movimentar muito dinheiro". 
Está no jornal. Essa denúncia está na Corregedoria, a fim de ser 
apurada. Foi dito que havia um cheque de um traficante em uma 
dessas contas aí: "Conta milionária e~-, Banco argentino prejudica a 
situação de Santiago". 

Isso é tudo. Foi a CPI como um todo que vazou - o que 
não me parece - ou foi apenas o Deputado Rogério Correia? 

Quanto a questão de ouvir pessoas que dizem que 
trabalharam no haras, o Deputado Rogério Correia está relatando 
sobre uma pessoa que ouviram, escondidos atrás de uma parede -
não foi nem encapuzado -, com o codinome João. Esse é um bandido 
com o nome de Ramos, que tem ficha policial em São Paulo, que 
passou a ser uma pessoa, também, que pode ser citada novamente, 
agora pelo Deputado Rogério Correia. 

Também o livro de Odacir Klein e outro ( ... ), até em juízo 
uma pessoa pode não querer falar. E quero dizer que, quando o 
Deputado Sargento Rodrigues fica extremamente preocupado, até eu 
fico satisfeito, porque fui acusado por toda a mídia nacional. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, quis 
apenas fazer um resumo do que existe no relatório. O Deputado 
insiste em responder a questões que apareceram na imprensa, mas 
que sequer constam no relatório. O que consta no relatório é o que foi 
comprovado. Esses casos que não estão comprovados, o relatório 
pode até citá-los, mas sem conclusão. É esse o esclarecimento que 
queria fazer. 

* - Sem revisão do orador. 
O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente. Solicito a 

palavra pelo art. 164 do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o 

Deputado Arlen Santiago 
O Deputado Arlen Santiago* - Com relação a meus 

irmãos, se há alguma dúvida quanto a sonegação fiscal ou outra 
coisa, são eles que devem responder, apesar de que posso informar 
aqui que Paulo César contratou auditoria para examinar se existe 
essa possibilidade. Se houver, já entrou no REFIS com o pedido, e até 
o dia 29 tem como colocar lá O Ministério Público, então, deve seguir 
esse caso. 
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. Interessante é que aqui, hoje, o material não vazou. A 
~mprensa sozinha é que está sendo acusada, então, de ter descoberto 
Isso? Ninguém mais tem o produto? E foi vazado. Coisas com relação 
a m1m. Está aqui: "CPI do Narcotráfico tem provas de que Arlen 
Santiago e PC usavam empresas fictícias para movimentar muito 
dinheiro". 

Quero dizer também que a resposta à sociedade, 
Deputado Sargento Rodrigues, tem de ser dada, tem de ter aquela 
convicção: "Ouvimos um bandido que falou do Deputado, 
investigamos recentemente e não houve nada". É isso aí. Acusaram-
me, então têm de arrumar um crime para mim. Sabe, Deputado 
Sargento Rodrigues, como dói. Há uma senhora, Maria Aparecida, 
que fez até com que o senhor saísse da Comissão de Direitos 
Humanos. Foi absolvida no Tribunal de Justiça, porque o 
Desembargador Gudesteu Biber disse no processo que houve tortura 
e que quem comandava era o Sargento Rodrigues. Essas 
informações podem até não ser verdadeiras, podem ter ido ganhando 
a mídia, mas até o Desembargador acha que houve tortura. Acredito 
que talvez não tenha havido, mas está lá, no papel, pelo resto da sua 
vida, assim como vai estar, pelo resto da minha vida, que obstruí a 
CPI do Narcotráfico. Vamos agora ouvir, e as outras questões serão 
vistas no fórum apropriado, que é a justiça. 

* - Sem revisão do orador. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente. Solicito 

a palavra pelo art. 164 do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o 

Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, 

gostaria de informar ao Deputado Arlen Santiago, primeiro, que a 
denúncia não partiu da Sra. Maria Aparecida, mas do Comando da 
Polícia Militar, que ainda não se acostumou a ver um Sargento ser 
Deputado. Segundo, que eu, insistentemente, costurava aqui um 
acordo no intuito de conseguir anistia para as praças excluídas 
covardemente pelo Governo Azeredo. E terceiro, que me afastei da 
Comissão de Direitos Humanos, e até hoje essa cidadã sequer veio 
formalizar queixa, porque não tem o que formalizar. 

Mas V. Exa. se esqueceu de dizer que essa cidadã era 
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traficante, que a prendi em flagrante por crime de tráfico e que foi 
condenada. Quando a prendi, já estava condenada por tráfico e por 
uso. Além do mais, desconheço essa informação que V. Exa. citou 
sobre a questão do Tribunal. É melhor V. Exa. levantar o prontuário 
criminal dessa cidadã, que tem pelo rr,enos três autuações baseadas 
no art. 12, por tráfico de drogas. 

Não foi à toa que o próprio Presidente desta Casa me 
indicou para participar da CPI do Narcotráfico. Afinal de contas, passei 
15 anos combatendo o crime nas ruas. Não me escondi atrás de 
mesas, como muitos fazem. Fui às ruas, peguei o touro a unha, 
troquei tiros com bandidos. Por sinal, um dos meus patrulheiros ficou 
paraplégico numa troca de tiros na Favela do Jardim América. 

Agora volto a repetir: V. Exa. obstruiu, sim, os trabalhos da 
CPI. E quanto a esse Fernando Macedo, sinto-me envergonhado, na 
qualidade de Deputado e membro da CPI, por não ter conseguido 
ouvir um assessor de Deputado nesta Casa, já que ouvimos 
Delegados, Capitães, oficiais. Até hoje estou sem saber. V. Exa. tem 
que esclarecer isso, porque a sociedade vai cobrar dos Deputados 
Paulo Piau, Rogério Correia, Marcelo Gonçalves, Marco Régis, Carlos 
Pimenta e José Henrique, que não conseguiram ouvir um assessor de 
Deputado na CPI. É corporativismo? Não, corporativismo nosso, não. 
Em nenhum momento fomos corporativistas, porque intimamos e 
reiteramos a intimação. Se não ocorreu, paciência. 

Então, Sr. Presidente, essa é a nossa posição. A 
Comissão de Direitos Humanos está à disposição para quem quiser 
formalizar queixa contra a minha pessoa. Só que pedi para sair. Até 
hoje, ninguém provou nada, sequer formalizou queixa contra mim. 

Quanto ao caso de V. Exa., eu e o Deputado Rogério 
Correia fomos designados pelo Presidente da CPI para irmos ao Rio 
de Janeiro acompanhar o primeiro depoimento da denúncia que 
Laércio da Cunha fez. Não fomos nós que a fizemos. Como disse o 
Deputado Rogério Correia, não provocamos, mas a denúncia veio, e a 
CPI tinha que apurá-la. Houve Deputado que chegou a dizer que, se 
era CPI do Narcotráfico, para que apurar lavagem de dinheiro e 
sonegação fiscal? Como deparar, durante o curso de uma 
investigação, com outros crimes e ficar calado, não falar nada? Não é 
isso que a sociedade quer, tenho certeza. Cada vez mais a sociedade 
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está de olho em no's cob d · t A • , ran o mais ransparenc1a e menos 
corporativismo. 

. . Quando também sofri denúncias, não contei com a ajuda 
de nmguem. O próprio Deputado João Leite, Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, notificou o Corregedor da Casa, que pediu 
parecer aos consultores, que entenderam que, realmente, não havia 
motivo para mover ação contra a minha pessoa, mesmo porque os 
meus atos já tinham sido julgados enquanto era Sargento da Polícia 
Militar. 

São essas as minhas considerações, Sr. Presidente. 
* - Sem revisão do orador. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a 

palavra pelo art. 164 do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o 

Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, serei breve. 

Quero apenas ler o que o relatório final concluiu, ou melhor, propôs 
sobre esse caso. 

O Deputado Arlen Santiago procurou, deliberadamente, 
opor obstáculos ao trabalho da Comissão. Visto, ainda, que as 
investigações relativas às empresas de seus familiares, os respectivos 
"laranjas", permanecem como necessárias para a apuração da 
verdade, requeremos à Mesa da Assembléia que dê início ao 
processo previsto no art. 53 do Regimento Interno, para que, após ser 
oferecida ampla oportunidade de defesa parlamentar, esta Casa 
delibere pela conveniência ou não da perda de mandato determinada 
por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Portanto, a 
proposta que fizemos é muito simples e necessária. De fato, o 
Deputado Arlen Santiago procurou opor obstáculos, o que foi 
demonstrado por nós, que, inclusive, lemos esse episódio do 
Fernando. Além disso, existe comprovação, feita por nós, de que 
existem empresas que são de "laranjas", mas que têm ligação com 
Paulo César Santiago. Isso precisa ser esclarecido e não está sendo. 
Qual é a origem do dinheiro e dessa movimentação do dinheiro 
existente? São essas as duas questões que ficaram sem 
esclarecimento e que a CPI remete à Mesa da Assembléia. Muito 
obrigado. 
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* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada 

Elaine Matozinhos, Vice-Líder do PSB, nas funções de Líder, 
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência 
defere o requerimento e fixa para a oradora o prazo de 20 minutos. 
Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Mate ~in h os - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, pessoas presentes na galei 'a, não poderia deixar de estar 
nesta tribuna, depois de toda a discussão e dos pronunciamentos que 
ouvimos a respeito do relatório da conclusão da CPI do Narcotráfico. 
Esperávamos, Minas Gerais e o Brasil, a transparência dessa CPI. 
Esperávamos que apontasse, na realidade, quais são os grandes 
traficantes que agem no nosso Estado e até fora dele. Quero dizer 
que a CPI teve momentos muito importantes, identificou, avançou, 
conseguiu condenações, fez muita coisa boa. Mas, quando o relator 
Rogério Correia ocupa a tribuna e diz que a principal conclusão da 
CPI foi mostrar a banda podre da Polícia Civil, quero dizer, enquanto 
Deputada e Delegada, que nossa instituição Polícia Civil, como todas 
as outras instituições, não é perfeita. Não estamos aqui - nem o 
Secretário da Segurança Pública, nem o Corregedor da nossa 
instituição - para defender a banda podre, que, como colocou o 
Deputado Rogério Correia, foi a principal conclusão da CPI. Nós, 
Polícia Civil e sociedade, queremos a varredura dos maus policiais. É 
inadmissível que alguém que tenha uma carteira de policial, o dever 
de fazer a segurança pública, passe para o outro lado. E, dentro disso, 
queremos dizer que temos 8.800 homens e mulheres trabalhando 
nessa instituição, e na sua grande maioria são sérios e honestos. 

A que banda podre se chegou? À Delegada condenada? 
Ao Delegado de Monte Carmelo, que já estava à disposição da 
Corregedoria antes mesmo do pedido da CPI? Continuem as outras 
ocorrências a banda podre? Aqui conclamo os membros da CPI e ao 
seu relator que identifiquem quais são os outros, para que a Polícia 
Civil possa apurar, exonerar, tirar de dentro da nossa instituição quem 
não merece ter uma carteira da Polícia Civil, a qual tenho, com muito 
orgulho. A varredura: onde? Tantos: onde? É importante identificar. 
CPI é interrogatório, é apuração. Identifiquem, por favor. Tudo o que 
foi solicitado ao Sr. Secretário da Segurança Pública foi atendido. 
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. . Quero dizer que temos documentos, aqui, do 

Secretano da Segurança Pública dirigidos ao Presidente desta Casa. 
Ele mostra cristalinamente a abertura que a Secretaria deu aos 
trabalhos da CPI, em momento algum deixando de atender a seus 
pedidos. Mas, como sempre, o grande alvo acabou sendo a Polícia 
Civil. 

Falou-se muito sobre a transferência de um Detetive de 
Dores do lndaiá para Uberaba. Quero dizer que esse Detetive foi 
transferido em razão de pedido do Presidente desta Casa, Deputado 
Anderson Adauto, ao Secretário da Segurança Pública, para que se 
aumentasse o efetivo de policiais em Uberaba. E o Secretário tirou 
não somente esse Detetive, mas vários outros, e os lotou na 
Delegacia de Uberaba. Quando foi procurado por esse policial que se 
dizia Vereador em Dores do lndaiá, o Sr. Secretário o lotou a 12km de 
sua cidade, em Estrela do lndaiá. Inclusive, a nossa lei orgânica 
proíbe que ele exerça sua função, enquanto Vereador, dentro da 
própria cidade. Então, ele foi muito beneficiado, porque recebe salário 
de Vereador e policial. 

Quero dizer com a mais absoluta transparência que esse 
Detetive não participou em momento algum da prisão da traficante 
Marivan. Temos uma pasta da Secretaria da Segurança Pública em 
que se mostra que não houve a participação em momento algum 
desse Detetive na prisão em flagrante dessa traficante. Foi tudo feito 
pela Polícia Militar. Não existe nada nos autos que mostre a 
participação dele nessa ação policial. Causa-nos espanto ser aqui 
colocada a transferência desse Detetive como uma das coisas que 
crucificam a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil e o 
Secretário Mauro Lopes. A realidade é que esse policial não participou 
dessa operação. Esses dados estão aqui à disposição dos nobres 
companheiros da CPI. 

O mais estranho é que Deputados que vêm levantando a 
questão da transferência estão, todos os dias, na Secretaria da 
Segurança Pública, pedindo transferência de policial. Temos também, 
Srs. Deputados, mais de uma dezena de pedidos, inclusive de 
membros da CPI, solicitando a transferência de policiais. 

Quando buscamos a discussão e a aprovação da 
inamovibilidade do Delegado de Polícia, vimos que teríamos 
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dificuldades intransponíveis. Na realidade, o discurso está sendo 
aquele que agrada e serve a determinado parlamentar naquele 
momento. Falam, a cada momento, sobre a transferência de um 
Detetive, mas membros da CPI já oficiaram várias vezes ao Secretário 
da Segurança Pública pedindo transferência de policiais. Está tudo 
aqui nesta pasta, à disposição da Casa. 

Em nome da transparência, queria dizer que tudo tem 
banda podre. A Polícia Civil tem a sua. Não estou aqui para legitimá-la 
nem defendê-la. Vimos que, no gabine:~ do Deputado Rogério Correia 
- não estou fazendo crítica alguma ao Leputado -, havia uma pessoa 
envolvida com o uso de drogas. Está aí provado. Em nome da 
transparência, essa fita deve ser levada para uma grande perícia fora 
de Minas Gerais. Conclamei que fosse feito o exame do Deputado, se 
quisesse, na USP, em São Paulo. 

É isto que queremos: transparência. Isso está sujeito a 
ocorrer com qualquer um de nós, porque, na realidade, somos 
responsáveis pela nossa atitude. Nossos assessores, nossos amigos, 
pessoas que convivem conosco, não somos responsáveis pelas 
atitudes deles. 

Quero dizer também que vi e estranhei, como pessoa que 
presidiu milhares de inquéritos policiais ao longo da minha carreira 
como Delegada de Polícia, que o acusado interrogasse o acusador. 
Não achei que isso representasse a transparência. Tudo que se faz 
que não segue a linha estabelecida é armação. Acusado a interrogar 
acusador, realmente, nas histórias forenses, nunca vi. O primeiro 
grande prr" - '!irnento que a pessoa envolvida tem é o de declarar a 
sua próp11e1 .~uspeição. E aqui vimos o acusado interrogar o acusador. 
Não estou fazendo juízo de valor, mas acho que precisamos trazer 
transparência para tudo, para a CPI. Acho que precisamos de um 
efetivo combate ao narcotráfico. O que estamos vendo, e vi enquanto 
Delegada de Tóxicos e Entorpecentes, eram mães que chegavam lá, 
em pânico, solicitando-nos providências. Nós, a grande maioria, 
somos pais, mães, avós, pessoas que estão buscando extirpar este 
câncer social que é o tráfico de drogas, para que amanhã esses 
grandes traficantes não adotem os nossos próprios filhos e os levem 
para caminhos tão tristes e, muitas vezes, sem volta. 

Estou vendo, com muita preocupação, a divulgação que se 
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faz hoje sobre a saída do Secretário Mauro Lopes. Acho que, se o 
Secretário Mauro Lopes não agrada porque é bonito, porque é feio, 
porque segue esta ou aquela corrente política, é problema de juízo de 
valor de cada um. Agora, dizer que o Secretário Mauro Lopes 
dificultou o trabalho da CPI é faltar com a verdade. Tenho uma pasta 
que contém tudo. O Secretário, em momento algum, dificultou o 
trabalho da CPI. Tínhamos, por sinal, um Delegado acompanhando as 
investigações. Se acham que o Secretário deve sair, se há um apelo 
político para que o Secretário saia, que se faça esse apelo em vista da 
realidade, e não da falsa notícia de que ele teria dificultado o trabalho. 
Isso não corresponde à verdadu. Tenho tudo documentado. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Sra. Deputada, 
quero parabenizá-la pelo seu pronunciamento, porque realmente 
estamos impressionados com essa questão da CPI. Às vezes, 
procura-se o acusado para depois procurar o crime. Fico até satisfeito 
de dizer que obstruí a CPI, porque tentei evitar que uma pessoa 
chamada Marcos Francisco depusesse. E o interessante é que ele 
depôs. 

Acho que deveria ter deposto aqui um Detetive de nome 
Francisco, que é uma pessoa que foi acusada por uma pessoa que 
está acusando o Deputado Lael Varella, que, a princípio, foi acusado 
até de narcotráfico, mas, depois, a CPI deu até um atestado de que 
não havia narcotráfico. Essa pessoa disse que viu, quando aqui veio, 
um Detetive que lhe disse que tinha um equipamento e pegaria um 
figurão. No entanto, esse Detetive nem foi ouvido. Então, quantas e 
quantas vezes ouvimos que a CPI está pressionada para não 
prorrogar seus trabalhos. No entanto, foi rapidamente encerrada. 

Para terminar, da acusação inicial de narcotráfico para a 
acusação de obstrução, Deputado Sargento Rodrigues, fico muito 
tranqüilo e muito feliz. Tenho a certeza de que minha esposa vai 
poder dormir muito melhor, porque sabe que, pelo menos por agora, 
essa acusação não voltará. Sabemos que, mais adiante, com toda 
essa mídia, sempre haverá alguém para voltar ao assunto. Hoje 
mesmo um jornal citou que o indiciado pela CPI da Narcotráfico queria 
viajar. Então, parece que vou ser chamado de indiciado. Isso é 
dureza. 

Deputado Sargento Rodrigues, quanto à questão referida 
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por V. Exa. sobre a Aparecida: foi condenada por tráfico de 
drogas, em 1 a instância, há muitos anos. Ela apelou da sentença. 
Nessa apelação, foi absolvida, nesse caso, porque, segundo os 
Desembargadores, o relator e o revisor, Gudesteu Biber, foi dito que, 
no caso, houve tortura. Em seu voto, lê-se: "O tráfico ou a tortura?". O 
Desembargador até considera a tortura pior. Essa equipe, que teria 
prendido e até torturado, segundo consta no processo, era chefiada 
pelo Deputado Sargento Rodrigues. Deputada Elaine Matozinhos, 
muito obrigado pelo aparte. Srs. Deputados, mais uma vez, muito 
obrigado por me terem ouvido até essa hora. 

A Deputada Elaine Matozir 1hos- Tenho certeza de que os 
membros da CPI ainda subirão à tribUi~a para fazer uso da palavra, 
mas gostaria que, em nome dessa transparência, realmente nos 
informasse, por exemplo, se foi identificada a pessoa que vende, dá 
ou cede as drogas ao assessor do Deputado Rogério Correia. Esse é 
um dado importante, porque, num primeiro momento, quando se 
levantou a questão da fita, veio logo a história de que teria sido uma 
armação da Polícia Civil. 

Deputado Rogério Correia, gostaria que a Casa e os 
mineiros entendessem que nós em momento algum estamos 
querendo proteger traficante. Lugar de traficante é na cadeia, como 
também é o lugar de estar estuprador e sequestrador. Independente 
de quem quer que seja, policial, empresário ou pé de chinelo, que está 
na favela, e vende até para a sua subsistência, lugar de traficante é na 
cadeia. 

Quando disseram que a questão teria sido armada pela 
Polícia Civil, vi que mais uma vez a instituição estava em cheque. 
Tenho uma carta que me foi encaminhada por um Delegado -
lamentavelmente não haverá tempo para ser lida -, mas faço questão 
de lê-la, a respeito da posição da Casa em relação à Polícia Civil. 
Essa carta também foi encaminhada ao gabinete do Presidente 
Anderson Adauto. 

Mais uma vez estamos vendo a Polícia Civil ser atacada, 
diria, até sem piedade, porque isso vende jornal. Por que não noticiam 
tudo o que a nossa Secretaria da Segurança Pública tem feito? Como 
alguém, em sã consciência e responsabilidade, pode levar à imprensa 
uma fala, que não vi, mas dizem que saiu, de que o Secretário da 
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Segurança Pública, Mauro Lopes, acoberta o narcotráfico em 
Minas Gerais? Ouvimos o posicionamento e toda a fala do Deputado 
Arlen Santiago, ficamos conhecendo seu sofrimento e o da família. E 
agora vemos um Deputado Federal, que tem a sua vida dentro de 
uma história, de uma trajetória, que chegou aonde chegou pelo seu 
mérito próprio, sair na imprensa que acoberta o narcotráfico. 

Diria, sem sombra de dúvida, que isso é querer demais de 
qualquer cidadão. Acho que. quando o Deputado Arlen Santiago 
coloca que vai tomar as medidas judiciais, temos realmente que 
enveredar por esse caminho. Deputados, a grande herança que cada 
um de nós pode deixar para os nossos filhos é a honradez, a 
seriedade e a transparência. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) -
Deputada, quero apenas dizer que acredito na seriedade do 
Secretário Mauro Lopes. Enquanto estava ocorrendo essa discussão 
aqui, a Comissão de Direitos Humanos realizava uma sessão com o 
Presidente da Associação dos Caça-Níqueis em Minas Gerais. O 
Ministério Público disse que os laudos da Polícia Civil sobre as 
máquinas são ilegais, comprados e burlados. 

Comunico a este Plenário que, na próxima quarta-feira, a 
Comissão de Direitos Humanos ouvirá o Secretário da Segurança 
Pública, o Presidente do Instituto de Criminalística e mais quatro 
doutores que assinaram o laudo. Não é papel do Ministério Público 
falar que a polícia vende laudo, dizer que o laudo é ilegal nem colocar 
a seriedade do Instituto de Criminalística em jogo. E o mesmo laudo, 
aprovado aqui, em Minas Gerais, foi aprovado em 16 Estados. 
Perguntamos ao Ministério Público, relativamente à denúncia de 
venda de laudo por parte do Instituto de Criminalística de Minas 
Gerais, sob o comando o Secretário Mauro Lopes: será que em mais 
16 Estados também existiu essa falcatrua? Na próxima quarta-feira, 
estarão nesta Casa os criminalistas do Instituto de Criminalística, seu 
chefe e o Secretário da Segurança Pública. Também foi feito um 
convite ao Ministério Público para aqui comparecer. Dizemos à 
imprensa, e aqui reafirmamos, que falar que existe falcatrua é fácil; 
difícil é provar. 

Creio que deixamos claro o que desejamos: a 
transparência, o combate ao narcotráfico e, sobretudo, a justiça. 

~------------------------------~ 
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Todos temos que nos pautar pela responsabilidade e seriedade 
dos nossos atos. Obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 

Marcelo Gonçalves, Líder do PDT, solicitando a palavra pelo art. 70 do 
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa para o 
orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Marcelo 
Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, concedo aparte ao Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Agradeço o aparte 
a mim concedido. Gostaria de apartear a Deputada Elaine 
Matozinhos, dizendo-lhe que tenho é..:Orendido a conviver com sua 
condição aguerrida não só na defesa de. Polícia Civil como na defesa 
da transparência desta Casa. A transparência deve existir dentro de 
cada um de nós, a começar por nossa própria casa. 

Com relação à transferência do Ocimar, há uma coisa 
duvidosa, e parece-me que algo ficou obscuro. Não sabia que esse 
pedido havia partido do Deputado Anderson Adauto, mas sua 
transferência já passou pelo Vice-Governador do Estado. Acho 
estranho esse fato por se tratar de um Vereador. Quando a Polícia 
Civil, o Secretário, escolhesse alguém para transferir, deveria ter o 
cuidado de não fazê-lo com um Vereador, porque isso lhe tira a 
condição de prestar serviço à população que o elegeu. Isso nos indica 
que, realmente, houve falha e alguma perseguição. 

Com relação à transparência, a CPI entrou em um terreno 
minado e complexo, uma vez que mexeu com algo ilegal, com o 
submerso, o escondido e o mafioso. Isso não envolve apenas o Brasil, 
mas também interesses escusos de outros países, ou seja, a situação 
é grave. A transparência realmente tem que existir. 

Entretanto, lembro a dificuldade de um trabalho dessa 
natureza, que não nasceu apenas da idéia do Deputado Agostinho 
Silveira , pois foi um braço da CPI nacional, e o povo de Minas Gerais 
clamava por isso também. Esta Casa foi sensível a esses apelos, e 
houve erros e acertos, mais acertos que erros. O produto desse 
trabalho é bom para o propósito de combater não só o narcotráfico, 
mas o crime organizado, cujo centro é o narcotráfico. 
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Mas tenham certeza de que, após todo esse 

encaminhamento de um ano, a Polícia Civil, dentro da instituição 
pública - e o poder público dá cobertura ao crime organizado, sendo 
que todas as instituições têm malfeitores -, é o organismo mais 
comprometido em dar cobertura ao tráfico de drogas. Não quero 
entrar em detalhes, pois sabemos que ela não tem equipamentos, 
salário, ou seja, o Governo não cumpre sua mais importante função: o 
poder de justiça, polícia e fiscalização, e, assim, há várias 
justificativas. Não temos dúvidas a esse respeito. Há muitos políticos, 
Promotores e mais gente envolvida. Esse é um problema que quero 
ver sanado, assim como a senhora, Deputada. Obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado, Deputado 
Paulo Piau. Complementando as palavras do Deputado Paulo Piau, 
gostaria de esclarecer alguns. pontos à Deputada Elaine Matozinhos. 
Estive, na quinta-feira, na Secretaria da Segurança, com os 
Deputados Antônio Júlio, Eduardo Brandão e Rêmolo Aloise, um dia 
antes de entregarmos a documentação ao Governador. Em relação à 
transferência do Detetive, o filho do Secretário Mauro Lopes, que 
estava presente, afirmou que foi um pedido político. E ele ainda disse 
que o pedido foi muito pesado, não havendo como negar. O filho do 
Secretário confirmou esse pedido político. 

A senhora, Deputada, está falando de uma lei orgânica. 
Esse Detetive está há mais de 12 anos como Vereador, mas agora, 
justamente com um pedido político, confirmado pelo filho do 
Secretário em alto e bom tom, demonstrando honestidade e 
transparência, isso aconteceu. Quero deixar bem claro, Deputada 
Elaine Matozinhos, que houve um pedido político. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Deputado, 
permita-me um aparte para esclarecer essa questão. Ele foi para 
Uberaba em um momento em que se necessitava do aumento de 
efetivo de policiais. Logo que foi à Secretaria da Segurança Pública, e 
o Sr. Secretário tomou conhecimento de que era Vereador - mesmo 
porque existem 8.800 servidores na Segurança -, mandou que ele 
retornasse a uma cidade que dista 12km de onde ele é Vereador. Hoje 
temos um parecer da Procuradoria, informando que deve haver opção 
salarial quando o policial é Vereador. Esse fato aconteceu agora. 

Para que não pairem dúvidas, lembro que esse policial 
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está a 12km de sua cidade, e o parecer da Procuradoria é esse. 
Além disso, na semana passada, o Dr. Lúcio, Chefe do Departamento 
de Pessoal da Polícia Civil, informou-me desse fato. Muito obrigada. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Não estou entendendo 
as palavras da Deputada Elaine Matozinhos. Acabei de mencionar 
que o próprio filho do Secretário da Segurança falou que foi um pedido 
político, porque, coincidentemente, prendeu um traficante que era 
amigo do ex-Prefeito, que mandou um ofício ao Secretário da 
Segurança, pedindo-lhe para afastar esse Detetive. Estive lá, com os 
Deputados Antônio Júlio e Rêmolo Aloise, um dia antes de entregar o 
documento ao Governador. A Deputada insiste em dizer que não se 
trata de problema político? 

O Deputado Marco Régis (em aparte)- A Deputada Elaine 
Matozinhos, em seu pronunciamento, disse que se tratava de um 
pedido do Deputado Anderson Adauto. Com o desenrolar dos 
acontecimentos, reconheceu que se tratava de um pedido para 
aumentar o efetivo de Uberaba. Perante todos os que estão aqui e os 
telespectadores, gostaria de eximir o Deputado Anderson Adauto de 
culpa, pois ele não está envolvido nisso. Pediu o aumento do efetivo 
de Uberaba. A transferência do Detetive não está relacionada com o 
Deputado Anderson Adauto. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Aproveitando esse 
assunto, penso que está bem claro para o público presente e para os 
telespectadores que não tem jeito de tapar o sol com a peneira. Isso 
foi um pedido político. O filho do Secretário Mauro Lopes confirmou 
isso na frente de todos nós. Já que há uma lei orgânica funcionando a 
partir de agora na Polícia Civil, esperamos que tomem providências 
com relação ao Delegado de Uberaba, que é Vereador também. 

Com relação à Polícia Civil, tive a oportunidade e a 
humildade de reconhecer o meu erro quando falei na CBN que não 
acreditava mais nela. Cometi um grél.1de erro. Depois vim aqui e 
esclareci que referia-me a uma parte da Polícia Civil. Há pessoas 
competentes nessa instituição. Darei o exemplo do Cezarini, que é 
hoje Inspetor da Polícia Civil em Uberlândia. Ficou por um ano e meio 
na Polícia Militar e foi expulso por vários processos. Hoje, para a 
Polícia Civil, serve. Há várias denúncias relativas a esse Inspetor. Não 
mencionarei todos os fatos relacionados à Polícia Civil, Deputada 
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Elaine Matozinhos, porque acredito que grande parte dos policiais 
são honestos. No entanto, a maioria das denúncias envolvendo 
policiais civis partiram dos policiais honestos. Há hoje uma denúncia, 
que foi encaminhada ao Governador do Estado, que é mais grave. 
Essa denúncia veio de um cidadão que falou que contrataram esse 
senhor para acabar com os Deputados Marcelo Gonçalves e Rogério 
Correia e com o Juiz Messias, de Governador Valadares. A Polícia 
Militar fez uma apreensão. Pedimos o laudo ao Comando da Polícia 
Militar em lpatinga. Quando esse cidadão foi preso, encontraram em 
seu carro uma pistola Hanger, semi automática, calibre 45; uma 
pistola Smith Wesson, calibre 40; uma pistola Bereta, calibre 635; e 
um revólver Taurus. Entregamos esse caso ao Ministério Público. No 
mínimo, trata-se de contrabando, porque essas armas são proibidas 
no País. Onde arranjou essas armas? 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado, 
citaria esse caso por ser mais um. Isso ocorreu ontem. Os exemplos 
são vários. Deputada Elaine Matozinhos, poderíamos ficar aqui 
relatando as denúncias feitas aos policiais civis durante um dia inteiro. 
A pergunta que fez deveria ser feita ao Secretário. Porque está lá há 
dois anos e não promoveu um combate real à banda podre da Polícia 
Civil. Os policiais honestos estão desesperados, porque os fatos 
ocorrem um atrás do outro. 

É o Detetive Lincoln Lopes. Estou dizendo o nome porque 
comprovamos a denúncia. O Deputado Sargento Rodrigues solicitou à 
Polícia Militar, que nos enviou o prontuário. Foi pego com essas 
armas. O mais grave é que não foi autuado em flagrante, foi liberado 
pela Polícia Civil. Anda dizendo que "apagará" o Deputado Rogério 
Correia, o Juiz Nelson Messias e o Deputado Marcelo Gonçalves . 

Estamos nos referindo, e a Deputada sabe disso, a uma 
parcela da Polícia Civil. Por que o Secretário Mauro Lopes, estando lá, 
há dois anos, não assume que existe uma banda podre na polícia, que 
precisa ser combatida? Por que não parte para o combate, com as 
medidas necessárias? Gostaria que a Deputada Elaine Matozinhos 
estivesse ao nosso lado nessa luta, que é justa. 

Quanto às insinuações que a Deputada faz a meu 
respeito, como já disse farei qualquer exame que for necessário. 
Portanto, essa insinuação não me atinge. Fui denunciado por uma 
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pessoa que é informante, num momento em que estávamos numa 
pendenga com a polícia. Digo, com toda a certeza, que foi uma 
"armação". Faço todos os exames necessários. Já fiz um e farei todos 
os que me forem solicitados. Tais insinuações não me atingem, assim 
como não me atingem as insinuações nem as mentiras que falam dos 
Deputados. Recebi muitas denúncias contra vários Deputados, 
inclusive a Deputada, mas não as tornei públicas, porque não acreditei 
nelas, como tenho a certeza de que V. Exa. também não acredita no 
que foi dito a meu respeito. Muito obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Complementando as 
palavras do Deputado Rogério Correia, quanto ao exame, V. Exas. 
devem ter observado que, ao subir a esta tribuna, estava usando o 
telefone. Nesse momento, conversava com o Prof. Ovanir, da USP. A 
Deputada Elaine Matozinhos havia dado o nome do Dr. Maurício, mas 
o responsável chama-se Ovanir. Durante a nossa conversa, pediu que 
a equipe médica desta Casa entre em contato com ele. Não 
precisamos ir até lá, pois já tinha marcado as passagens para mim e 
para o Deputado Rogério Correia, já que iria acompanhá-lo. O Prof. 
Ovanir nos enviará um "kit", o material será colhido aqui mesmo. 
Gostaria que isso fosse feito na presença da Deputada Elaine 
Matozinhos, a fim de dar-se maior transparência. O material será 
enviado para a USP por meio do SEDEX. 

Com relação às Polícias Civil e Militar, Deputada Elaine 
Matozinhos, foi necessária a criação de uma CPI do Narcotráfico, a 
fim de que surgissem denúncias. Não concordo com a opinião do 
Deputado Paulo Piau, que justificou esses atos dos policiais com base 
nos baixos salários. Se assim fosse, os médicos começariam a matar 
todo o mundo, porque o SUS paga R$2,05 por uma consulta médica. 
O baixo salário não é justificativa para que um policial entre para o 
mundo do crime ou do narcotráfico, a fim de aumentar sua renda. A 
CPI encerrou seus trabalhos, mas estaremos fiscalizando todas as 
nossas denúncias, quer seja no Mir·;stério Público, quer seja na 
Polícia Federal. 

Faço questão de dizer que nada ficou provado quanto a 
um possível envolvimento do Deputado Arlen Santiago com o 
narcotráfico. O mesmo ocorreu com o Deputado Varella. Por quê? 
Temos de prender a pessoa com a droga, mas nada foi encontrado. 
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Quero deixar isso bem claro, porque a imprensa faz muitos 
questionamentos. Por meio de várias declarações à imprensa - nesta 
semana, estive na TV Bandeirantes -, disse que nada ficou provado 
sobre suposta ligação do Deputado Arlen Santiago com o narcotráfico. 
Quanto ao fato de obstruir ou não os trabalhos, passamos essa 
questão para a Mesa, que irá decidir. 

Foi lamentável - tenho de dizer-lhe isso, Arlen, porque não 
estava presente durante o seu pronunciamento, ouvi apenas parte 
dele -, mas uma coisa que você disse é verdade. Estávamos em 
Montes Claros, o Deputado Rogério Correia falou de uma casa, e 
depois você me ligou. Fui ao Deputado Rogério Correia e disse-lhe: 
cometeu um equívoco, o Arlen ligou-me. Ele disse: "Ligou-me 
também, depois ligo para ele e resolvo esse assunto". De minha parte, 
como Presidente, fiz isso. É lamentável, porque o próprio Marcos 
Francisco, que veio depor aqui, disse que um assessor seu foi à 
Pampulha e falou com ele que não haveria essa reunião da CPI. Mas 
ele depôs, você disse. Depôs, sim, mas tivemos de ir a Montes Claros 
para que depusesse. Deslocamos toda a estrutura, e ele disse que é 
um "laranja" e que foi seu assessor. 

Temos de ser mais transparentes. Não estou defendendo 
o Deputado Arlen Santiago, mas sendo honesto com a CPI, com todos 
os seus membros e com o público presente, principalmente com a sua 
família, que já sofreu bastante. Mas, em relação ao narcotráfico, 
reafirmo e dou essa declaração com muita tranqüilidade, porque não 
foi encontrado. É um direito dele e um direito meu também, porque 
realmente não foi. 

Já me pronunciei em relação ao Secretário, não vou 
pronunciar-me novamente. É um problema do Governador do Estado, 
já está com ele. É cargo de confiança do Governador. 

Quero reafirmar à Deputada Elaine Matozinhos que 
cometemos alguns erros, ninguém é perfeito. Mas, em relação à 
transparência, tenho certeza, a CPI foi transparente o tempo todo, 
com muita honestidade, com exemplos de coragem de todos os seus 
membros e de todos os seus familiares, que sofreram, durante um 
ano, tantas ameaças. Hoje mesmo estamos sofrendo, mas é um 
sofrimento que compensa, porque estamos lutando em prol da 
sociedade, da juventude, já que 70% a 80% dos usuários de droga -

l} 
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bem sabe disso, V. Exa. tem muita experiência nesse assunto -
iniciam o consumo na faixa de 1 O a 14 anos de idade, ou seja, nas 
escolas. Esse é o maior câncer do País. E estamos fazendo alguma 
coisa, sim, como as nossas propostas de prevenção. O Deputado 
Carlos Pimenta, um dos membros da CPI, apresentou um projeto, que 
já foi sancionado pelo Governador. Não está sendo cumprido, mas 
espero que seja. É a ronda escolar. Não é o soldado ficar dentro da 
escola, mas a 1OOm dela. Há um projeto do Deputado Chico Rafael 
também, para todas as escolas municipais e estaduais terem a 
matéria "Drogas" no currículo. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Queria fazer 
pequena correção, porque disse à Deputada Elaine Matozinhos que 
não queria entrar no aspecto das condições de trabalho da Polícia 
Civil, salário e outras coisas, mas não advogo, absolutamente,que 
quem tem salário baixo no poder público tenha motivo de fazer 
qualquer coisa errada. Quem não estiver satisfeito no poder público 
tem de sair e arrumar coisa melhor fora. Esse é o meu conceito. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Vindo de V. Exa., 
Deputado Paulo Piau, não poderia ser de outra forma. Conhecemos 
muito bem a sua personalidade, a sua transparência e a sua 
honestidade. 

Sr. Presidente, para concluir, agradeço, mais uma vez, a 
todos, membros da CPI, assessoria, Juízes, Promotores, advogados, 
Polícia Militar, que nos acompanharam. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a 
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião, desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 
horas, e convocando os Deputados para a reunião extraordinária de 
amanhã, dia 15, às 14 horas, nos termos do edital de convocação, e 
para a reunião de debates de amanhã, às 9 horas. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORD1~ÁRIA, EM 15/12/2000 
Presidência do Deputado Olinto Godinho 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
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Ailton Vilela - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Chico 
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Hely Tarqüínio - Maria Olívia - Olinto Godinho - Ronaldo 
Canabrava e Wanderley Ávila 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 

14h15min, a lista de comparecimento não registra a existência de 
número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
"quorum", e convoca os Deputados para a reunião extraordinária de 
segunda-feira, dia 18, às 14 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. 

ATA DA 493 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às onze horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Miguel Martini, Cristiano Canêdo e Dimas Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência lê ofício do 
Hospital Júlia Kubitschek. O Presidente distribui o Projeto de Lei n° 
1.229/2000 ao Deputado Edson Rezende. A seguir, o Presidente 
passa à discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Edson Rezende, relator do 
Projeto de Lei n° 4 7/99 no 1° turno, procede à leitura de seu parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. O Deputado Edson Rezende, relator do Projeto de Lei n° 
955/2000 no 2° turno, procede à leitura de seu parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1° 
turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A 
seguir, o Presidente passa à discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência 
submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n°s 
1.166/2000 (relator: Deputado Cristiano Canêdo ); 1.173/2000 com a 
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Emenda n° 1 (relator: Deputado Dimas Rodrigues) e 1.228/2000 
(relator: Deputado Pastor George), que são aprovados. A Presidência 
submete a votação, em turno único, os Requerimentos n°s 1. 7 45 e 
1. 7 46/2000, que são aprovados. A Presidência passa à discussão e 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Miguel Martini 
apresenta requerimentos do Deputado Doutor Viana, em que solicita a 
realização de audiência pública com representantes da Santa Casa de 
Belo Horizonte e de entidades da sociedade civil, para se obterem 
informações sobre a situação dessa instituição; e do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, em que solicita a realização de audiência pública com 
representantes de entidades que menciona, para se discutir a situação 
dos portadores de esclerose múltipla. O Deputado Edson Rezende 
apresenta requerimento em que solicita seja agendado debate 
público, com representantes de entidades que menciona, para se 
discutir a atenção médica e psicológica prestada a menores infratores. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a 
apurar denúncias feitas pelo Sr. Geraldo Figueiredo Monteiro Filho, a 
respeito de crimes contra a vida e a saúde, sonegação fiscal, 
administração irregular e propaganda enganosa por parte da Clínica 
Sérgio Lisboa. A Presidência convida para tomar assento à mesa os 
seguintes convidados: Srs. José Batista de Souza, Chefe de Vigilância 
Sanitária e representante da Secretária de Saúde de Belo Horizonte, e 
Geraldo Figueiredo Monteiro Filho; e Sra. Ângela Kaminske. 
Prosseguindo, o Presidente expõe o motivo da convocação desta 
reunião e passa a palavra aos convidados, na ordem acima. Na fase 
dos debates, fazem uso da palavra todos os parlamentares e 
convidados presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Cristiano Canêdo, Presidente- Dimas Rodrigues - Edson 

Rezende. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁ, 'IA DA CPI DA SAÚDE 

Às quinze horas e quinze m1nutos do dia vinte e nove de 
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novembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Hely Tarqüínio, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, 
Alberto Bejani e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada 
Comissão. Está presente também o Deputado Doutor Viana. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência faz a leitura de ofício do Prof. Tarcísio de 
Campos Ribeiro, Superintendente-Geral FUNED, em que encaminha 
à Comissão cópia da Carta Aberta aos Cidadãos Mineiros. A seguir, 
informa que a reunião tem por finalidade ouvir as Sras. Valéria Maria 
de Abreu, Maria Amélia Rodrigues de Araújo e Maria Regina Resende 
Santos Fernandes Coelho, servidoras do setor jurídico da FUNED. As 
depoentes, após se qualificarem, fazem suas considerações iniciais e, 
em seguida, são questionadas pelos membros da Comissão 
presentes. Na fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, o Deputado Edson Rezende apresenta treze 
requerimentos, em que pede sejam solicitadas à Procuradoria-Geral 
do Estado cópias dos Pareceres n°s 9.996/97, 10.359/99 e 10.360/99, 
elaborados a partir de consultas formuladas pela FUNED; seja 
reiterada solicitação à Secretaria da Saúde de cópia do documento 
enviado pelo Governo Federal à Secretaria, desaconselhando a 
aquisição do biolarvicida do laboratório cubano Labiofan, conforme 
depoimento do Sr. George Alves de Almeida, prestado à CPI da 
Saúde em 25/1 0/2000; sejam solicitadas à Secretaria da Saúde os 
seguintes documentos: cópia do Termo Aditivo ao Convênio no 26, de 
12/8/99, firmado com a FUNED, e prestação de contas relativa ao 
mesmo convênio, no que se refere à utilização dos recursos 
repassados à Fundação, ou, inexistindo aquela, descrição das 
medidas ou providências adotadas pela Secretaria; sejam solicitados 
ao CNPq informações que menciona, sobre as importações com 
isenção de impostos deferidas pelo órgão para a FUNED, no ano de 
1999; sejam convocados a prestar esclarecimentos a esta Comissão 
os Srs. Ricardo Wagner Vieira, servidor efetivo da FUNED; Cristina 
Viana, ex-contratada da FUNED; e Lêda Costa, ex-Diretora da Escola 
de Saúde - ESMIG -; seja r ~iterada à Superintendência da FUNED 
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solicitação dos seguintes documentos: pareceres contrários às 
compras sem licitação, da Ora. Maria Regina Resende Santos Coelho; 
Processo n° 37/2000, sobre inexigibilidade de licitação; comunicações 
internas relacionadas com a aquisição de biolarvicida; parte referente 
aos pagamentos do Processo n° 12/2000; notas fiscais de entrega de 
Didanosina aos destinatários finais; Processo de Tomada de Preços 
n° 03/99, sobre Dipirona; Dispensa de Licitação n° 03/2000; cópia da 
auditoria da SEF/SCAO, relativa à FUNED; cópia do ato colocando o 
Dr. Roberto Porto Fonseca à disposição da FUNED; cópias das 
comunicações internas sobre contratos administrativos firmados com 
servidores públicos; pareceres jurídicos da Ora. Valéria, 
recomendando a não-aquisição de medicamentos de laboratórios 
centrais, por serem mais caros que os oferecidos pelos laboratórios 
particulares; documentos comprobatórios das parcelas repassadas 
pelo Ministério da Saúde para a compra de Didanosina; Ordem de 
Pagamento n° 10.147/99, assinada pelo ordenador de despesas 
(referente ao Labiofan); cópia do relatório de auditoria interna, 
referente aos gastos com telefonia; sejam reconvocados a prestar 
esclarecimentos a esta Comissão os Srs. Paulo Vaz Alkimin, Assessor 
Jurídico da FUNED, e Flávio Lúcio da Cruz Gama, representante da 
Importadora e Exportadora Lu bel Ltda.; sejam solicitadas à 
Superintendência da FUNED cópia da autorização do Governador do 
Estado para se fazerem 70 contratos administrativos, de acordo com o 
mencionado em depoimento das Sras. Maria Regina e Maria Amélia, 
em 29/11/2000; e cópia do Parecer n° 313/2000, da Assessoria 
Jurídica da FUNED, relativo à contratação do Dr. Carlos Henrique 
Mudado Maletta; sejam solicitadas à INFRAERO - Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves cópia de extrato das declarações de 
importação relativas a produtos adquiridos pela FUNED nos meses de 
novembro e dezembro de 1999 e as informações que menciona, sobre 
os produtos importados; sejam solicitadas à Secretaria da Receita 
Federal - Coordenação Geral do Sistema Aduaneiro - Aeoroporto 
Internacional Tancredo Neves cópia de extrato das declarações de 
importação relativas a produtos adquiridos pela FUNED, nos meses 
de novembro e dezembro de 1999, e as informações que menciona, 
sobre as mesmas importações; sejam solicitadas ao Banco do Brasil, 
agência situada na Rua Rio de Janeiro, 750, Centro, Capital, 
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informações sobre importações realizadas pela FUNED em 
novembro de 1999; sejam solicitadas ao Banco Central, em Belo 
Horizonte, informações sobre as importações realizadas pela FUNED 
em setembro de 1999. O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta 
três requerimentos, em que solicita à Superintendência da FUNED 
cópia de comunicações da Ora. Valéria Maria de Abreu feita à 
Superintendência relativas a irregularidades encontradas em contratos 
administrativos; e cópia de ofício enviado pela Diretora da ESMIG, 
Ora. Lêda Costa, em 10/2/99, acerca de contratações na Escola; e 
solicitando a reconvocação dos Srs. Francisco Panadés Rubió, ex-
Superintendente-Geral da FUNED, e Valéria Maria de Abreu, 
Assessora Jurídica da FUNED. Colocados em votação, cada um por 
sua vez, são os requerimentos aprovados. O Presidente informa que o 
inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença das Sras. 
Valéria Maria de Abreu, Maria Amélia Rodrigues de Araújo e Maria 
Regina Resende Santos Fernandes Coelho, 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, 13 de dezembro de 2000. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Doutor Viana. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.167/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em 

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Conselho 
Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 18/8/2000, vem 
o projeto a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos 
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 11 I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
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De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, 

para que uma entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser 
pessoa jurídica, ter em sua diretoria pessoas idôneas não 
remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em 
funcionamento há mais de dois anos. 

Examinada a documentação juntada aos autos, 
constatamos que o Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da 
Sociedade de São Vicente de Paulo preenche os requisitos 
constantes na referida lei; torna-se, pois, habilitado ao título 
declaratório proposto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.167/2000 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator -

Agostinho Silveira - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.274/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de 

Lei n° 1.27 4/2000 visa a declarar de utilidade pública a Fundação 
Educacional Manguense, com sede no Município de Manga. 

Publicado no dia 17/11/2000, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos 
pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina a matéria. 

Uma vez que as condições ali mencionadas foram 
inteiramente atendidas, conforme se pode constatar da análise dos 
autos do processo, não encontramos óbice de natureza jurídica, 
constitucional ou legal à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 
1. 27 4/2000 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Agostinho Silveira -

Bené Guedes- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.275/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Fábio Avelar, 

pretende declarar de utilidade pública o Centro Espírita Vicente de 
Paulo- CEVP -, com sede no Município de Caeté. 

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades CIVIS em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98. Pelo exame 
da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro 
atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual não 
vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.275/2000 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator -

Agostinho Silveira - Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.281/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado lvair Nogueira, por meio do Projeto de Lei n° 

1.281/2000, pretende seja declarado de utilidade pública o Serviço de 
Obras Sociais- SOS -,com sede no Município de Candeias. 

Publicada em 23/11/2000, vem a matéria a esta Comissão 



para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposição encontra-se corretamente instruída com os 
documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista 
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto 
tem personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois 
anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.281/2000 na 
forma proposta. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator -

Paulo Piau - Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.282/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei 

em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruzília, com sede nesse 
município. 

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 23/11/2000, 
vem o projeto a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, 
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 11 I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, para 

que uma entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser 
pessoa jurídica, ter em sua direção pessoas idôneas não 
remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em 
funcionamento há mais de dois anos. 

Observando a documentação juntada aos autos, 
constatamos que a Associação em causa preenche os requisitos 
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constantes na referida lei, tornando-se, pois, habilitada ao título 
declaratório proposto. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 o 
da proposição, para adequá-la à boa técnica legislativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.282/2000 com 
a Emenda n° 1, apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Cruzília -, com sede 
nesse município.". 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator -

Agostinho Silveira - Bené Guedes. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.284/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei 

em tela visa a declarar de utilidade pública o Núcleo Infantil Arco-Íris, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

A proposição, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno, após ser publicada, foi distribuída a esta 
Comissão para ser examinada preliminarmente. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame da documentação que 

compõe os autos do processo, a referida entidade possui 
personalidade jurídica própria, encontra-se em funcionamento há mais 
de dois anos, os cargos de sua direção não são remunerados, e os 
seus diretores são pessoas reconhecidamente idôneas. Portanto, 
estão atendidos os requisitos constantes no art. 1° da Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade pública. 

Esclarecemos que a Emenda n° 1, apresentada por esta 
Comissão, é necessária somente para que se faça constar no projeto 
a sigla pela qual a entidade também é conhecida. 



( 

1174 
Conclusão 

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade <. 1 Projeto de Lei n° 1.284/2000 
com a Emenda n° 1, apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo 

Infantil Arco-Íris- NINAI-, com sede no Município de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator -

Agostinho Silveira - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.285/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado João Pinto Ribeiro, por meio do Projeto de Lei 

n° 1.285/2000, pretende seja declarada de utilidade pública a Creche 
Abrigo Infantil Vovó Dudu, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 23/11/2000, vem a matéria a esta Comissão 
para exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades CIVIS em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 
estão enunciados na Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do 
processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências ali 
mencionadas, razão pela qual não vislumbramos impedimento à 
tramitação do projeto em exame. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.285/2000 
na forma original. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Paulo Piau - Bené 

Guedes - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.152/2000 
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. . De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em 
analise pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de 
Bela Vista de Minas o imóvel que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", do 
dia 10/8/2000 e distribuída a esta Comissão, para que seja examinada 
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em exame vem prover a necessana 

autorização legislativa para que o Estado aliene bem imóvel público, 
segundo determinação contida no art. 18, § 1°, da Constituição 
mineira. 

Também regem a matéria os preceitos estabelecidos pelos 
arts. 17 e 25 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/98, e pelo art. 16 da Lei 
no 9.444, de 27/11//87, que trata das licitações e contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado. 

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via 
de regra, a validade da doação de imóvel do Estado depende da 
outorga de específica autorização legislativa, da existência de 
interesse público, de avaliação prévia e de licitação. Ademais, o 
imóvel transferido não pode estar afetado. 

Para o exame o cargo desta Comissão, entendemos 
necessário averiguar-se o atendimento desses requisitos. 

O interesse público que envolve a operação é evidente. A 
área em análise destina-se à edificação do prédio da Escola Municipal 
José Moricato Ávila. 

Quanto à obrigatoriedade de se realizar licitação, no caso 
em tela apresenta-se descabida. Estamos em face da hipótese de 
inexigibilidade de certame licitatório por inviabilidade de competição. 

Com respeito à avaliação, não nos cabe observar senão 
que há de ser realizada pelo órgão competente do Poder Executivo. 

Apesar de o projeto de lei preencher os requisitos 
prescritos na legislação em vigor e por isso mesmo não haver óbice 
de natureza jurídica que impeça a autorização, cumpre-nos apontar 
para a necessidade de sanar duas incorreções havidas no texto, 
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conforme passamos a tratar. 

A primeira diz respeito ao art. 1°, que faz referência à 
escritura pública de doação do imóvel, em vez de fazer à certidão de 
registro. 

A outra incorreção ocorre no art. 2° e refere-se à 
conveniência de contagem prazo para que se efetive a destinação 
prevista no projeto, não a partir da da 1 de publicação da futura lei e, 
sim da efetiva transferência de domínio do imóvel, ou seja, quando se 
registrar a escritura pública de sua doação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.152/2000 com 
as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
No art. 1°, substitua-se a expressão "escritura pública de 

doação registrada sob o" por "certidão de registro". 
EMENDA N° 2 

No art. 2°, substitua-se a expressão "de publicação desta 
lei" por "da lavratura da escritura pública de doação". 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.269/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em apreço, da Deputada Elaine 
Matozinhos, estabelece normas referentes às práticas comerciais que 
envolvam a venda de títulos de capitalização e similares no Estado. 

Publicado em 11/11/2000, foi o projeto distribuído a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais. 

Fundamentação 
Ao disciplinar a venda de títulos de capitalização e 

similares no Estado, a proposição em análise pretende corrigir 
distorções existentes no mercado, as quais têm causado prejuízos aos 
consumidores. 

Muitas empresas que vendem títulos de capitalização 
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iludem pessoas de boa-fé com promessas mirabolantes, levando-
as a acreditar que virão a ser premiadas, até mesmo, com veículos 
zero quilômetro quando quitarem todas as parcelas. 

Os adquirentes, entretanto, desistem da capitalização no 
curso do contrato e perdem significativas somas em dinheiro, uma vez 
que o fornecedor não devolve, na integralidade, o montante 
empregado no negócio. 

A proposta está em consonância com a Lei n° 8.078, de 
11/9/90, que dispõe sobre a proteção ao consumidor, cujos 
dispositivos são de ordem pública e interesse social e objetivam, 
particularmente, à proteção do patrimônio do consumidor. 

Esta Casa Legislativa é competente para dispor sobre o 
tema, o que se observa pelo disposto no art. 61 da Constituição 
mineira, valendo lembrar, ainda, que a Carta da República, em seu 
art. 24, V e VIl, coloca como competência comum à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
produção e consumo e sobre responsabilidade por dano ao 
consumidor. 

Não vislumbramos nenhum vício no que tange à 
instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. 

Apresentamos, ao final, a Emenda n° 1, para adequar a 
redação do art. 1 o do projeto aos reais interesses dos consumidores e 
para excluir o parágrafo único, que contém norma de natureza civil 
que é da competência privativa da União. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.269/2000 com 
a Emenda n° 1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Os procedimentos, os métodos e as técnicas 

utilizados, ainda que indiretamente, para fomentar ou garantir a 
circulação ou venda de títulos de capitalização e similares no Estado 
não poderão vincular o título a nenhum objeto de consumo.". 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator -

Paulo Piau - Rogério Correia. 
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Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Adelino de Carvalho, o projeto de 
lei em epígrafe determina a aposição da expressão "Deus seja 
louvado" nos vales-transportes emitidos no Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo", a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para . ~ceber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O exame jurídico-constitucional da proposição suscita 

considerações preliminares acerca do direito e da religião, ambos 
fenômenos relativos à conduta humana, constituindo realidades 
inteiramente distintas, conforme procuraremos demonstrar ao longo 
deste parecer. 

O direito é marcado pela intersubjetividade, de modo que 
não há como conceber o fenômeno jurídico dissociado das relações 
sociais que se estabelecem entre os indivíduos. Até porque a razão de 
ser do direito é precisamente a sua função de ordenação da 
sociedade, criando expectativas de conduta compartilhadas por todos 
em razão do caráter imperativo das normas jurídicas, a cuja 
observância todos devem se sujeitar. Já no fenômeno religioso, 
diversamente, sobreleva o caráter individual da conduta religiosa, a 
qual está sempre referida a valores que transcendem ao homem e ao 
elemento social, de maneira que os fatores determinantes da ação 
religiosa têm por base sentimentos de fé, que ganham a adesão do 
espírito de maneira espontânea e natural. 

Assim, toda norma jurídica há que se revestir de uma 
finalidade específica, a par de seu fim último, que é o de promover a 
pacificação da ordem social, de modo a assegurar a vida em 
sociedade. Daí, o caráter instrumental do direito. Já a religião, em 
lugar de um papel instrumental, cumpre, sim, uma função 
transcendental, porquanto se refere a valores que transcendem à 
própria existência humana, pondo-se, assim, acima dos homens e da 
sociedade. 
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Feitas essas considerações e volvendo nossa atenção 

para o projeto em exame, verificamos que a norma que ele pretende 
instituir, relativa ao vale-transporte, é destituída de finalidade social. 
Não ocorre assim com a norma que instituiu o vale-transporte, pois 
essa tem em vista criar um benefício para os trabalhadores 
consistente na aquisição do passe para o deslocamento de suas 
residências aos locais de trabalho e vice-versa. Trata-se, pois, de 
norma incidente sobre as relações de trabalho e que busca 
resguardar, via de regra, a parte hipossuficiente da relação jurídica. Já 
o comando normativo de se inscrever a expressão "Deus seja 
louvado" nos vales-transportes é totalmente desprovido de finalidade 
social, sendo irrelevante para as relações entretidas entre os 
indivíduos no seio da sociedade, razão pela qual refoge à esfera 
estritamente jurídica. 

Poder-se-ia objetar que a finalidade do projeto é a de 
difundir a palavra de Deus, mas aí importa frisar que a lei não é o 
instrumento próprio para tal propósito, pois ela, enquanto emanação 
estatal, há que ser produzida de maneira laicizante, vale dizer, a salvo 
de qualquer inspiração de ordem religiosa. Ainda que o Estado 
brasileiro não fosse laico, caberia dizer que o sentimento de 
religiosidade há que se infundir no espírito humano não por imposição 
normativa estatal, senão por um sentimento espontâneo de fé, 
conforme já salientado. Até porque uma das notas essenciais da 
conduta jurídica é justamente a sua exigibilidade objetiva, ao passo 
que a conduta religiosa não se coaduna com tal exigibilidade, mas sim 
com uma adesão espontânea e íntima do indivíduo, sempre referida a 
valores transcendentes ao homem e à sociedade. 

Cumpre consignar que há no ordenamento jurídico 
disposições normativas que de algum modo se referem à religião, 
como por exemplo a norma consubstanciada no art. 5°, VI, d~ 
Constituição da República, cujos termos são os seguintes: "E 
inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias". Análise mais detida do 
dispositivo transcrito conduz à constatação de que há nele, como na 
grande maioria das regras jurídicas, o estabelecimento de uma pauta 
de conduta, consistente no respeito à liberdade de consciência e de 



1180 
crença de quem quer que seja, de modo a coibir qualquer 
comportamento de intolerância religiosa, a bem da coletividade, como 
de resto é vedada qualquer conduta discriminatória, seja qual for o 
motivo da discriminação: raça, sexo, cor, idade, pouco importa. Vê-se, 
pois, que, no exemplo citado, faz-se rigorosamente presente o caráter 
instrumental do direito enquanto técnica de pacificação social, 
diversamente do que ocorre quanto ao projeto de que ora se cogita. 

Por derradeiro, cumpre ressaltar que não se trata aqui de 
negar relevância ao sentimento religioso, mas tão-somente de se lhe 
recusar qualificação jurídica. É que conforme dissemos no início 
deste parecer, o direito e a religião cor .:tituem realidades inteiramente 
distintas, embora ambas digam respeito à conduta humana. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 
1.283/2000. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente -Agostinho Silveira, relator -

Paulo Piau - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.292/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de 
lei em exame obriga os hospitais das redes pública e privada do 
Estado a realizar, nas gestantes, no período pré-natal, o exame de 
HIV. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 25/11/2000, foi o 
projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a esta Comissão, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno, 
analisar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise obriga os hospitais das redes 

pública e privada do Estado a realizar, gratuitamente, o exame de HIV 
nas gestantes, no período pré-natal. A proposição justifica-se pelo fato 
de que, uma vez detectada a doença na mãe, é possível a realização 



. .., 

2 

o 

"' "' 
õ 
"' <;; 
o 

1181 
de tratamento que reduz acentuadamente o risco de que o feto 
venha a contrair a doença. 

No que toca à competência para tratar da matéria a 
Constituição Federal prevê, em seu art. 24, inciso XII, a competê~cia 
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar 
sobre proteção e defesa da saúde. Prevê, ainda, em seu art. 196 que 
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doenças e de outros agravos. 

Tendo-se em vista que o escopo do projeto em estudo é 
estabelecer uma obrigação com o objetivo de proteger a saúde das 
pessoas e reduzir o risco de doenças, constata-se que ele encontra 
respaldo na Constituição e nas legislações federal e estadual que 
tratam da assistência à saúde. 

Entretanto, no que toca ao financiamento da mencionada 
ação preventiva, nota-se que o projeto apresenta vício de 
inconstitucionalidade. Nos termos da Constituição Federal, a 
assistência à saúde será garantida por meio do SUS, a ser financiado 
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo livre à iniciativa 
privada, que dele poderá participar de forma complementar, segundo 
as diretrizes por ele estabelecidas, mediante contrato de direito 
público ou convênio. 

Assim também dispõe a Lei Federal n° 8.080, de 1990, 
que versa sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes. Em seu art. 4°, estabelece que o SUS constitui-se 
do conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder 
público, podendo a iniciativa privada dele participar em caráter 
complementar. 

Assim, no que se refere aos hospitais privados, aos quais 
é garantida a livre iniciativa, não cabe ao Estado estabelecer a 
gratuidade dos seus serviços, salvo se eles participarem do SUS. 
Dessa forma, estaria o Estado interferindo em instituições que se 
pautam pela livre iniciativa, preconizada na Constituição Federal como 
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um dos princípios da ordem econômica e financeira. Como bem 
aponta José Afonso da Silva, " a liberdade de iniciativa envolve a 
liberdade de indústria e comércio ou liberdade de empresa e a 
liberdade de contrato". Ao procurar uma instituição privada de saúde, 
o particular estabelece com ela um contrato de prestação de serviço 
para o qual há um custo que se baseia na livre iniciativa. Embora a 
Constituição estabeleça que a saúde é direito de todos, ela já prevê as 
formas pelas quais o Estado irá garanti-la. Ademais, do disposto no 
art. 17 4 da Carta Federal, depreende-se que, como agente normativo 
e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 
lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, de forma 
determinante para o setor público e ind ~ativa para o setor privado. 

Por fim, ressalte-se, no que ·ange à alocação de recursos 
públicos, que vigora em nosso Estado a Lei n° 13.161, de 19/1/99, que 
assegura o oferecimento gratuito de exames para diagnósticos da 
AIDS às gestantes atendidas na rede púbica. Dessa forma, não há 
que se falar em ônus para o poder público, uma vez que já há norma 
instituidora da obrigação de realização de exames gratuitos para os 
hospitais da rede pública. 

Tendo em vista tal irregularidade, apresentamos a 
Emenda n°1, que suprime a gratuidade dos exames para as redes 
pública e privada, uma vez que para a iniciativa privada ela é indevida 
e para a rede pública já está prevista. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.292/2000 com 
a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o parágrafo único do art. 1°. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator -

Agostinho Silveira - Paulo Piau. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 14/12/2000, a seguinte 
comunicação: 
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Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do 

falecimento do Sr. Célio Salustiano Barbosa, ocorrido em 9/12/2000, 
em Monte Belo. (-Ciente. Oficie-se.) 

ERRATA 
PROJETO DE LEI N° 830/2000 

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na 
edição de 25/2/2000, na pág. 21, co!. 3, no art. 1°, inciso 11, onde se lê: 

"Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, da Fundação 
Centro Tecnológico do Estado de Minas Gerais- CETEC -", leia-se: 

"Instituto de Geociências Aplicadas- IGA -". 
E, na mesma página, col. 4, no art 3°, § 2°, inciso 11, onde 

se lê: 
"do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica -

DNAEE -, do Ministério de Minas e Energia", leia-se: 
"da Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL -". 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 15/12/2000 
Presidência do Deputado José Braga 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Ambrósio Pinto - Arlen Santiago - Bené 

Guedes - Djalma Diniz - Doutor Viana - Geraldo Rezende - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - João Paulo - José Henrique - José 
Milton - Márcio Kangussu - Olinto Godinho - Ronaldo Canabrava -
Wanderley Ávila. 

Falta de "Ouv:um" 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) -Às 9h15min, a 

lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
"quorum", e convoca os Deputados para a reunião extraordinária de 
logo mais, às 14 horas, nos termos do edital de convocação. 

ATA DA 123a REUNIÃO ESPECIAL, EM 5/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Adelmo Carneiro Leão 

Sumàrio: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição 
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Liturgia - Palavras do Monsenhor Juvenal Arduini - Apresentação do 
Coral do Seminário Nossa Senhora da Abadia - Entrega de placa -
Palavras de Dom Aloísio Roque Opperman - Palavras do Prof. João 
Batista - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento. 

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

Carlos Pimenta- Márcio Kangussu. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Às 
19h45min, 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 Gil Pereira, 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 os Exmos. e Revmos. Srs. Dom Aloísio Roque Opperman, 
Arcebispo Metropolitano de Uberaba; Monsenhor Juvenal Arduini, da 
Arquidiocese de Uberaba; Dom Benedito de Ulhoa Vieira, Arcebispo 
Emérito da Diocese de Uberaba; e Monsenhor Geraldo Magela de 
Faria, Vigário Geral da Arquidiocese de Uberaba; e Exmos. Srs. Prof. 
João Batista, representando o Prefeito de Uberaba, Sr. Marcos 
Montes; Pedro Valter Barbosa, representando a Associação Comercial 
e Industrial de Uberaba - ACIV -; Vereador Eumar Humberto Goulart, 
Presidente da Câmara Municipal de Uberaba; Delegado José Soares 
de Almeida, Chefe da Polícia Federal de Uberaba; Mário Salvador, 
Presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro; e Major 
Hermes Antônio Pereira, Comandante da 3a Companhia Independente 
de Bombeiros. 

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

D. Alexandre Gonçalves do Amaral, pelos relevantes serviços 
prestados à Igreja e à comunidade. 

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

ouvir o Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Liturgia 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de conceder 

a palavra à socióloga Dirce Miziara, que conduzirá a liturgia. 
A Sra. Dirce Miziara - E agora, todos nós, irmanados no 

mesmo ideal, chamando a Deus, o Pai, de pé, ousamos dizer: 
- Reza-se o Pai-Nosso. 

Palavras do Monsenhor Juvenal Arduini 
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão; 

Exmos. e Revmos. Srs. Arcebispo Metropolitano, D. Aloísio Roque 
Opperman, e Arcebispo Emérito, D. Benedito Ulhoa Vieira; demais 
componentes da Mesa; sacerdotes; senhoras e senhores, é muito 
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justa esta homenagem prestada a D. Alexandre Gonçalves do 
Amaral pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

D. Alexandre Gonçalves do Amaral tornou-se Bispo da 
Diocese de Uberaba em 8/12/39, sendo elevado a Arcebispo em 
1961. Permaneceu como pastor da Arquidiocese de Uberaba até 
1978. Esse grande Arcebispo tem 71 anos de sacerdócio e 61 anos 
de vida episcopal. D. Alexandre, personalidade definida, transparente, 
sem ambigüidades. D. Alexandre, personalidade coerente no 
pensamento, na palavra, nas atitudes e na maneira de ser. D. 
Alexandre, o Arcebispo otimista, jamais derrotista, sempre 
entusiasmado com os novos passos e iniciativas da Igreja e dos 
movimentos sociais. D. Alexandre, o homem de cultura, teólogo, o 
grande mestre na doutrina de Santo Tomás de Aquino, filósofo, não 
repetindo autores, mas elaborando pensamentos teológicos e 
filosóficos, a partir da sua originalidade. D. Alexandre, escritor, 
conferencista, grande orador sacro, ~om lógica no pensamento e 
beleza nas palavras, que empolgavam u3 seus ouvintes pelo arrojo da 
emoção. 

Esse grande homem veio de Belo Horizonte para Uberaba 
como Bispo, como um intelectual. Chegando à Diocese da nossa 
cidade, encontrou um grande território, porque não existiam, naquele 
tempo, as Dioceses de Uberlândia, Patos e ltuiutaba. Esse pastor, 
esse intelectual percorreu o território do Triângulo Mineiro não só 
visitando os núcleos urbanos, mas também as capelas rurais, 
iluminadas apenas por um lampião ou por uma lamparina. No entanto, 
não sufocava a sua vocação de intelectual. Por isso, D. Alexandre 
promoveu vários cursos e escreveu muito, contribuindo para o 
crescimento da cultura. Sempre apoiou iniciativas culturais, como o 
nosso Instituto Superior de Cultura e a criação da Faculdade de 
Filosofia Santo Tomás, além de participar da Academia de Letras do 
Triângulo Mineiro. Esse espírito de pastor e de intelectual foi muito 
projetado pela palavra, pela pregação. Foi o homem da palavra, o 
Bispo da palavra, o Bispo de palavra, o grande evangelizador, a 
paixão se concretizando sempre no diálogo com a comunidade. 
Dedicando-se, também, pastoralmente à ação católica, contribuiu para 
o desenvolvimento da renovação da liturgia católica cristã, além de 
estimular o estudo e a aplicação da doutrina social da Igreja. 
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. . Uberaba tornou-se célebre como um pólo de ação 

catollca, que ajudava os cristãos e os leigos a crescer, a assumir a 
sua responsabilidade e a participar da ação e da celebração 
eucarística, através da renovação da liturgia, e a participar da vida 
social, da arte e da ciência, sempre com o estímulo e com o apoio do 
D. Alexandre. Uberaba tornou-se um ponto de referência da ação 
católica e da renovação litúrgica. Foi uma época memorável. 
Acostumados ao Concílio de Trento, surgiu esse momento histórico 
em que a Igreja de Uberaba pôde sentir uma efervecência pastoral, 
que afirmou e demarcou um novo momento e uma nova fase da 
pastoral em nossa Diocese. 

Assim, esse nosso grande Bispo, O. Alexandre Gonçalves 
do Amaral, sempre se empenhou, com um grande esforço e com uma 
grande paixão, na luta pela ação católica. Foi incompreendido, muitas 
vezes, por estar avançado em relação ao que se fazia naquele tempo, 
mas, apesar disso, jamais recuou. O. Alexandre era um homem 
sustentado e impregnado pela fé e pelo espírito do Senhor, mas 
também sustentou e denunciou a fé, vivendo intensamente o seu 
testemunho. Manifestou e viveu sempre um amor muito grande pela 
Igreja de Deus, que, para ele, era intocável e um compromisso 
permanente. Ele tinha uma paixão pela Igreja de Deus. Por isso, foi 
um grande defensor da ação católica, da renovação litúrgica da Igreja 
e de todos os que eram hostilizados. O. Alexandre atuava com 
destemor na defesa da Igreja. Quando houve acusações de que os 
padres da época da guerra teriam uma ligação com o nazismo e com 
o fascismo, O. Alexandre desmascarou aqueles que estavam 
acusando os sacerdotes. Mais tarde, com o golpe militar, houve 
acusações à Igreja, a padres, a religiosos, a cristãos e a leigos de 
ligações com o marxismo e o comunismo, e D. Alexandre levantou-se 
para defendê-los. Sempre impetuoso, não era preciso que lhe pedisse 
essa defesa, porque se antecipava e se colocava na linha de frente 
em defesa dessas pessoas. Ele assumia a causa da Igreja. Jamais 
abandonou o seu rebanho e o seu povo, sempre firme, decidido, bravo 
e audacioso. Por isso, pôde escrever, em sua segunda Carta Pastoral, 
esta frase monumental: "Mais cômodo seria fugir, mas o dever mais 
imperioso é enfrentar a luta". Sempre enfrentou e jamais desistiu de 
fazer a defesa daqueles que estavam sendo acusados injustamente. 

~------------------------------~ 
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D. Alexandre é paradoxal. Na primeira Carta, quando 

faz a saudação a Uberaba, como Bispo, diz assim: "Agora tenho o 
potencial da afetividade e sinto o meu povo e o meu rebanho. Sei que 
uma afetividade profunda quer falar ao coração dos seus fiéis e 
cristãos". Isso parece paradoxal. Às vezes fica a idéia do D. Alexandre 
do pensamento, do raciocínio, mas era também o Bispo da 
afetividade, do carinho, da emoção e da ternura. São Paulo foi 
lembrado aqui. D. Alexandre sempre nos lembrava do ponto em que 
São Paulo falava aos filipenses: "Posso dar este testemunho. Amo a 
vocês com a ternura de Jesus Cristo". O. Alexandre poderia dizer: 
"Amo a vocês, uberabenses, com a ternura de Jesus Cristo". 

Em sua primeira Carta Pastoral, faz um resumo do seu 
programa: "O programa da minha pastoral é um programa de vida, de 
ação e de apostolado. Ele está contido em meu lema: 'Para que 
tenham vida'.". O programa da vida pastoral do O. Alexandre é a vida. 
Isso é extraordinário. Depois de tantos anos, hoje temos paixão pela 
vida. 

Ele enxergou o grande valor da vida evangélica e da 
espiritualidade, mas também da vida social, do fôlego e da totalidade 
do ser humano. Hoje sentimos que um grande desenvolvimento faz-se 
em torno e na defesa da vida, quando esse Bispo já tinha, como seu 
lema, o compromisso com a vida. Como Cristo disse: "Vim para que 
tenham uma vida exuberante". Isso tornou-se forte. Trata-se de uma 
grande herança do trabalho de D. Alexandre. Em setembro, o Banco 
Mundial, insuspeito, declara que no mundo há 2.800.000 pobres. 
Quase metade da humanidade está sendo danificada pela miséria e 
pela pobreza. Ainda em outubro deste ano, o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada do Brasil revela que a pobreza aumentou e que 
há 54 milhões de brasileiros vivendo na pobreza, ou seja, 1/3 da 

1 nossa população está sendo demolido pela pobreza, perdendo e 
I arruinando a sua própria vida devido a essa situação. Diante disso, 
I lembremo-nos daquele que tem o compromisso com a vida. Faremos 
j uma referência à figura de Mitsu, que tinha uma paixão pela ética da 
i vida. 

I
, Justo foi um ( ... ), que dizia que o cristianismo era contra a 

: 
vida, que impedia o crescimento da vida. Então, lembremo-nos de 
Mitsu, que colocou como lema a vida e sempre a defendeu. D. 

l'---______ j 
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Alexandre é uma história viva, uma história que não se esquece, 
uma história que não se apaga, uma história que não será jamais 
sepultada. O. Alexandre é a história da coerência, a história da 
fidelidade ao Cristo_, a história do testemunho evangélico, a história do 
amor, da paixão. E a história da audácia cristã, a história daqueles 
independentes, Mitsu e ( ... ), que não se curvavam diante do poder 
arbitrário e tirânico. O. Alexandre é a história viva da própria vida, da 
vida plena. Aquele que colocou a vida como seu grande compromisso. 

o 
I 

Quando O. Alexandre surge como história da vida, 
pensamos que a face de Evangelho assumida por ele é um portento e, 
ao mesmo tempo, amedronta, porque o testemunho da vida de O. 
Alexandre empolga aqueles que amam a vida, aqueles que buscam a 
vida, aqueles que defendem a vida, aqueles que querem ter 
esperança, mas, ao mesmo tempo, amedronta aqueles que negam a 
vida, aqueles que pisam na vida, aqueles que degradam a vida, 
aqueles que destroem a vida. 

O. Alexandre, o grande místico da vida, deixa-nos, neste 
momento em que queremos homenageá-lo, um grande apelo, um 
fascinante apelo. Ele nos chama, com o exemplo de toda a sua vida, 
uma vida culta, a nos unirmos pela causa da vida, para que todos 
tenham uma vida plena, para que todos possam viver com dignidade 
humana e cristã. 

Apresentação do Coral do Seminário Nossa Senhora da Abadia 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) 

Convidamos os presentes a ouvir a apresentação do Coral do 
Seminário Nossa Senhora da Abadia, sob a regência do seminarista 
Fabiano Roberto, que executará as composições: "Vem, eu 
mostrarei", "Jesus é o Senhor", "Maria, Mãe da América Latina", "Hino 
ao Pontífice" e "Oh, Santíssimo". 

- Procede-se à apresentação do coral. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de 
entregar ao Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Uberaba, O. 
Aloísio Roque Opperman, uma placa alusiva a esta homenagem, com 
os seguintes dizeres: (-Lê:) 

"A O. Alexandre Gonçalves do Amaral, modelo de virtude 
apostólica e exemplo de coragem e apego aos ideais democráticos, a 

~------------------
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respeitosa homenagem da Assembléia Legislativa mineira. 
Uberaba, 5 de dezembro de 2000. Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais.". 

Gostaria que fizesse essa entrega, em nome da 
Assembléia, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

Palavras de Dom Aloísio Roque Opperman 
As minhas palavras são de agradecimento. Como tive a 

honra de receber essa homenagem no lugar de D. Alexandre, 
agradeço a tantas pessoas que se sensibilizaram diante dessa 
personalidade marcante, que, no ano passado, completou 70 anos de 
sacerdócio e 60 de episcopado. Penso que a sociedade de Uberaba 
ficou devendo alguma coisa a D. Alexandre. Lembro-me de que, ao 
entregar ao Deputado Anderson Adauto a biografia de D. Alexandre, 
escrita pelo Pe. Prata, ele sentiu-se na obrigação de prestar essa 
homenagem, que veio em hora muito oportuna. Sou muito agradecido 
a esse reconhecimento oficial prestado pela Assembléia Legislativa, 
em nome do povo mineiro, a uma personalidade tão bem descrita 
pelos oradores que me precederam. 

Portanto, agradeço à Assembléia Legislativa e a todos que 
colaboraram para que isso acontecesse. Agradeço, também, de 
maneira especial, ao nosso Seminário Nossa Senhora da Abadia, cuja 
apresentação deu mais brilho a esta solenidade. Finalmente, 
agradeço a todas as pessoas que prestarem essa homenagem a um 
Arcebispo que não pode ser esquecido jamais. Como um dos seus 
sucessores, quero juntar-me às vozes da população de Uberaba, 
agradecendo a Deus por esse grande presente. Realmente, D. 
Alexandre pagou o tributo à sua época, mas se sobressaiu. Por sua 
inteligência, esperança e grande amor à Igreja, antecipou muitos 
acontecimentos. Deus seja louvado por essa pessoa maravilhosa que 
é D. Alexandre Gonçalves do Amaral. 

Palavras do Prof. João Batista 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado 

Anderson Adauto, quero transmitir um recado e um abraço do Sr. 
Prefeito, que participou do início desta reunião, mas teve de se retirar, 
porque é paraninfo de outra solt:nidade. Esse recado é um 
agradecimento do povo de Uberat..<.1 pela homenagem que a 
Assembléia Legislativa, na pessoa do seu Presidente, presta a essa 
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figura extrao~dinária do clero brasileiro, D. Alexandre Gonçalves 
do Amaral. E um acontecimento significativo, porque a Assembléia 
deslocou-se até Uberaba, num ato sem precedentes, para 
homenagear essa personalidade que fez e ainda faz a história desta 
cidade, como bem lembrou Monsenhor Juvenal Arduini. A placa de 
homenagem da Assembléia Legislativa, apresentando D. Alexandre 
como exemplo de virtude apostólica e de apego aos ideais 
democráticos, é a síntese da vida uma pessoa que, como ninguém, 
combateu o bom combate e está recebendo antecipadamente a coroa 
que receberá no céu, por meio desta homenagem feita pela 
representação maior do povo de Minas Gerais, que é a Assembléia 
Legislativa. 

Uberaba sente-se engrandecida por ter um filho de 
tamanha expressão, que, se é história desta cidade, a cidade também 
é um capítulo da sua história. Uberaba, Sr. Presidente - que ainda 
respira o mesmo ar de D. Alexandre, em que ecoam as vozes 
naqueles mesmos lugares, onde ecoou, tantas vezes, com tanta 
sabedoria e lucidez, a voz de D. Alexandre -, teve a oportunidade de 
prestar essa homenagem a quem ainda está entre nós. Parabéns, Sr. 
Presidente, por essa iniciativa. Parabéns, Uberaba, que ainda pode 
dizer: estamos com D. Alexandre Gonçalves do Amaral. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmo. e Revmo. D. Aloísio Roque Opperman, Arcebispo 

Metropolitano da Arquidiocese de Uberaba; Revmo. Monsenhor 
Juvenal Arduini, também da Arquidiocese de Uberaba; Revmo. Sr. D. 
Benedito Ulhôa Vieira, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de 
Uberaba; Monsenhor Geraldo Magela de Faria, Vigário-Geral da 
Arquidiocese; Exmos. Srs. Deputado Adelmo Carneiro Leão; Prof. 
João Batista, representando o Sr. Prefeito Municipal de Uberaba, 
Marcos Montes Carneiro; Pedro Wálter Barbosa, representando a 
Associação Comercial e Industrial de Uberaba, que nos cedeu este 
local para a homenagem; Elmar Humberto Goulart, Presidente da 
Câmara Municipal de Uberaba; José Soares de Almeida, Delegado e 
Chefe da Polícia Federal na nossa cidade; limos. Srs. Mário Salvador, 
Presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro; Major 
Hermes Antônio Pereira, Comandante da 3a Companhia Independente 
de Bombeiros, aqui representando o Cel. José Maria, Comandante-
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Geral do Corpo de Bombeiros militar, Maria Isabel Sanches ( .... ), 
representando a Associação dos Voluntários do Combate ao Câncer, 
de Uberaba; Simone Reis Carvalho Figueira, Presidente da SR -
Mulher, Socorro e Adaptação da Mulher; Pe. Celmo Donizeti Mazedo, 
da Paróquia Sagrada Família; Lauro Henrique Guimarães, 
representando o PT; Rodrigo Mateus, Presidente do PMDB Jovem; 
Toni Carlos, Vereador eleito e representando a Rádio Uberaba; 
Acelindo Albert, representando a GEMINAS; Aparecida Carvalho, 
representando o PMDB Mulher; Josimar José Rocha, Coordenador da 
Pastoral da Criança da Arquidiocese de Uberaba; Jorge Alberto 
Nabuti, representando o Museu de Arte Sacra; Vilmar Pereira de 
Souza, representando a COHAB de Minas Gerais; Vicente de Paula 
( .... ), Coordenador Regional do DER de Uberaba; Aníbal Sabino de 
Freitas, representando a Defensoria Pública de Uberaba; Celso 
Borges, Diretor da Rádio Natureza FM; Adauto Francisco do Amaral, 
Superintendente da Associação dos Veículos de Comunicação -
AVER - ; Irmã Francisca Ferreira, representando a Igreja de São 
Benedito; José Murilo Faria Silva, representando a Loja Macônica 
Sete Colinas; Irmã Anita Rocha, representando a Creche Comunitária; 
D. Marta Carneiro; D. Leda Brasileiro Teixeira Vale, Presidente da 
Organização dos Amigos Solidários da Infância e Saúde; Cel. 
Fernando Ferreira Vieira da Silva, Presidente da COPEVALE; Celina 
dos Santos, representando a Paróquia Santíssimo Sacramento; Paulo 
Miguel de Mesquita, Vice-Prefeito da Cidade de Uberaba; Renato 
Peixoto Júnior, representando o Grupo de Estudos Diocesano do 
Movimento de Cursilho da Cristandade; Pedro Humberto Carneiro, 
Presidente do PSB; Januário Matos de Oliveira, representante do 
Sindicato do Comércio Varejista de Uberaba; Gilda ( ... ), da 
Associação Social da Fundação Gregório ( ... ); Maria Aparecida 
Ferreira, representante da Comunidade de Nova Jerusalém; Cleber 
Humberto de Souza Ramos; João Oswaldo Veiga, representante do 
Centro de Pesquisas da EPAMIG; Antônio Donizeti Ferreira, 
Presidente da Associação dos Moradores de Maringá I e 11; Rodolfo 
Luciano Cecília; Torquinho, Vereador eleito; Roberto Carlos de Araújo, 
Reitor do Seminário de Nossa Senhora da Abadia; Pe. Gilberto Carlos 
de Araújo; Baltazar Luzia Pinto, do Sindicato dos Bancários de 
Uberaba; Padre Paulo, da Igreja Cate• 1ral Metropolitana; Terezinha de 
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Oliveira Ferreira, Ministra do Ministério do Campo da Igreja 
Catedral Metropolitana de Uberaba; Sueli Higino da Silva, Diretora da 
Escola Estadual Prof. Chaves; Irmã Olinda da Rocha Silva, Diretora 
do Hospital São Domingos; José Severino, representante da 
Sociedade São Vicente de Paulo; Irmã Célia Melo, representante do 
Instituto Santo Eduardo; Elizete Lopes, representante da Casa do 
Artesão; Cristóvão Barbosa, representante da Comunidade de Nova 
Jerusalém; Antônio José Loureiro Borges, Presidente do Sindicato 
Rural de Uberaba; Pe. Alécio Donizeti, representante da Arquidiocese 
de Fruta I; La ir ( ... ), representante do Seminário São José; Cel. José 
Orlando Ferreira, Presidente do Partido da Mobilização Nacional; Prof. 
Antônio Bernardes Neto, representante do Curso Objetivo; Marta 
Helena dos Santos, Ministra da Eucaristia da Paróquia de Santa 
Terezinha; Pe. Luciano Gomes dos Santos, da Paróquia de São 
Sebastião de Pedrinópolis, e Pe. José Lourenço da Silva Júnior, da 
Igreja de São Judas; senhoras e senhores; gostaria de justificar meu 
atraso. Hoje passamos por um processo eleitoral para a escolha do 
meu sucessor na Assembléia e tivemos algum atraso. Além disso, tive 
de ir a Brasília para um encontro com o Ministro-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República sobre a inclusão dos municípios mais 
pobres de Minas, que estavam fora do Programa Alvorada. Peço 
desculpas aos senhores e às senhoras. 

Ao nosso homenageado: Exmo. e Revmo. O. Alexandre 
Gonçalves do Amaral, apesar de sua ausência, Minas inteira, com 
esta homenagem e o deslocamento da Assembléia até a cidade de 
Uberaba, está diante do que representa O. Alexandre, nessa 
delegação especial de seu parlamento, para trazer-lhe o preito 
afetuoso e a palavra de gratidão. 

Em O. Alexandre, os mineiros vêem um de seus mais 
atentos e poderosos pastores, zeloso guardião dos mistérios da fé, 
bravo defensor dos valores imperecíveis que a palavra de Jesus 
deixou ao Ocidente. 

O. Alexandre é, como recomendava Paulo, um homem 
determinado, não personalidade morna. Mesmo os que ousaram 
discordar do Arcebispo de Uheraba nele viam o penedo a destacar-se 
na planície, solitário em sua \ltura e sólido em sua densidade. Sua 
sabedoria é servidora da fé, e a fé, servidora do homem. 
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Exmo. e Revmo. D. Aloísio Roque, que, neste 

momento, representa D. Alexandre, os mineiros podem não ter a 
memória do regozijo, mas conservam a lembrança do sofrimento e a 
gratidão pelos que são solidários nas horas travosas. 

Não são apenas esta cidade e esta região do Triângulo 
que registram, para a História, a bravura de D. Alexandre, nos 
episódios de 1964. Não cabe agora fazer o juízo político daqueles 
fatos. O que vale recordar é o que todos puderam testemunhar: a 
presença corajosa e serena do pastor na proteção de seu rebanho. 
Não interessava ao apóstolo a ação política dos seus diocesanos, 
mas a fidelidade a Cristo e a sua mensagem maior, a que nos manda 
amar os irmãos, como devemos também nos amar. 

Bravo contra os agentes da repressão, D. Alexandre não 
foi menos aguerrido contra os que comandavam os atos deploráveis. 
A sua presença no Palácio do Governo, para exigir respeito aos 
direitos fundamentais das pessoas e impor aos dirigentes daquele 
movimento político-militar a destituição do Comandante das tropas 
mineiras em Uberaba, foi, talvez, o ato de maior significação moral 
daqueles meses cinzentos. 

A sua atuação naqueles episódios confirmavam os 
compromissos de seu longo episcopado. D. Alexandre foi sempre 
tenaz combatente católico, um dos primeiros construtores da ação 
católica, jornalista que dinamizou o "Correio Católico", transformando-
o em diário; criou o Seminário São José, que preparou tantas 
gerações de sacerdotes. 

Ao deslocar-se para Uberaba, a fim de prestar esta 
homenagem a D. Alexandre, a Assembléia Legislativa de Minas teve 
em conta todos os títulos de sua carreira excepcional nos quadros de 
hierarquia da Igreja. D. Alexandre é um de seus doutores, no 
conhecimento profundo da teologia e da história da Igreja, mas 
também nos saberes seculares. 

D. Alexandre sabe que a fé não significa retirar as almas 
das preocupações deste mundo, mas nelas inseri-las; que a 
passagem efêmera do homem na Terra faz parte de sua eternidade e 
que os cristãos não podem alhear-se das questões mundanas. Se 
Deus mandou seu filho a fim de dar o testemunho entre os homens é 
porque, criação de sua vontade, o mundo é também sua 
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Mo1ses, entre as labaredas do Sinai, as tábuas da lei. 
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Com esta homenagem a O. Alexandre, manifesto-lhe, em 
nome da Assembléia Legislativa de Minas, todo o respeito dos 
mineiros, nestes dias em que o grande pastor completa 94 anos de 
vida e 71 anos de sacerdócio. Sua existência tem sido de inteira 
dedicação a Deus, isto é, à vida e ao amor pela humanidade. 

Que Deus dê a O. Alexandre muitos e muitos anos mais 
entre nós, que de seu exemplo e de sua sabedoria nos nutrimos. 

Muito Obrigado. Antes de fazer o encerramento, agradeço 
especialmente a O. Aloísio Roque Opperman a lembrança, pois esta 
homenagem é fruto de uma visita de cortesia que, durante o período 
eleitoral, eu e o Lauro fizemos ao Arcebispo Metropolitano, que nos 
entregou o livro. Portanto, sentimos a necessidade de prestar essa 
homenagem - ainda como Presidente da Assembléia Legislativa - a O. 
Alexandre. Fui juvenista, com os Irmãos Maristas, no Rio; estudei, 
aqui, no Champagnat e no Diocesano. Fui seminarista, com os padres 
redentoristas, em Sacramento. Na década de 70, quando tive a 
satisfação de conhecer O. Alexandre, passei a saber o que sempre 
significou para a nossa cidade e para a nossa região. Foi um prazer 
muito grande, na condição de Presidente do Poder Legislativo de 
Minas Gerais, apresentar o requerimento, que foi aprovado por 
unanimidade, pois todos reconheceram, na defesa que fizemos, a 
validade e a necessidade de homenageá-lo ainda em vida. Não 
tínhamos condições de deslocar todos os Deputados, mas a 
Presidência, o cerimonial, a TV Assembléia, o corpo técnico 
deslocaram-se de Belo Horizonte para prestar esta homenagem. 
Infelizmente, hoje aconteceu um acidente com a esposa do Deputado 
Paulo Piau, que não pôde comparecer. A Presidência agradece a 
todos que representam a grande família católica de Uberaba a 
oportunidade de estar aqui, nesta noite, prestando essa homenagem. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 

agradecimentos às autoridac'es e aos demais convidados pela 
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a 
reunião, convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias 
de amanhã, dia 6, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 

~----------------------~ 
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convocação, bem como para a reunião ordinária da mesma data, 
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1243 REUNIÃO ESPECIAL, EM 7/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Luiz Tadeu Leite 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição 
da Mesa - Entrada das bandeiras - Destinação da reunião - Execução 
do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Toque da Vitória -
Palavras do Senador Pedro Simon - Palavras do Deputado Sávio 
Souza Cruz- Palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite- Palavras do Sr. 
Vamireh Chacon - Palavras do Sr. Otávio Dulci - Palavras do Sr. 
Sylvio Back - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton 
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Amilcar Martins -
Antl>nio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista- Fábio A velar- Geraldo Rezende- Glycon Terra Pinto 
- Ivo José -João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Milton- Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha- Márcio 
Kangussu - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira e Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 

9h15min, 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 Sávio Souza Cruz, 2°-Secretário "ad hoc", 

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

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

assento à mesa os Exmos. Srs. Deputado Sávio Souza Cruz, 
representando o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Senador 
Pedro Simon; ex-Senador Ronan Tito; ex-Senador Alfredo Campos; 
Vamireh Chacon, Diretor do Instituto de Ciência Política e Relações 
Internacionais da Universidade de Brasília; Otávio Dulci, professor de 
Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais; Sylvio Back, 
cineasta e poeta; e Conselheiro João Bosco Murta Lages, 
representando o Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Sylo Costa. 

Entrada das Bandeiras 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a 

assistir à entrada, em Plenário, das bandeiras das unidades 
integrantes da Federação brasileira, que serão conduzidas por 
policiais militares da Guarda Oficial do Palácio da Liberdade. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 

Ciclo de Debates 70 Anos da Revolução de 30. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a 
ouvir o Hino Nacional, que será executado pelo saxofonista Sargento 
Wellington Brandão, do Corpo de Bombeiros Militar. 

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

"Uma revolução é sempre o retorno da ficção à realidade", 
disse um dos maiores pensadores do século XIX, Victor Hugo, em seu 
monumental romance sociológico e político "Os Miseráveis". A mesma 
idéia, de forma mais singela, foi expressada por nosso conterrâneo 
Israel Pinheiro, ao afirmar que "em política, só são possíveis as 
soluções naturais". 

A Revolução de 30, apesar de seu desvio institucional, 
com o Estado Novo, cujas causas merecem uma análise serena dos 
historiadores, foi o mais irr1 'Ortante momento da vida republicana 
brasileira. Com o movimento, as oligarquias rurais de São Paulo 
perderam a hegemonia do poder nacional, e os interesses urbanos, 
representados pelo empresariado industrial e pelas classes médias, 
assumiram a direção da vida republicana. Esses interesses 
contrariados das oligarquias paulistas tentariam, em julho de 1932, 
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retomar o comando, a pretexto da necessidade de uma 
Constituição, mas seriam vencidos pelo Governo Provisório, nos 
combates da Mantiqueira, com a ajuda decisiva de Minas Gerais. 

A Revolução de 30, como todos os processos históricos, 
resultou de uma confluência de fatores ohjetivos e subjetivos, aliada a 
circunstâncias ocasionais e menores. Suas causas menores, mas 
decisivas, podem ser encontradas no rompimento de um compromisso 
entre São Paulo e Minas, que vinha desde 1907, com o Convênio de 
Taubaté, estabelecido pelas oligarquias rurais e políticas dos dois 
Estados, com o prorC.·:i[:.> de defender o preço de seus produtos 
básicos, sobretudo o café. O acordo não escrito previa a tutela política 
da jovem república federativa, a ser exercida pelos dois Estados mais 
importantes de então. Em termos práticos, Minas e São Paulo, ainda 
que não exercessem diretamente a Presidência da República, 
decidiriam quem viria a exercê-la, sempre tendo em vista o que 
consideravam importante para o País. Dentro desse entendimento, 
Arthur Bernardes foi eleito Presidente da República para o quadriênio 
1922-1926, e Washington Luís o sucedeu no período de 1926-1930. 
No acordo tácito, o Presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada, teria a palavra mais forte na escolha do candidato a eleger-
se e empossar-se em 1930, se não preferisse ele mesmo apresentar-
se à postulação, como antes fizera o próprio Washington Luís. 

O então Presidente da República, no entanto, traiu o 
compromisso, e decidiu fazer do Governador de São Paulo, Júlio 
Prestes, o seu candidato. Supunham os paulistas, sob o comando de 
Washington Luís, que já não precisavam da aliança com os mineiros e 
que poderiam administrar o Brasil sozinhos. Partiam de um cálculo até 
certo ponto correto: a política paulista estava sob o comando das 
oligarquias rurais e o empresariado urbano, se não estava dominado 
pelas mesmas famílias, era constituído de imigrantes, sem força 
política ponderável. As intenções de Washington Luís foram logo 
identificadas. Isso conduziu os mineiros, gaúchos, pernambucanos e 
paraibanos, sob a chefia do extraordinário líder João Pessoa, a iniciar 
seus entendimentos, visando à resistência ao predomínio paulista. 
Tratou-se, em linhas ideológicas, da defesa da Federação contra o 
mando arbitrário de um só Estado. 

Ora, essa intenção de predomínio estava evidente nos 
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lemas escolhidos pelos paulistas para os seus símbolos: "Pro 
Brasilia fiant eximia" e "Non ducor, duco". Ou seja, presumiam-se de 
fazer o melhor pelo Brasil e afirmavam não serem conduzidos mas 
ao contrário, conduzir. ' ' 

Em suma, os seus ideólogos não aceitavam o consenso 
federativo, mas, com o pressuposto de que faziam o melhor pelo País, 
reivindicavam o mando. "Non ducor, duco" ("Não sou comandado, 
comando"). 

Washington Luíz, para quem a questão social era um mero 
"caso de polícia", articulou tudo para afastar os mineiros da decisão 
política. Antônio Carlos, um conciliador astuto, quase se humilhou, em 
busca de solução política. Em carta a Washington Luís, dispôs-se a 
renunciar à própria candidatura em favor de outro nome de Minas e, 
se isso não fosse possível, em nome de um "tertius" que não fosse 
mineiro nem paulista. Washington Luís respondeu com o lançamento 
do nome do Governador de São Paulo, Júlio Prestes. Em vista disso, 
os mineiros se aliaram aos gaúchos - temos aqui o ilustre gaúcho 
Senador Pedro Simon - e, com o apoio da Paraíba, lançaram a 
candidatura de Getúlio Vargas. 

A candidatura de Vargas era uma bandeira política, porque 
todos estavam convencidos de que o Governo Federal tudo faria a fim 
de impedir a derrota de seu candidato. Como o voto não era secreto e 
os livros de atas eleitorais eram normalmente adulterados em cada 
comarca, sabia-se logo que a vitória de Getúlio só estaria garantida 
nos Estados rebeldes. Por isso mesmo, enquanto se desenvolvia a 
campanha eleitoral, já se articulava a rebelião armada. Nessa 
articulação se destacaram o grande mineiro Virgílio de Mello Franco e 
dois gaúchos excepcionais, João Neves da Fontoura e Oswaldo 
Aranha. E, se muitos mineiros se destacaram no apoio à Revolução, 
outros, reunidos na famcsa Concentração Conservadora, se 
mantiveram ao lado de São Paula, como Fernando de Mello Viana e 
Alfredo Viana do Castelo. 

~ 
fLJI 

A campanha política da Aliança Liberal, que tinha como 
lema "Representação e Justiça", serviria, como serviu, para trazer à 
opinião pública a mensagem de refundação republicana e da 
necessidade do respeito ao pacto federativo. 

A Revolução de 30 pode também ser entendida como 
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resposta nacionalista à primeira grande globalização econômica e 
cultural da década de 20, como conseqüência da vitória aliada na 
Primeira Grande Guerra. Na década de 20, empurrada pelo cinema e 
pelo rádio, houve uma invasão cultural norte-americana, 
impressionante naquela época, em que nos salões se dançava o 
"charleston" e o cinema se universalizava. Mesmo antes do cinema 
sonoro, ou falado, já havia, no Brasil, centenas e centenas de salas de 
projeção e, nas cidades em que não havia salas permanentes, 
equipes ambulantes levavam os seus rolos de celulóide. Da invasão 
econômica nem se fale: os serviços públicos eram concedidos a 
empresas anglo-norte-americanas, algumas supridas também de 
capitais canadenses, como a Light and Power. 

A Aliança Liberal era, assim, um movimento nacionalista, e 
em seu programa constavam o desenvolvimento econômico e a 
justiça social, além da democratização da vida política, com o fim do 
controle oligárquico do Congresso, que se exercia com a comissão de 
verificação de poderes, um filtro arbitrário que impedia a posse de 
parlamentares não confiáveis e que, durante muitos anos, foi 
controlada pelo senador gaúcho Pinheiro Machado. 

A Aliança Liberal estava também enraizada nos setores 
nacionalistas do Exército. Desde 1922, com o Levante do Forte de 
Copacabana, do qual participaram jovens militares que se 
destacariam em nossa história, como Siqueira Campos e o futuro 
Brigadeiro Eduardo Gomes, os corpos armados se encontravam 
agitados. Vencido o levante de 1922, ainda no Governo Epitácio 
Pessoa, seu sucessor, o mineiro Arthur Bernardes - que era 
nacionalista - teve de se confrontar com uma oposição militar 
crescente, baseada também no ressentimento dos partidários do 
Marechal Hermes da Fonseca, o que o levou a decretar o estado de 
sítio e mantê-lo até o fim do mandato. 

Em 1924 estouraria a Revolução de São Paulo, vencida 
pelas tropas federais. O remanescente dessas tropas, retirando-se de 
São Paulo em direção ao Oeste, constituiria, com a adesão de Luiz 
Carlos Prestes, um jovem capitão gaúcho, a famosa Coluna Prestes, 
que percorreu o Brasil de norte a sul e de oeste a leste, retornando 
depois ao ponto de partida, para retirar-se para a Bolívia. 

Podemos ver que foram várias as vertentes que 
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constituíram a vigorosa corrente revolucionária de 1930 e que a 
~alocam em atualidade. O nacionalismo e a reação contra a 
Internacionalização da economia e contra a perda da identidade 
nacional foram os seus traços dominantes. A necessidade de justiça 
social, estimulada pelos movimentos operários nos centros industriais, 
era outra razão revolucionária. E o elemento político e emocional, 
quase sempre necessário à ação militar, veio com a arrogância de 
Washington Luís, ao negar cumprimento ao acordo com os mineiros. 

Mesmo com os desvios políticos impostos pela realidade 
internacional, que deram origem ao Estado Novo, a Revolução de 30 
iniciou a transformação do Brasil agrário em urbano e industrial. 
Trouxe o reconhecimento do trabalho e do trabalhador, com a 
legislação trabalhista. Criou a Previdência Social, tal como a tivemos 
até recentemente, e deu bases para o grande processo de 
desenvolvimento econômico dos anos 50, com o retorno de Vargas ao 
poder e o Governo extraordinário do também mineiro Juscelino 
Kubitschek. 

Em sua mensagem à Assembléia Nacional Constituinte, 
em 15/11/33, Getúlio Vargas aponta como fundamental para o Brasil o 
cumprimento de duas tendências de nossa tradição política: a 
federação e a representação popular. Assim, a Revolução de 30 não 
conseguiu completar-se, até hoje, com a adição de um sistema 
realmente federativo. Ao contrário disso, a Federação de nossos dias 
é apenas a caricatura da que havia na Velha República anterior a 
1930, e a representação popular é eivada dos vícios antidemocráticos 
que conhecemos. 

Mas os três anos de Governo Provisório haviam sido 
vantajosos para a Nação, ~onforme disse o próprio Vargas aos 
constituintes, no balanço sur.1ário de seus resultados: "Manteve a 
ordem, cultuou o direito e elevou a justiça. Purificou o ambiente moral 
da Pátria e fortaleceu-lhe o prestígio no exterior. Saneou a 
administração, aperfeiçoando os serviços públicos e premiando a 
capacidade de seus servidores. Ordenou as finanças e estimulou a 
economia nacional: não contraiu empréstimos e conseguiu reduzir os 
compromissos do Tesouro. Conservou em baixo o índice do custo da 
vida, sem diminuir, internamente, o poder aquisitivo da moeda. 
Melhorou as condições das classes menos abastadas e 
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regulamentou, valorizand0 o trabalho nacional; restabeleceu a 
hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas; reformou a instrução 
superior e a secundária e delineou as bases para a criação da 
Universidade do Trabalho; aumentou de 6.800km as vias de 
comunicação do País e de 1.200.000.000m3 a capacidade dos 
reservatórios contra a seca no Nordeste; deu seguros alicerces à 
Nova República com a reforma eleitoral, instituindo o voto secreto e a 
representação proporcional; estabeleceu o voto feminino; e, para 
garantir a verdade do sufrágio, entregou, finalmente. ? justiça a 
inviolabilidade das urnas, a apuração do pleito e o reconhecimento 
dos candidatos. 

Essa foi a era Vargas, que também poderia ser chamada a 
Era de 30, contra a qual temos hoje, 70 anos depois, o auge de outra 
era, a Era Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. 

Toque da Vitória 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a 

ouvir o Toque da Vitória, que será entoado pelos clarins do Regimento 
de Cavalaria Alferes Tiradentes. 

- Procede-se à execução do Toque da Vitória. 
Palavras do Senador Pedro Simon 

Prezado Deputado Presidente da Casa, prezado 
representante do Sr. Governador Itamar Franco, Srs. Senadores, Srs. 
Deputados, membros da Mesa, distintos professores, parlamentares, 
minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, é oportuna e 
completa a explicação dada pelo ilustre Presidente da Assembléia. 
Acho que foi um histórico absolutamente perfeito, real e concreto. Em 
segundo lugar, quero manifestar a minha alegria por estar novamente 
aqui na Casa da liberdade, da terra da liberdade, a Assembléia 
Legislativa das Minas Gerais. Tenho a honra, Sr. Presidente, de 
receber o convite para uma sessão como esta. Quero felicitar o seu 
idealizador e o seu coordenador por, nesta hora e neste momento, se 
lembrarem de fazer exatamente uma sessão em homenagem, em 
rememoração ao Movimento de 30. Que bom para mim, que sou 
gaúcho, falar nas Minas Gerais sobre a Revolução de 30. Muitas 
vezes, as manchetes costumam destacar a presença dos gaúchos na 
Revolução de 30, porque as tropas vieram de lá, porque a figura que 
terminou sendo chefe da Revolução foi o Presidente do Rio Grande do 
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Sul, Dr. Getúlio Vargas. Mas foi muito feliz o Presidente da 
Assembléia ao destacar que tudo aconteceu por causa de Minas 
Gerais. A Revolução de 30 aconteceu por causa de Minas Gerais e 
por causa da figura extraordinária do seu Presidente Antônio Carlos. 

Queiram ou não - e muitos paulistas não querem, entre 
eles o nosso querido Fernando Henrique Cardoso -, a Revolução de 
30 representou um marco muito importante na história deste País. E 
por isso dividimos a história do Brasil em antes e depois da Revolução 
de 30. Tivemos muitos acontecimentos importantes no Brasil. Tivemos 
a Independência, que, de certa forma, não foi um movimento de luta, 
de aspiração popular. Havia a Inconfidência aqui, nas Minas Gerais, 
lutando pela nossa independência. Mas a independência que 
aconteceu foi mais ou menos de pai para filho: "Pedro, ponha esta 
coroa na cabeça antes que outro o faça". A participação popular foi 
muito pequena. Houve a Proclamação da República, mas, a rigor, ela 
foi um golpe de Estado. O povo, quando via tropas por todos os lados, 
no Rio de Janeiro, não tinha idéia do que se tratava. E a figura de D. 
Pedro 11 era tida como respeitável. Apesar de um Rei democrata, o 
Congresso funcionava e era nele que se davam os grandes debates. 
Muito pouca ou nenhuma participação do povo na Proclamação da 
República. Com a República, veio a política dos Governadores. Não 
tivemos, na chamada Velha República, que vai da Proclamação até 
1930, coisas das quais nos possamos orgulhar. Era a política dos 
Governadores. O Governador, que se chamava Presidente do Estado, 
praticamente determinava as normas do· seu Estado. Ele mandava, 
dirigia. No Rio Grande do Sul, tivemos Borges de Medeiros, 
praticamente por seis mandatos, reeleito porque não tinha como não o 
ser. O voto era aberto, o cidadão entrava numa fila de votação, 
assinando e indicando seu candidato. No Rio Grande e em outros 
lugares, aquele que votava na Oposição estava sujeito a ser degolado 
imediatamente. Ganhavam os candidatos do Governo. Isso é grave, 
pois essa é uma das diferenças sérias entre o Brasil e os Estados 
Unidos. Os Estados Unidos acostumaram-se a praticar a democracia 
interna no tempo em que eram colônias. E, depois, quando da 
Proclamação da República, praticavam a democracia nos Estados, 
que tinham uma autonomia quase exagerada. Mas a democracia 
existia na Califórnia, em Nova Iorque, nos vários Estados, nas várias 

~----------------------~ 
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provmc1as dos Estados Unidos. Havia a Argentina, onde as 
províncias tinham essa autonomia. Mas o Brasil era um Estado em 
que, nas províncias, a democracia não existia. Claro que havia 
diferenças determinadas pelo Presidente do Estado, mas ele era o 
senhor absoluto, o poder, ele nomeava e decidia. Havia a política dos 
Governadores, a chamada política do café-com-leite, São Paulo e 
Minas Gerais. Essa política caminhava bem até o momento em que 
Washington Luís, em São Paulo, sentindo que lá se encontravam o 
poder, a força e a autoridade, notou que não mais precisava de Minas 
Gerais. E aproveitando-se da vaidade ie Júlio Prestes, Presidente de 
São Paulo, tomaram o espírito aberto, democrático, pacifista de 
Antônio Carlos por covardia, por servilismo, achando que nada ia 
acontecer. Antônio Carlos tentou, demonstrando que nada existia de 
pessoal, inclusive declinando de seu nome em favor de um outro 
mineiro a ser escolhido. Não. Foram além. Nem Minas nem São 
Paulo. Escolhemos um outro Estado. 

Não. Aí Minas Gerais deu o mote. Surgiu um grande 
homem, que foi João Pessoa, da Paraíba, e lançaram a candidatura 
de Getúlio Vargas, Presidente do Rio Grande do Sul, numa eleição em 
que já se sabia, como foi dito, que seria derrotado. Não teria nenhuma 
chance, como realmente não teve. 

Uma das páginas mais bonitas sobre os debates mais 
espetaculares foi escrita pelo João Neves da Fontoura e se encontra 
nos dois volumes do livro chamado "A Campanha Liberal". Para minha 
honra, seu neto trabalha em meu gabinete. Seu avô escreveu os livros 
que tratam dos grandes debates entre Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Minas e Paraíba defendendo a Aliança Liberal. Perderam como 
deviam perder. Aí nasceu o movimento, e veio uma revolução. 

A rigor, no Brasil, diga-se de passagem, foi feita a 
Revolução de 30 com a participação popular, com a sociedade. 
Surpreendentemente, ganharam as forças revolucionárias. Os 
gaúchos, vindos de lá, ganhando dos paulistas; e os mineiros, vindo 
daqui, em direção ao Rio de Janeiro. Acho que o Luiz não teve outra 
saída senão aceitar o apelo do Cardeal D. Leme e renunciar. E 
Getúlio Vargas assumiu o poder. Esse é o acontecimento histórico da 
maior importância. 

A primeira coisa que se faz é falar da Revolução Paulista, 
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de 1932, porque a Aliança Liberal, o Dr. Getúlio Vargas, que havia 
assumido o compromisso de fazer uma nova Constituição logo após 
as eleições, teria demorado. A impressão que tenho da história é que 
sem ou com a Revolução de 1932 sairia a Revolução de 1934. Não 
~avia como não haver a Constituinte de 1934 ou a eleição, ainda que 
Indireta, pelo Congresso Nacional, do Sr. Getúlio Vargas. 

Não sou daqueles que apóiam o Movimento de 1937, 
embora tenha que reconhecer que o mundo estivesse vivendo uma 
época completamente anormal. Era o comunismo, o fascismo e o 
nazismo avançando e dando a entender que a democracia estava 
desaparecendo. No Brasil, ·havia o integralismo e o comunismo 
tentando, inclusive, a Intentona Comunista de um lado e os 
integralistas de outro, invadir e matar o Presidente no próprio Palácio 
do Catete. Envolvido nesses acontecimentos, o Dr. Getúlio Vargas, 
em 10/11/37, criou o Estado Novo, com o qual não concordo. Não 
aceito o desvio da democracia. 

Na análise que deve ser feita de 1930 para cá, não há 
dúvida de que 1930 é um marco na história do Brasil e a figura de 
Getúlio Vargas é um marco na história do Brasil. Foi a partir daí que o 
Brasil passou a ser uma República Federativa; foi a partir daí que as 
leis sociais apareceram no Brasil; foi a partir daí que o voto secreto na 
democracia passou a ser nesse sentido; foi a partir daí que as várias 
unidades da Federação passaram a ter conhecimento; foi a partir daí 
que apareceu uma classe que se chamava trabalhadora, com seus 
direitos representados; foi a partir daí que apareceu uma classe 
chamada empresa nacional; foi a partir daí que o Brasil começou a se 
manifestar. 

Temos aqui um professor que pode comprovar que 
praticamente tudo que possam imaginar com relação às bases, aos 
sustentáculos e alicerces de um país foi feito no Brasil a partir da 
Revolução de 1930. A visão e a análise nacional de um Brasil global 
foram feitas a partir do Governo de 1930. 

Os gaúchos têm uma certa mágoa de Getúlio. Durante os 
20 anos em que foi Presidente, 15 anos durante 1930 a 1945, mais 5 
anos durante 1950 a 1954, para nós, do Rio Grande do Sul, ele não 
deixou um café com leite. Não temos uma obra. Temos maiores obras 
de Juscelino no Rio Grande do Sul do que de Getúlio. Ele olhou muito 

~--------------------~ 
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mais para o Brasil do que para o Rio Grande. Aliás, a única 
Constituição positivista do Brasil é a do Rio Grande do Sul, onde o 
positivismo mais se concretizou, com a figura histórica e fantástica de 
Júlio Castilho. O positivismo era uma doutrina que sublimava o 
caráter, a seriedade e a dignidade indispensáveis para a política, não 
buscando proveito algum. E Vargas era um positivista. Seu discurso 
jovem, como paraninfo da faculdade de direito, é uma das peças que 
me deixa mais arrepiado, em primeiro lugar, por ser um agnóstico, em 
segundo lugar, pela frieza com que encara o determinismo da história 
e o papel e a responsabilidade da sociedade. Sou espiritualista e 
penso bem diferentemente. Mas tenho que reconhecer e respeitar a 
seriedade e a dignidade daquele homer·•. 

Não há como deixar de reconhecer que todos os 
segmentos do Brasil começaram a existir em 1930. A semana cultural 
de 1922, em São Paulo, foi o início do que disse o Presidente, de uma 
globalização: junto com a vitória na 11 Guerra Mundial vinha a grande 
vitória dos Estados Unidos. Hoje entendemos perfeitamente, mas 
naquela época, não. O império inglês havia desaparecido. A Inglaterra 
entrou na 11 Grande Guerra como o grande império britânico, onde o 
sol nunca se punha, e terminou como uma ilha. A Alemanha tinha se 
reduzido a zero. O Japão tinha sido massacrado. E a partir dali, 
realmente, veio esse crescimento. 

Getúlio Vargas teve coragem e competência para criar a 
PETROBRAS numa época em que isso era considerado impossível. E 
o projeto que enviou para o Congresso Nacional não falava em 
monopólio. Foi um Deputado da UDN das Minas Gerais, dialogando 
com ele, que apresentou uma emenda, que foi aprovada pela imensa 
maioria, determinando o monopólio do petróleo. Naquela época não 
se decidia se o Brasil entrava ou não na Guerra. Nossos navios foram 
afundados, mas existem interrogações até hoje sobre isso. Será que 
os alemães viram tanta vantagem em vir aqui brigar, atravessando o 
Atlântico Sul? Mas a verdade é que os nossos navios foram 
afundados, as vítimas apareceram, e o Brasil entrou na Guerra. 

Fizeram uma reunião em Natal, com Roosevelt, quando o 
Brasil cedeu Natal para a aeronáutica americana bombardear a África, 
e ali ficou determinado que os americanos dariam dinheiro necessário 
para o início da indústria do aço, aqui, em Minas Gerais. 
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Foi ali que tivemos a primeira grande indústria. Foi ali 

que o Brasil começou a se desenvolver, a partir de Volta Redonda. 
Então, de qualquer ângulo que analisarmos, veremos que 

a Revolução de 30 foi o grande marco da história do nosso País. 
Houve equívocos? Provavelmente, sim. Dúvidas? Provavelmente, sim. 
Mas não tenho dúvidas de que, na história dest~ século que termina, o 
Brasil teve, na figura de Getúlio Vargas, uma figura heróica e 
extraordinária. Também Juscelino Kubitschek, em apenas cinco anos, 
marcou indelevelmente a sua passagem pela Presidência da 
República. Tenho um carinho muito grande por ele. Quando 
estudante, fui Presidente da Junta Governativa da UNE, e tivemos 
uma longa conversa com o Presidente Juscelino. Estávamos em um 
impasse sobre fazer ou não uma greve. Então, o Pascoal Carlos 
Magno levou-nos para falar com o Presidente. Fiquei encantado com 
a figura de Juscelino e seu espírito público. O Ministro da Educação 
dizia-nos que não havia chance de falarmos com ele, mas ele disse ao 
Ministro: "Não se pode tratar os estudantes assim. Esses jovens são a 
nossa esperança. Vamos dar-lhes um crédito de confiança". E deu-
nos, à revelia do Ministro, uma posição que a imprensa marcou como 
sendo uma grande vitória dos estudantes na vida brasileira. 

Agora vivemos um momento de interrogação. Nosso 
amigo Fernando Henrique, quando fez o seu pronunciamento 
despedindo-se do Senado Federal para assumir a Presidência da 
República, fez questão de dizer: "Terminou a era Vargas". Essa foi a 
frase mais importante de seu pronunciamento, reproduzida em 
manchetes por todos os jornais no dia seguinte. Podemos, então, 
dizer que começou a era Fernando Henrique? Não sei, mas acho que 
estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de tomar 
direções. E na hora de tomar essas direções para o futuro, inspiro-me 
em Getúlio Vargas e em seu patriotismo. Inspiro-me na figura de 
Tancredo Neves que, em 1954, teve uma dignidade e uma bravura 
fantásticas. Quando os militares traíram, disse, por exemplo: "Dê-me o 
Ministério da Guerra que termino com esse levante". 

Inspiro-me, também, na figura de Juscelino, que veio 
depois e que fez um Governo fantástico. Ele queria voltar à 
Presidência da República em 1965 e dizia: "Preciso voltar em 1965 
porque fiz um grande Governo. Realmente, o Brasil pode ter crescid~ 

~----------------------~ 
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50 anos em 5, mas cometi um grande erro. Não olhei para a 
agricultura. Não entendia a sua importância. Quero voltar à 
Presidência para fazer com que a agricultura brasileira cresça 50 anos 
em 5". Isso aconteceu em 1964, e ele seria candidato em 1965. Mas 
não houve eleição nem deixaram-no ser Presidente. E a agricultura 
continua como está. 

Hoje, olhando para o Brasil nessa chamada "era da 
globalização", fico a me perguntar qual será o nosso rumo. Às vezes, 
dizemos que a base parlamentar do Sr. Fernando Henrique é muito 
grande, é imensa: PSDB, PFL, PMDB, PTB, PL. .. Então, fica muito 
heterogênea a sua composição. 

Mas quero fazer justiça: na época do Itamar, a base 
também era heterogênea, mas o Governo soube dar uma 
determinação, um oriente que não ter ·os atualmente. Uma hora é o 
Antônio Carlos Magalhães dizendo o que deve ser feito; outra hora é o 
Ministro X que diz o que deve ser feito; outra hora é um bate-boca 
entre o Serra querendo defender, justamente, as questões da saúde e 
o Ministro da Fazenda considerando que o problema é o "déficit" 
público, o resto todo fica para trás. Estamos aqui, neste Brasil, e 
perguntamos para onde vamos. 

Digo para vocês, com muita singeleza, olhando para a 
Revolução de 30, para seus erros e acertos, e olhando o hoje e o 
amanhã: para mim, nesse milênio que está se iniciando, o Brasil não é 
problema, é solução. 

Esse milênio que está se iniciando tem problemas 
dramáticos. A falta de água doce será mais grave que o problema do 
petróleo. Dizem que a guerra do Oriente Médio não termina, lutam 
para saber quem ficará com o controle da África. A única grande 
interrogação que existe ali não é um pedaço a mais ou a menos de 
Jerusalém, é o controle da África. Os judeus não admitem, em 
hipótese nenhuma, que nenhum rio fique sob o comando dos 
palestinos. 

A Califórnia já está se organizando para coordenar a falta 
de água. Vocês sabem que a Califórnia é um deserto igual ao 
Nordeste. Transportaram o rio Colorado, fizeram lá o que temos de 
fazer no Brasil e transformaram um deserto em um jardim fantástico. 
Mas a água está faltando. 
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O Brasil tem as maiores reservas de água doce do 

~u~do inteiro e as maiores reservas de terras agricultáveis do mundo 
mte1ro. Em termos de minério, ninguém tem mais que o Brasil. o 
Governo Fernando Henrique cometeu o grave equívoco de privatizar a 
Vale do Rio Doce. Mesmo no mundo globalizado, a Vale tinha de ser 
brasileira. Podiam até privatizar determinados setores: a Estrada do 
Aço, as reservas em tal lugar, mas o controle da Vale tinha de estar 
na mão do Brasil. Aqui se encontram grandes reservas de água, de 
oxigênio, de florestas. 

Se vocês me perguntarem quais são os maiores 
problemas do Brasil, eu digo que o primeiro é a fome, o segundo é a 
Floresta Amazônica. Temos de conservar nossa contracobiça do 
mundo inteiro. O Brasil é a solução, não é crise. Claro que temos uma 
elite muito sem graça e um grande povo. A elite não está à altura do 
povo. 

É necessário nos identificarmos com os problemas sociais, 
fazermos uma campanha em favor da ética, da dignidade e da 
seriedade, contra a impunidade e, se colocarmos como prioridade o 
que é prioritário, vamos acabar com a fome no Brasil, vamos acabar 
com o problema dos milhões que moram debaixo da ponte, vamos 
acabar com o desemprego. Em vez de dar R$30.000.000.000,00 para 
um PROER da vida, vamos criar um grande Banco popular para gerar 
milhões de empregos. Um sem-terra, um abandonado, um morador de 
uma vila, com pouco dinheiro, consegue transformar uma máquina 
semi-industrial ou uma cozinha semi-industrial em microempresa. Por 
aí é que caminhamos; por aí é que temos de ir. Esse é o nosso 
caminho na globalização. Tinha muito a dizer, mas meu tempo 
acabou. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz 
Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto, Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Senador Pedro 
Simon; ex-Senador Ronan Tito; ex-Senador abaeteense Alfredo 
Campos; Conselheiro João Bosco Murta Lages, representando o 
Presidente do Tribunal de Contas; ex-Deputado, Dr. Silo Costa; Exmo. 
Dr. Vamireh Chacon, Diretor do Instituto de Ciência Política e 
Relações Internacionais da Universidade de Brasília; Prof. Otávio 
Dulci, da Sociologia da UFMG; Sr. Sylvio Back, cineasta e poeta; caro 

~--------------------~ 
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Deputado Tadeu Leite, coordenador do debate; Exmo. Vereador 
Geraldo Félix, meu companheiro de Câmara Municipal de Belo 
Horizonte e aqui representando aquela Casa, acabou sobrando para 
mim a difícil tarefa de me pronunciar em nome do Governador Itamar 
Franco, sobretudo após o talento da oratória do Senador Pedro 
Simon. Vamos, no entanto, levar à frente a missão. 

Encarregou-me o Exmo. Sr. Governador do Estado de 
Minas Gerais, Dr. Itamar Franco, de representá-lo no evento que 
agora tem início no espaço desta Assembléia de Minas, evento este 
dedicado ao estudo de temas afetos à assim chamada Revolução de 
1930 e à comemoração de seu 70° aniversário. 

É com honra elevada e grande satisfação que cumpro a 
grata tarefa, lembrando, em primeiro lugar, uma frase de José 
Saramago, o festejado autor que, coincidentemente, visita no 
momento esta cidade. Escreveu ele nm um de seus livros que um 
homem só tem chance de se tornar st~bio caso vença o requisito de 
ter chegado, ao menos, a seus 70 anos. 

De modo que, em algum ponto análogo, o tempo decorrido 
é fator decisivo para as ciências históricas, pois, ao distanciar os fatos, 
permite que deles seja feita leitura mais lúcida e que deles se 
obtenha, conseqüentemente, inteira compreensão. E da Revolução de 
30 são decorridos exatos 70 anos, o tempo para que se faça a leitura 
da sabedoria. 

A Revolução de 30 marca, na visão de muitos 
historiadores, o início do Brasil moderno. 

A insatisfação da população com o modelo em vigor 
eclodiu especialmente no protesto da nascente classe operária, que 
fora, até então, praticamente ignorado pelas oligarquias e pelos 
estadistas da República, a tal ponto que o Presidente Washington 
Luiz, traduzindo o pensamento da maioria dos fazendeiros, 
empresários e políticos da época, assegurava, "in verbis", que "a 
questão operária é uma questão de polícia". 

A frase do Presidente Washington Luiz é um dos muitos 
pontos que aproximam o tenso clima imediatamente antecedente a 
1930 do clima que hoje vivemos no ano 2000. 

Da mesma forma que àquela época, hoje anseia-se pela 
construção de um projeto nacional capaz de resolver as questões 
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sociais que nos flagelam, capaz de dar plena expressão a nossa 
cultura, capaz de modernizar os métodos administrativos, reformular 
as instituições e dar ao País novo formato político. 

Da mesma forma que àquela época, Minas tem sido voz 
insurgente contra as posições do Governo Federal, exercendo 
importante papel como centro de conversações e articulando, à 
semelhança da Aliança Liberal que a uniu aos Estados do Rio Grande 
do Sul e da Paraíba, a formação de uma aliança capaz de reunir todos 
aqueles que, com boa-vontade, dispõem-se a somar forças para fazer 
do Brasil um novo país. 

Lembro-me de uma frase do historiador Arnold Toenby, 
que falava que a história não se ocupa de um passado morto, mas de 
um passado que sobrevive. 

E é finalmente da mesma forma que uma singular 
coincidência faz com que esteja hoje à frente do Governo de Minas 
um ex-Prefeito da cidade mineira de Juiz de Fora, com clara e 
declarada oposição ao Governo Federal, tal como ocorreu àquela 
época, quando governava Minas o Presidente Antônio Carlos 
Andrada. 

Outra interessante coincidência faz com que hoje, como 
em 1930, esteja à frente do Governo Federal um político paulista 
nascido no Rio de Janeiro. 

Não são poucos, pois, os pontos que aproximam, no 
intervalo dos 70 anos agora comemorados, dois momentos distintos 
da história do Brasil. E se, àquela época, a República Nova não 
chegou a ser a República dos sonhos dos que a sonharam, nada 
impede que se volte a sonhá-la agora. 

O estudo da história tem, afinal, a função de reconstituir 
trajetórias e avaliar o passado, mas não é essa a sua função 
exclusiva. A par dela, cabe-lhe igualmente ser adequado farol para o 
futuro, facilitando a identificação de pistas que possam mapear novos 
destinos. 

Que este dia de trabalho nesta Casa representativa do 
povo de Minas, a que se juntam representações dos Estados do Rio 
Grande do Sul e da Paraíba, seja, pois, para todos, mais que páginas 
revisitadas. Que ele seja também uma carta de esperança. Muito 
obrigado. 

~----------------------~ 
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Palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite 

Senhores dirigentes desta Mesa, que compartilham a 
direção deste debate, senhoras e senhores, tudo se fez, se faz e se 
fará para apagar da memória histórica de Minas, dos mineiros e dos 
brasileiros, esse momento. Aqui, nesta Casa, a memória é resistente, 
e a resistência desta Casa é o estuário no qual a história do povo e de 
seus heróis sempre encontrará guarida. Passado é o que passou, mas 
não passarão para os mineiros os dias gloriosos de outubro de 1930, 
no quais, ao lado de gaúchos e paraibanos, na vanguarda do 
sentimento nacional, nosso povo ousou tomar em suas mãos e 
reescrever os rumos da história, apeando do poder as oligarquias 
carcomidas e decadentes - simulacros que insistiam em deter a 
marcha triunfante da história. 

A Revolução de 1930 é uma revolução inacabada, por isso 
querem destruir suas conquistas. O fim de uma era é o que querem? 
Não. Aqueles mesmos oligarcas, hoje homens da modernidade, 
querem revogar, por decreto, os av?nços e as grandes conquistas 
sociais do povo brasileiro, restaurandc os privilégios pornográficos de 
uma oligarquia que há muito deveria estar sepultada. Prosseguem 
parasitando o poder federal e supliciando a Nação. Não estão a 
serviço do povo brasileiro, estão a serviço de interesses antinacionais 
e dos tradicionais inimigos do povo e da democracia em nosso País. 

- "16h30. Aproxima-se a hora. Examino-me e sinto-me 
com o espírito tranqüilo de quem joga um lance decisivo porque não 
encontrou outra saída digna para seu Estado. A minha sorte não me 
interessa e sim a responsabilidade de um ato que decide do destino 
da coletividade. Mas esta queria a luta, pelo menos nos seus 
elementos mais sadios, vigorosos e ativos". (Getúlio Vargas em seu 
Diário.) 

Por que esquecer 1930? Por que apagar da memória 
coletiva de Minas esse ato de reconstrução da nacionalidade? A 
Revolução de 30 não acabou. Ela é inacabada em seus anseios de 
um equilíbrio federativo, no estabelecimento de relações sociais mais 
justas; jamais a questão social poderá ser tratada como um caso de 
polícia - e ela é tratada assim ainda hoje pelos serviçais de agiotagem 
internacional de ontem e de sempre. 

De menino, nas escolas primárias de Montes Claros, 
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minha terra natal, recebi inspirações de brasilidade quando 
ouvíamos das diletas professoras do Grupo Escolar Francisco Sá os 
casos e causas relacionados à Revolução de 30. Não sei se todos são 
exatamente como se contava, pois lá já era conhecido o adágio, 
segundo o qual "quem conta um conto aumenta um ponto". Porém, 
pela riqueza de detalhes, é possível ter a convicção de que Montes 
Claros protagonizou episódios indeléveis insculpidos na história de 
nossa pátria. Ali, no sertão norte-mineiro, uma trincheira ergueu-se, 
era a resistência sem temor e com audácia, sintetizada no episódio do 
combate frente à casa de D. Tiburtina Alves, mulher do então 
Deputado João Alves, narrado com detalhes pelo historiador Hermes 
de Paula. Aquela mulher pequena, uma pacata enfermeira, comandou 
um episódio que custou a vida de quatro pessoas, fazendo mais de 
uma dezena de feridos e obrigando o candidato do governo, Melo 
Viana, juntamente com as forças conservadoras aliadas ao poder 
federal de então, ao vexame de sair de Montes Claros até Bocaíuva 
com o trem em marcha a ré. Episódio que contém em si a coragem e 
o destemor do povo brasileiro, refletia o inesperado nas atitudes de 
um povo desesperado com a insensatez e a irresponsabilidade dos 
governantes de plantão. 

D. Tiburtina é a eterna mulher de Minas, é a alma de 
Minas Gerais. Se seu gesto de mulher corajosa, militante de uma 
causa política nacional, revelou-se num momento de heroísmo, mais 
reveladora ainda foi a imagem deixada pelas forças reacionárias do 
Governo Federal: a imagem da fuga covarde em uma locomotiva 
conduzida em marcha a ré e a pleno vapor. Esta é a imagem 
verdadeira: foram mais de 50km de fuga em marcha a ré. Era a fuga 
acoelhada. Eram eles os homens do Governo Federal, e simbólico, 
emblemático, o gesto da fuga: é na marcha a ré que queriam conduzir 
o Brasil. E em D. Tiburtina, naquele momento, estava sintetizada toda 
revolta e indignação de um povo que soube, com altivez, fazer eco ao 
grito lançado do distante Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, e que 
sublevou as ruas do Brasil. 

Em outro ponto do País, no distante Recife, em uma 
pacata confeitaria, tombava João Pessoa, Presidente da pequena, 
mas heróica Paraíba, cuja vida foi ceifada por balas covardes 
disparadas numa emboscada que, se serviu para lhe tirar a vida: 

~----------------------~ 
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serviu também para incendiar as ruas do Brasil. O tiro que, 
covardemente, foi disparado em Recife foi também o mesmo que 
atingiu o coração da elite paulista, carcomida e decadente, que 
infelicitava e flagelava a Nação; elite cujo poder não passava de um 
espectro ambulante. A Aliança Liberal, integrada por Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Paraíba, se não foi o ponto mais alto da 
nacionalidade, foi seguramente o momento mais elevado da 
Federação na história republicana, pois ali o Brasil viu a letra impressa 
da idéia da Federação tornar-se viva nas ruas, pondo fim aos 
desmandos, aos insultos e às violências perpetradas por um poder 
federal absolutamente divorciado do povo e da Nação brasileira. 

Outro trecho do Diário de Getúlio mostra suas dúvidas 
ante a iminente revolução: "A minha sorte não me interessa e sim a 
responsabilidade de um ato que decide o destino da coletividade. Mas 
esta queria a luta, pelo menos nos seus elementos mais sadios, 
vigorosos e ativos. Não terei depois uma grande decepção? Como se 
torna revolucionário um governo cuja função é manter a ordem? E se 
perdermos? Eu serei depois apontado como o responsável, por 
despeito, por ambição, quem sabe? s:nto que só o sacrifício da vida 
poderá resgatar o erro de um fracasso". 

Um profeta de seu próprio destino? Não. Apenas um 
político completo, seno, um exemplo de abnegação e de 
compromisso. Um verdadeiro homem püblico, um ser capaz de definir 
seu compromisso com o povo, cn' · ' ~stória, e que jamais, em 
momento algum, furtou-se ao trabalho, correndo risco até mesmo de 
vida, quando o que se punha em jogo eram o destino e o patrimônio 
do Brasil. 

lrrompeu a Revolução de 30. Dos mineiros partiu o grito 
histórico de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, com o que se tornou o 
adágio dos verdadeiros revolucionários: "Façamos a revolução, antes 
que o povo a faça". Desde então, temos um lapso de 70 anos. Se o 
Brasil não tem interesse em comemorar 1930, os mineiros, forjados 
nas entranhas desse solo rugoso e cheio de altos e baixos, pensam 
diferente. Por intermédio desta Casa, Minas está reverenciando os 
mortos, os que tombaram por um Brasil melhor, quase todos 
confinados ao esquecimento. É preciso escoimar as cinzas, abanar as 
brasas e revitalizar as chamas que queimam a letargia da memória 
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nacional e, partindo daí, começar a resgatar os bons exemplos 
dos revolucionários de 1930. Muitos anos depois, fez-se uma outra 
revolução - aliás, um simulacro de revolução, a de 1964 -, porém, não 
desejamos deslustrar tão cálidos registros de brasilidade com a 
lembrança daquele 1° de abril, de trevas e ranger de dentes, uma 
revolução feita pelas elites contra o povo e que restará sepultada em 
cova funda da memória nacional. 

E temos o Brasil de hoje. Inserido como está no mesmo 
espírito de 1930, o povo sofre e resiste. O Brasil de hoje está 
esperando um sucessor de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, de 
Juiz de Fora, para assumir seu papel histórico de resgatar, 
exatamente como há 70 anos, a dignidade de seu povo. Só não 
entende quem não quer. Não quer ou não pode reconhecer o papel 
que a história está a oferecer a Minas e a um mineiro. Minas, que é o 
Estado síntese da nacionalidade. 

De parabéns estamos todos nós. Esta Casa, pela 
iniciativa, que ficará indelevelmente marcada em seus anais. E todos 
nós, por estarmos vivenciando este momento mágico, esta sensação 
no ar de um sentimento que invade a nossa alma de brasileiro, de 
guerreiro, bastante expressa naquela canção que, também menino, 
ouvíamos e cantávamos e que tinha uma estrofe curta e grossa que 
dizia: "Não permita Deus que eu morra sem que volte para lá". Lá, 
seguramente, não é o Brasil de hoje, mas sim o Brasil com que os 
revolucionários de 1930 sonharam e que nós temos o dever cívico de 
reconstruir. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) - Com a 
palavra, o Sr. Vamireh Chacon, Diretor do Instituto de Ciência Política 
e Relações Internacionais da Universidade de Brasília. 

Palavras do Sr. Vamireh Chacon 
Exmo. Deputado Anderson Adauto, Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Senador 
Ronan Tito; Exmo. Senador Alfredo Campos; Exmo. Sr. Conselheiro 
João Bosco Lage, representando o Presidente do Tribunal de Contas, 
Dr. Sylo Costa; Exmo. Deputado Luiz Tadeu Leite, coordenador do 
debate; Exmo. Vereador Geraldo Félix, representando a Câmara 
Municipal de Belo Horizonte; caros companheiros de debate Otávio 
Dulci e Sylvio Back, a Revolução de 30 foi, até hoje, o único caso de 
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rebelião da periferia contra o centro com êxito. Isso nunca houve 
antes nem depois. Na realidade, foi um levante do Rio Grande do Sul 
e da Paraíba que teve em Minas Gerais, como todos sabemos, o 
ponto decisivo e final. 

Os motivos da adesão do Governador Antônio Carlos e da 
fidelidade ao compromisso assumido por ele pelo seu sucessor, 
Governador Olegário Maciel, que também deveria ser lembrado nesta 
ocasião, já foram expostos por vários oradores que me precederam. 
Quer tenha sido por motivos não políticos, quer tenha sido por motivos 
políticos - na realidade, as duas coisas estavam misturadas -, o 
homicídio do Governador da Paraíba - então chamado Presidente do 
Estado -, João Pessoa, numa confeitaria do Recife, para onde ele 
tinha ido desprevenidamente, em companhia apenas do seu 
motorista, foi o primeiro da Revolução de 30. 

Sabemos perfeitamente que foi um gesto de coragem 
muito grande. Os Tenentes nordestinos eram cearenses. Seja através 
de fuga, seja através da "coincidência" de sua localização, a serviço, 
no Ceará, eles desceram do Ceará para a Paraíba, onde encontraram 
o imediato apoio do então Secretário de Interior e Justiça, José 
Américo de Almeida, que, na falta recente de João Pessoa, 
encabeçou a liderança do movimento revolucionário naquela cidade. 

O seu alvo inicial era o Recife, fiel à República Velha 
através do 2°-Vice-Presidente pernamt 'Jcano da República Velha, que 
foi Estácio Coimbra. Antes dele tinhã havido outro pernambucano 
Vice-Presidente, que foi Rosa e Silva. Recém-egresso da Vice-
Presidência da República para o Governo do Estado de Pernambuco, 
onde já havia sido Governador anteriormente, Estácio Coimbra 
pertencia, por todos os títulos, à República Velha, a começar pelo seu 
nome longo e ilustre: Estácio Cavalcanti de Albuquerque Coimbra, 
nome de um príncipe nordestino e pernambucano, descendente de 
velhas famílias empobrecidas. Mas ele conseguiu vencer a sua 
situação familiar por meio de um feliz casamento. Cheguei a conhecer 
a sua viúva, O. Dondom, que andava num Packard americano da 
década de 30, sempre vestida de preto, inclusive com um véu. O 
motorista ainda era o do Estácio e morava em uma distante praia do 
Sul de Pernambuco, a última na divisa com Alagoas. Era a senhora do 
Engenho Tentugal e co-proprietária da usina de açúcar de Barreiros. 
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Ela própria, já com seus 80 para 90 anos, era figura emblemática 
daquela ép~ca de Presidentes da República de cavanhaque e colete, 
co~o. Washmgton Luís, ou com nomes longos e principescos, como 
Estacto Coimbra. 

É curioso que Estácio Coimbra, que morreu no exílio, teve, 
durante seu sepultamento, no Recife, uma extraordinária consagração 
por parte do povo, da massa. 

~ 
~ 

Realmente, ao lado dos seus defeitos já comentados aqui 
e que podem ser acrescentados indefinidamente no sentido 
oligárquico que eles de fato representavam, eles tinham muita 
consciência de serem da Primeira República, do que depois viria a se 
chamar Primeira República. Todos eles tinham pertencido ao segundo 
escalão do império. A monarquia, na realidade, teve os votos dos 
Deputados, dos Senadores cassados pela primeira vez no Brasil, pela 
proclamação da república, em 1889. Alguns desses grandes próceres 
do império jamais retornaram ao Brasil, como, por exemplo, o Barão 
de Penedo, o Visconde de Ouro Preto. Eles foram substituídos pelo 
segundo escalão. A Primeira República era chamada a República dos 
Conselheiros, porque, na hierarquia do império, começava-se com 
Conselheiro, isto é, com quem tinha recebido a Comenda da Ordem 
da Rosa, que hoje se chama Cruzeiro do Sul e que equivalia ao "Si r", 
por assim dizer, no modelo britânico da monarquia brasileira. Depois 
vinham: Barão, Visconde, Conde, Marquês, Duque. O Brasil só teve 
um Duque, como sabemos, o Duque de Caxias. Eles eram homens da 
República Velha que vinham do segundo escalão da monarquia, que 
tinham sido Deputados na última legislatura do império, como o 
próprio Estácio. Praticamente nenhum deles tinha feito parte do 
movimento republicano, com raríssimas exceções. Os Conselheiros 
Campos Sales, Rodrigues Alves e Reger Silva eram todos homens da 
oligarquia quatrocentona - naquele tempo dizia-se tricentona -
brasileira, que tinham muita consciência de que o poder latifundiário, 
portanto, rural, lhes pertencia. Não posso nunca esquecer a figura de 
D. Dondom, porque, por coincidência, ainda muito jovem, quando era 
estudante, passei umas férias exatamente na praia de São José da 
Coroa Grande, onde ela costumava ir pelo menos uma vez por 
semana, com toda sua dignidade, quase de romance inglês, não 
propriamente francês. Ela ia visitar, uma vez por semana, o cozinheiro 
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de Estácio, que também estava vivo e que tinha um pequeno 
restaurante onde ela nunca almoçava ou jantava. Ela simplesmente 
descia do carro diante de todos nós, espantados, ia até lá, 
cumprimentava o cozinheiro, Estácio a trazia de volta ao carro, e ela 
tornava a partir. Era um ritual a que eu assistia, uma vez por semana, 
durante quase dois meses que passei de férias nessa distante praia 
do Sul de Pernambuco e que dá um retrato, uma imagem muito boa 
de como aqueles homens eram. É claro que o Brasil mudou depois, 
consideravelmente, como sabemos, sobretudo a partir de 1930. 
Instalou-se, pela primeira vez, o nacional-desenvolvimentismo, com 
Vargas, que foi seguido por Juscelino Kubitschek e, em parte, por 
alguns dos Governos militares, com todas as contradições inevitáveis 
desse processo de aberturas e fechamentos, de democracia e 
ditadura. Mas, de qualquer forma, esse Brasil que hoje conhecemos, 
do qual somos não só vítimas, mas também em parte beneficiários, 
surgiu, inegavelmente, a partir de 1930. Na realidade, a monarquia 
brasileira não caiu no 15 de novembro de 1889, caiu no dia 3 de 
outubro de 1930, juntamente com seu segundo escalão, os 
Conselheiros do Império que ainda estavam no poder rural no Brasil. 
Daí em diante, o poder político é cada vez mais urbano, como 
sabemos. Os Tenentes cearenses rumaram da cidade que se 
chamava Paraíba do Norte, depois João Pessoa, por conta do martírio 
do referido prócer, para a cidade do Recife, e Estácio Coimbra reagiu 
a bala. 

Era um cavalheiro perfeito. Gilberto Freire, que era seu 
secretário particular, o grande sociólogo brasileiro, relata a cena. 
Cortada a luz do Palácio - água não podiam cortar, porque havia caixa 
d'água -, durante os três dias de tiroteio, Estácio nunca deixou de 
almoçar em companhia de seus assessores. À noite, jantava à luz de 
velas, solenemente vestido, como se estivesse nos tempos do fim da 
monarquia, que, realmente, ali acabava. Relata Gilberto que mais de 
um tiro, vindo do outro lado do rio Capibaribe, exatamente onde se 
encontra a AssemhiÃia Legislativa de Pernambuco, quebrava as 

, mas Estáu·_· ~ 1áo interrompia suas refeições. Está cio foi até o 
firn, ~aindo pelos fundos do Palácio, num rebocador de propriedade do 
Estado de Pernambuco que o leve 'J até o alto mar, com seu 
secretariado, quando tomou um navio, · caminho de Lisboa, onde os 
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pern_ambucanos vieram a se encontrar com os paulistas, 
chefiados por Washington Luís. Nesse exato momento, marchavam as 
tropas do Rio Grande do Sul, que rapidamente ocuparam o Paraná, 
que se encontravam ao Sul de São Paulo. Naquele exato momento, 
repito, Minas Gerais salvou o Brasil de uma guerra civil. Vemos, na 
resistência, em São Paulo, em 1932, como teria sido possível sua 
reação em 1930. Mas foi a fidelidade de Olegário Maciel aos 
compromissos de Antônio Carlos que evitou a guerra civil no Brasil. 
Algo que poderia ter durado meses durou semanas. E, vindos do 
Nordeste, derrubado, também, o Governo da Bahia, igualmente da 
República Velha, as tropas, de três direções diferentes, marcharam 
sobre o Rio de Janeiro e São Paulo. 

Por que Minas Gerais foi fiel, na pessoa de Olegário 
Maciel, aos compromissos de Antônio Carlos? Minha explicação 
pessoal é muito concreta. Minha interpretação pessoal é que o que 
estava por trás, além da honra desses antigos políticos mineiros, que 
também eram, a seu modo político, da República Velha, era o fato, 
que ainda hoje existe e prospera, de Minas Gerais ser o mais 
brasileiro dos Estados do Brasil. Todos nós, brasileiros, somos um 
pouco mineiros; uns menos, outros mais. E aqui recordo Alceu 
Amoroso Lima, numa conferência que se tornou um livro, intitulado "A 
Voz de Minas", em que cita um antigo professor mineiro, Nélson de 
Sena, que já mostrava, antes da década de 40, como, em Minas 
Gerais há o Nordeste do Brasil, no alto e médio São Francisco; existe 
o com~ço do Rio de Janeiro, em Juiz de Fora; começa São Paulo, no 
Sul de Minas; começa Goiás, no Triângulo Mineiro. E vou mais longe, 
foi em Belo Horizonte que nasceu Brasília. Basta ir à Pampulha e 
verificar sua arquitetura, seu paisagismo e os nomes das pessoas, 
exatamente os mesmos que construíram Brasília. Brasília nasceu na 
Pampulha, pelas mãos do mesmo homem, Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. 

Sinceramente, também não posso esquecer uma outra 
análise nesse sentido, magistralmente feita por mais um brasileiro, 
Gilberto Freire, cujo cent nário de nascimento neste ano se 
comemora, em conferência lida na Faculdade de Direito da 
Universidade ~ue então se chamava de Belo Horizonte e depois 
UFMG, a conv1te de seus estudantes, na noite de 16/6/46. Dizia ele 
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muito bem: "Não vejo gente brasileira mais capaz que a de Minas 
de resolver, antes politicamente que policialmente, para o Brasil os 
seus problemas tão nossos e já há tantos anos". 

Então, em 1946, Gilberto Freire já advertia para a falta que 
iriam fazer ao Brasil os políticos mineiros. Se hoje a política brasileira, 
entre outras lacunas, sofre, com toda a certeza e nenhuma lisonja, 
posso lhes dizer, porque venho poucas vezes a Minas, embora 
sempre com a mesma intensidade, a falta e a lacuna maior da política 
no Brasil, em nível federal, é a de grandes políticos de Minas Gerais. 
Foram sempre capazes do que depois se chamou, de modo 
caricatura!, de "jeito mineiro", que, no fundo, é o "jeito brasileiro" da 
conciliação. Nem sempre foi conciliação, quase sempre foi 
convergência e superação. Hoje verificamos como se precisa tanto de 
convergência e de superação nacionalmente brasileira dos problemas 
brasileiros. 

É preciso lembrar que não só em 1930, como também na 
Inconfidência Mineira se prenunciou o federalismo no Brasil. Foi 
também por essa causa que combatemos os liberais na batalha de 
Santa Luzia, em 1842. 

Não posso deixar de ceder minha recordação pessoal a 
dois dos meus maiores amigos, um mais distante, Tancredo Neves, 
que sempre me distinguiu com sua atenção de leitor do modesto autor 
que sou eu. Digo isso porque muitas vezes ele comentou alguns de 
meus livros. Ademais, ao Senador Afonso Arinos de Melo Franco, de 
quem fui assessor, nos seus dois últimos anos de vida. São duas 
recordações de mineiros dos quais nunca posso esquecer. E 
acrescento uma lembrança, de agora em diante, desta manhã 
memorável. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Otávio Dulci 
Sr. Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, ilustres 

autoridades, Deputados, Vereadores, companheiros da Mesa, Prof. 
Vamireh Chacon, poeta e cineasta Sylvio Back, senhoras e senhores, 
o primeiro ponto que gostaria de destacar é que a Revolução de 1930 
é dos episódios mais estudados. É um assunto fartamente pesquisado 
e muito polêmico. Há controvérsia quanto ao significado, às origens, 
aos protagonistas e ao impacto da Revolução. 

Em que sentido se pode dizer que o movimento de 30 foi 
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uma. revolução? Trata-se de uma matéria complexa, porque 
contem aspectos de continuação com a fase anterior e aspectos de 
mudança profunda. De um modo geral, podemos legitimamente usar o 
termo revolução para o movimento de 30 no sentido de que fez parte 
de um vasto movimento histórico, longo e secular de transformação do 
Brasil no rumo da modernidade. Mas, rigorosamente, em termos de 
evento, não tem esse caráter revolucionário, por causa das próprias 
características da direção do movimento, bem espelhadas na frase: 
"Façamos a revolução antes que o povo a faça". Trata-se de uma 
frase que indica que foi mais uma contra-revolução do que uma 
revolução. Trata-se de outro assunto complicado a ser interpretado. 

Quem estava envolvido? Era uma revolução de que tipo? 
Há três posições principais a respeito disso. Uma delas, muito 
defendida pela esquerda tradicional da época, era a de que a 
Revolução de 30 teria sido a nossa revolução burguesa. Essa tese é 
um pouco difícil de sustentar, porque a burguesia e o empresariado 
dela não participaram. Outra posição é a de que ela teria sido 
eminentemente de classe média. Um autor conhecido que defende 
isso é o Prof. Hélio Jaguaribe. Aí o assento recai na participação dos 
Tenentes, na oficialidade militar jovem, que representava um eco da 
classe média, uma posição de reforma social. Mas a tese mais 
sustentável foi defendida pelo jornalista Barbosa Lima Sobrinho, num 
livro importante, chamado "A Verdade sobre a Revolução de Outubro" 
e resgatada pelo historiador Bóris Fausto, grande historiador da 
Revolução de 30. Ele diz que foi uma revolução de elite, 
principalmente política, articulando elites políticas regionais, no 
sentido que o Prof. Chacon falou, da periferia para o centro, à área 
militar, que criticava a República Velha, o chamado Tenentismo. Essa 
foi a interpretação mais exata. 

Qual foi o impacto histórico da Revolução de 30? Vou 
fazer um breve balanço, porque o tempo é curto, mostrando os 
avanços e impasses que elE~ trouxe para o nosso País. O movimento 
de 1930 encaminhou o B:·asil para uma determinada rota de 
desenvolvimento que definiu a vida do País até 1980 e ainda 
caracteriza muitos aspectos da nossa cultura, principalmente a 
p_olítica. Nesse sentido, analisar a Revolução de 30 não é, 
Simplesmente, falar do passado, mas refletir sobre o presente e 

~----------------------~ 
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pensar o futuro. Daí a importância desse evento. 

Queria aproveitar a oportunidade e cumprimentar, por 
meio do Deputado Luiz Tadeu Leite, a Assembléia Legislativa, por 
promover esse encontro. 

Numa perspectiva geral, a revolução marcou a transição 
de uma ordem essencialmente rural para uma ordem urbana e 
industrial, que se imporia gradualmente, depois de 30. Podemos dizer 
que, em meados do século XX, por volta de 1955, o peso da 
economia urbana teria suplantado o da rural. O PIB industrial superou 
o PIB agrícola como resultado, em médio prazo, da Revolução de 30. 
Ela não tinha propósito eminentemente industrialista, a julgar pelos 
discursos da carnrnnha da Aliança Liberal. Mas, por força das 
circunstâncias e de urna crise internacional gigantesca, o regime que 
encaminhou o Governo Provisório e, daí em diante, o regime de 34 e 
o Estado Novo deram um impulso notável à substituição de 
importações. Assim, o processo de crescimento da economia 
brasileira foi reorientado para o mercado interno. Isso foi uma coisa 
muito importante. 

Forma-se, em conseqüência, um mercado efetivamente 
nacional - até então, inexistente. Até 30, o Brasil não era um mercado 
unificado. Havia ilhas de mercado: Nordeste, Sul, Centro, São Paulo, 
Minas. Era um arquipélago econômico. A partir de 30, o Brasil torna-
se uma unidade econômica nacional. Esse foi um dos maiores 
resultados da revolução. Esse mercado será crescentemente 
dominado pelo poder econômico do Sudeste, especialmente por São 
Paulo, apoiado por mecanismos protecionistas. Aprofunda-se o 
desequilíbrio entre as regiões do País - causa de conflitos recorrentes 
dentro da Federação, hoje retratados pela chamada "guerra fiscal", 
que todos conhecem. Esse foi um dos resultados negativos da 
Revolução de 30, mas, provavelmente, inevitável. 

A revolução marcou o reconhecimento da cidadania das 
classes médias e da classe trabalhadora das cidades. Um passo 
importante que devo destacar é a abordagem da questão social. Na 
República Velha, ela era considerada "questão de polícia", expressão 
atribuída ao Presidente Washington Luiz; passou a ser tratada como 
questão política, tal como o candidato Getúlio Vargas havia anunciado 
em sua campanha à Presidência: "de questão de polícia para questão 
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política". Esses setores médios foram incorporados ao sistema 
político sob tutela. As classes médias são controladas por meio do 
emprego público, e os trabalhadores, por meio do sindicalismo 
corporativo fortemente ligado ao Estado. 

Um dos resultados importantes da revolução na área 
social foi o estabelecimento de direitos sociais - direitos de cidadania 
social, trabalhistas e previdenciários, associados claramente à figura 
de Getúlio Vargas e de seus assessores. Porém, há uma ressalva a 
fazer. O estabelecimento desses direitos ficou restrito aos habitantes 
do meio urbano. Os trabalhadores rurais, que constituíam a classe 
mais numerosa da sociedade brasileira, ficaram de fora. Era o acordo 
tácito que alguns autores qualificam de "pacto agrário". 

A partir do fim dos anos 50, esse esquema deixou de 
funcionar, e a questão da reforma agrária e o tema da cidadania dos 
trabalhadores rurais entram em pauta, inclusive no Congresso 
Nacional, surgindo um quadro de crise política aguda, incontrolável, 
que resultaria em 20 anos de regime autoritário. 

O aspecto mais negativo da Revolução de 1930 refere-se 
ao seu viés antidemocrático. Ela foi feita em nome dos ideais de 
representação e justiça. Como sabemos, introduziu elementos 
institucionais importantes, como o voto feminino e a Justiça Eleitoral. 
Esses foram grande avanços. Mas não deu contribuição significativa à 
democratização do Brasil. Só com o regime atual, regulado pela 
Constituição de 1988, mais de 50 anos depois, problemas essenciais 
da vida democrática brasileira têm sido equacionados, com enorme 
atraso histórico. 

Nesse ponto, acho que não podemos ser anacrônicos e 
olhar 1930 com os olhos de hoje. Não podemos fazer essa injustiça. A 
década de 30, período entre guerras mundiais, foi de declínio do 
liberalismo, não se cultivav8 a democracia como valor universal. 
Todos os setores políticos descartaram essa solução, o Brasil 
também. Mas isso nos custou muito, do ponto de vista da construção 
democrática. 

Quanto a isso, gostaria de destacar dois aspectos que só 
agora nossa geração tem procurado encaminhar, consertando os 
erros da Revolução de 30. Primeiro, o fato interessante de que a 
instituição de direitos sociais, que foi o resultado notável de 1930 se 

' 
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fez à custa de direitos políticos. Essa era uma característica muito 
forte da época de Getúlio Vargas, que reproduzia, nesse ponto, a 
fórmula de Bismarck, na Alemanha, país que inaugurou a introdução 
de direitos sociais, mas não concedeu direitos políticos, como o de 
voto, não democratizou o sistema. 

Outro aspecto muito interessante foi a centralização 
política: o eixo do progresso, segundo os ideólogos de 1930, estaria 
num poder central forte, mentor da sociedade, trazendo como 
resultado o enfraquecimento de Estados e municípios, cuja 
importância foi parcialmente restaurada entre 1946 e 1964, para voltar 
a decair até 1985. A Revolução de 30 inaugurou uma época de 
federalismo bem precário, assunto que hoje tentamos equacionar 
novamente. 

Termino por fazer uma comparação fundamental entre 
1930 e o período atual. Como podemos comparar essas duas 
épocas? O período atual apresenta uma fisionomia que é, em quase 
todos os aspectos, oposta à do Brasil inaugurado pela Revolução de 
30. Nesse sentido, a era Vargas chega ao fim, como disse o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Como primeiro resultado, há 
a descentralização política como valor. Ao contrário de 1930, a partir 
da democratização dos anos 80, o atraso foi visto como residindo em 
um Estado central forte, excessivo, burocrático. O progresso, ao 
contrário de 1930, passou a ser visto como residindo nas unidades 
subnacionais, principalmente nos municípios, que, pela primeira vez, 
assumem posição autônoma como entes da Federação, um grande 
passo dado pela Constituição de 1988. 

A segunda coisa: participação política e cidadania; a 
relevância da sociedade civil frente ao Governo e a idéia de 
democracia participativa, grande ideal da nossa época. 

A seguir, desestatização da economia - privatização de 
empresas e de serviços governamentais, desregulamentação do 
mercado, flexibilização das relações de trabalho e dos direitos sociais, 
ou "precarização" pura e simples - um passo atrás muito sério em 
relação a 1930. 

Outra diferença: abandono do nacionalismo, dos ideais de 
desenvolvimento autônomo do País, em favor da inserção crescente, 
a chamada inserção competitiva, no esquema global - modelo de 
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crescimento dependente, que hoje pauta a vida brasileira. 

Essa comparação é importante para pensarmos o Brasil 
de hoje em relação àquele que se desdobrou a partir de 30. 

Palavras do Sr. Sylvio Back 
Sou autor de um filme chamado "Revolução de 30", que a 

TV Assembléia transmitiu ontem, à noite. Para fazê-lo, tive que me 
debruçar sobre a Revolução de 30. Não se pode contar a história do 
Brasil do século XX sem recorrer às imagens do cinema brasileiro, 
mesmo aquelas que são imaginárias e das quais só se tem notícia. 

A Revolução de 30 é comentada, sem que os 
comenta dores apareçam na tela, por três historiadores que têm visões 
divergentes sobre o acontecimento. Um deles é Bóris Fausto, 
historiador, autor de um livro emblemático sobre o tema, chamado 
"Revolução de 30"; outro é Paulo Sérgio Pinheiro, cientista político de 
São Paulo, e o terceiro é Edgar Carone, historiador, paulista também, 
autor de vários livros sobre a República Velha. 

A epígrafe do meu filme foi tirada de um poema do grande 
poeta mineiro Affonso Ávila, que, tomando como mote a frase de 
Antônio Carlos, escreveu essa maravilha: "Façamos a revolução antes 
que o povo a faça, antes que o povo à praça, antes que o povo à 
massa, antes que o povo na raça, antes que o povo: a farsa.". 

Meu texto intitula-se "1930- uma Revolução à Brasileira". 
(-Lê:) "A história do Brasil moderno, quer dizer, aquele Brasil gulodice 
dos capitais forâneos, que, desde o século passado, sublocaram o sul 
do Equador, é uma ladainha de golpes e contragolpes institucionais, 
em que a coisa penúltima a correr é o precioso néctar dos vampiros, 
ou seja, o sangue. 

A revolução de outubro de 1930, que os memorialistas 
classificam como a derradeira grande aventura bélica do reservista da 
rua e do pijama (os paulistas reivindicam a !áurea com o movimento 
"constitucionalista" de 1932), arquiva antes relatos imaginários do que 
propriamente cadáveres, aleijados e bandeiras chamuscadas de 
pólvora. 

Afinal, revolução que se preze e depois vire 
superprodução cinematográfica exige um balanço inquestionável de 
mortos e feridos para que galgue o patamar da referência histórica. 
Comprovação, aliás, nem sempre requerida quando se trata de 

~----------------------~ 
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conturbações políticas intestinais do nosso País. 

A Revolução de 30 não quebra a tradição que vem da 
Independência, com uma constante quase científica: nos seus campos 
de luta, os corvos passaram fome. Houve ::~l..': uma batalha fantasma, 
que se grudou à posteridade sob o cognome de Itararé, a Batalha que 
não houve. (o humorista Aparício Torelli chegou a se rebatizar com o 
título honorífico de Barão de Itararé, que o imortalizou, inspirado 
naqueles acontecimentos nunca ocorriuus na fronteira Paraná-São 
Paulo). 

Por aí se vê que o genial Torelli levou mais a sério a 
revolução do que os seus contemporâneos... Mais um débito da 
história com a imaginação. 

A busca do empate teria sido a melhor estratégia dos 
nossos revolucionários: depois da refrega, a chávena da paz e do 
consentimento prevalecem acima de quaisquer mal-entendidos. 

Diferenças pendentes desde as capitanias hereditárias e 
acirradas disputas familiares pelas benesses do capital inglês foram 
postas em banho-maria durante a década de 30. Assim se 
perpetuava, mais uma vez, o dístico que a própria República Velha 
cunhara e que, até agora, não houve "macho" que o castrasse, nem 
os gaúchos que amarraram os cavalos no obelisco da Avenida 
Central, hoje Rio Branco. "Façamos a revolução antes que o povo a 
faça" - entoava, tonitruante, o então Presidente de Minas Gerais, 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Na recriação poética, Affonso 
Ávila fez esse maravilhoso poema: "Já consigo entreouvir reclamos: é 
balela da historiografia oficial ou daquela que besunta os poderosos 
do dia, de que as revoluções nacionais nunca saem de bate-bocas e 
dos conchavos, e quem brilha mesr:' ~ é o espírito da Grande 
Concórdia". E a Revolução Federalista de 1893, Canudos, o 
Contestado, e as revoltas populares abortadas nos últimos 150 anos? 
E a repressão surda e sem volta, em padrão de dar inveja às 
perseguições racistas e políticas da Alemanha hitlerista, realizadas 
nas entressafras? Quem viveu até hoje, testemunhou, leu, estudou, 
ouviu falar. 

A Revolução de 30, neste seu meio século - fiz o filme em 
1980, para comemorar o cinqüentenário da Revolução-, armou-se de 
tal aura de mistificação que acabou malbaratando as interpretações, 
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~algr~do os depoimentos coevos e a suposta isenção de 
h1stonadores e cronistas. Ela conseguiu se situar, graças a seus 
audazes personagens e atores macróbios, na eqüidistância da fama 
que cerca as demais insurreições brasileiras. 

O movimento ficou famoso até mesmo como uma 
revolução limpa, asseada, que pode ser tornada produto de venda 
sem ferir susceptibilidades, quer dos seus ex-combatentes, quer dos 
pósteros. "Ninguém perdeu, o Brasil ganhou", essa era a frase na 
época. Uma revolução com os condimentos imprescindíveis para um 
bom trabalho de "marketing". Dito e feito. Porque a Revolução de 30 
se desvia da enquadração costumeira de ter sido apenas uma parada 
militar a que o povo assistiu, do tipo da Proclamação da República. Ou 
como aquele crioulo que presencia, bestializado e atônito, ao Grito do 
lpiranga, na pintura heróica de Victor Meirelles, já reencenada pelo 
cinema. A premonição do artista antecipou o futuro. 

Ao mesmo tempo, 30 teria coroado, sem muito sacrifício 
de vidas humanas, o que estaria dentro da expectativa do espírito 
cristão e do homem cordial que é o brasileiro, todos os esforços 
revolucionários românticos de 1922, de 1924 e da Coluna Prestes. É 
que 30 soube, como nenhum movimento até então, conciliar os 
adversários da época com os ânimos jovens dos subversivos 
históricos, estes e aqueles sancionados por uma classe média 
chegando e por um certo povão urbano exigindo seu lugar ao sol. 
Uma argamassa que vem resistindo às intempéries institucionais dos 
últimos 50 ou 70 anos. 

Todo o borbulhar da década de 20, do levante peripatético 
sobre as ondas do calçadão d 1 praia de Copacabana à Revolução de 
24 e à Coluna Miguel Costa-Prestes (para uns, inspirada em 
Xenofontes; para mim, uma inconsciente recuperação da exitosa fuga 
aos bandeirantes empreendida por jesuítas com 1 O mil índios 
guaranis, rio Paraná abaixo, em 1629 - a semente da República 
Guarani -; e não foi à toa que tudo começou em Guaíra, à beira de 
Sete Quedas), culminando com a própria Revolução de 30, não 
escapou à acusação frontal de que os revolucionários tinham parte 
com o bolchevismo. Era assim que na época se conhecia na imprensa 
o comunismo. 

Como uma metralhadora cuspindo a esmo, até os lenços 
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vermelhos da gauchada que entronizou o futuro ditador Vargas no 
Catete foram tomados como indício óbvio de "uma conexão com a 
política bolchevista". O comandante da insurreição no Norte e no 
Nordeste, Juarez Távora, desmentiu a coincidência cromática ao "New 
York Times". Mas a desconfiança ficou no ar. O espectro do 
bolchevismo pontuou, feito um labéu, as agitações reformistas da 
classe média de quartel em toda a década. Não sem alguma razão. 

A Revolução de 1917 na Rússia, os "anos vermelhos" das 
greves paulistas até 1919, a fundação do Partido Comunista do Brasil 
em 1922, a reorganização dos movimentos operários de uma certa 
forma derrotados pela repressão, o racha entre anarco-sindicalistas e 
"comunas", etc. contaminaram os jovens tenentes, achatados entre 
uma oligarquia virulenta, a quem serviam, e um segmento crescente 
de novos ricos boçais, a quem também serviam, por tabela. 

Os tenentes, eles mesmos, de alguma maneira, 
municiaram as suspeitas de simpatia ao ideário comunista ao se 
arvorarem em virtuais substitutos das reivindicações populares. A 
confusão tinha tudo de propositada: hoje a estratégia assoma com 
uma transparência indiscutível. Convinha aos tenentes, e os fatos o 
demonstram, que jamais pretenderam engajar as massas deserdadas 
do campo e das cidades, o "populacho" - como diziam -, aos seus 
movimentos de contestação. 

Orquestrada, a República Velha - ciente do rescaldo que 
ficara das rebeliões esquerdistas da Europa e entre nós - não tinha a 
menor dúvida em rotular quem ousasse botar em perigo o intenso 
romance dos latifundiários e cafeicultores com o capital estrangeiro, e 
os primeiros olhares apaixonados da indústria incipiente em direção 
ao poder. Viesse de onde viesse. 

Assim de cambulhada, de 1922 a 1930, bolchevista era 
qualquer arbusto ideológico que se mexesse na bucólica paisagem 
que se espraiava da metrópole carioca para aquele "Brasilzão" gigante 
adormecido, povoado de caipiras pacíficos, doutores (colarinhos 
engomados e dobrados na ponta), padres asseclas dos chefetes 
políticos regionais, coronéis enfatuados reinando sobre negros e 
cafuzos reescravizados, meninas-moças casadoiras sob a tutela de 
matronas guardiãs do mandonismo patriarcal, donos de fábricas 
esfolando o lombo de imigrantes-operários e operários-migrantes, 
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além de um lúmpen crescente, tudo convivendo lado a lado como 
uma corporação militar cada vez mais indócil e insatisfeita que 
peleava para compor e recompor sua imagem. Uma sociedade 
literalmente conservada em formo!, em ativo descompasso com as 
inevitáveis transformações trazidas pelo século XX. 

Bem, apesar de o Gen. lsidoro Dias Lopes, durante a 
tomada de São Paulo em 1924, ter repelido "com indignação" a 
colaboração oferecida por operários, com medo de "desvirtuar" (sic) o 
movimento (quer dizer, ser acoimado de "comuna"), ou das reiteradas 
declarações dos revolucionários de que não almejavam mudar o 
sistema, mas sim higienizá-lo, saneá-lo da incapacidade dos civis em 
dirigir a Nação, no Amazonas, surpreendentemente, surge uma 
insólita Comuna de Manaus, inspirada na Comuna de Paris. O espírito 
de Robin Hood "baixa" sobre a Capital, ricos são obrigados a pagar 
um imposto que visa ajudar os pobres, a nacionalização atinge o 
matadouro inglês, combatem-se os atravessadores. Uma zorra. 

Os revolucionários, em manifesto assinado pelo Ten. 
Ribeiro Júnior, esclarecem que não são "um bando desatinado de 
mazorqueiros (sic) sem rumo certo, ou sem ideais alevantados", e sim 
inspirados por ambições límpidas e rigorosamente patrióticas". 

De repente, e sem o saber, o povo estava no altiplano do 
círculo decisório e, estupefato (como sempre), ouvia militares falando 
em seu nome e praticando adoidadamente a caridade como se fora 
justiça social. Felizmente, alguma fada madrinha botou tudo a perder, 
ajustada, claro, pelos fuzis e torniquetes do Governo Arthur 
Bernardes. O mau tempo ideológico passou, desde então, a fustigar 
as manobras dos chamados tenentes. 

Nem uma nem duas vezes, depois da comuna em terras 
de Ajuricaba, no entanto, os jovens castrenses, dando as costas a 
possíveis acusações de vínculo com a Revolução Soviética, 
ensaiaram tramas nunca dantes imaginadas pelas classes, como eles, 
caudatárias do poder e que ambicionavam empunhá-lo para mudar 
sua qualidade. 

A Coluna Miguel Costa-Prestes, enquanto distribuía 
igualitarismo pequeno-burguês pelo interior, pelo "hinterland", 
procurando quebrar a sólida tábua de submissão colonial, que era a 
moeda corrente no Brasil rural, ouvia impropérios em nome de Marx e 
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Lênin. Os retirantes da Grande Marcha respondiam com 
declarações de bom-mocismo do naipe "somos patriotas ardorosos 
que desejam o melhor ao País", ou então " ... alimentamos um grande 
amor ao Brasil", etc. 

De "a questão social é um caso de polícia" (a nunca assaz 
tão louvada), frase atribuída a Washington Luís, ao controle efetivo do 
operariado descontente pela Delegacia de Ordem Política e Social, da 
conspiração tenentista no exílio Uá Prestes mentalmente com a 
carteirinha do Partido Comunista, do Partidão assinada), ao programa 
pretensamente democrático da Aliança Liberal (voto secreto, anistia, 
etc.), o pânico dos oligarcas e militare> envolvidos na Revolução de 
30 era de que o movimento se desencaL ~ava à conta do bolchevismo, 
do comunismo. 

Vez por outra, os litigantes paravam de se cutucar nos 
comícios, pela imprensa, e lá vinha a retórica: que não os jogassem 
na vala comum com os agitadores vermelhos. Na verdade, havia mais 
terror organizado do que fatos. 

Mesmo assim, o tempo veio a comprovar que havia 
fumaça; nem tudo era gratuito: Prestes, na ante-sala da Revolução, 
rompe com as oligarquias que sustentam a ninhada de políticos 
autoritários que briga pela dobradinha Getúlio Vargas-João Pessoa à 
Presidência da República (Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, lsidoro 
Dias Lopes, Borges de Medeiros, Góis Monteiro, Juarez Távora -
vítimas e algozes reconciliados numa gamela só de interesses, com 
partidos e ideários políticos atirados às favas). 

Logo, o futuro Cavaleiro da Esperança, Luís Carlos 
Prestes, é ordenado missionário stalinista para o Brasil. E seu 
companheiro de andanças e liderança, Miguel Costa, que, na vitória 
da Revolução, grava um 78 RPM "em favor das famílias pobres dos 
que tombaram na luta", desejando que " ... o Brasil deve ser uma 
grande fábrica, um enorme celeiro ... " -, desiludido com os rumos do 
movimento, ainda participa, cinco anos depois, da chamada Intentona 
Comunista. Na redemocratização do País, em 1945, funda o Partido 
Socialista Brasileiro. Um sonhador impertinente e solitário. 

Ao contrário de Prestes, que, preso no Estado Novo, teve 
a mulher, Olga, grávida, extraditada para os campos de concentração 
nazista e, na década de 40, apoiou politicamente seu ex-carrasco, o 
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1231 r ditador Vargas. 
. No frigir dos acontecimentos, a Revolução foi descartando 

qua1squer dúvidas de que trazia escondida no ventre o capeta do 
bolchevismo e conseguiu sobreviver a seus soldados e generais, a 
seus traidores e mentores históricos e aos desdobramentos 
institucionais, sem a mácula de algum borrão em seus ideais 
autoritários. Tão vivos até agora, tão coerentes com ela. Obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Passaremos, agora, à fase de debates, 

com a participação dos presentes, lembrando que as questões 
poderão ser formuladas por. escrito ou feitas oralmente. Ainda 
receberemos inscrições daqueles que desejarem fazer uso do 
microfone, por mais 5 minutos, pois nosso tempo começa a se 
esgotar. 

Debates 
O Sr. Presidente - Há aqui uma primeira pergunta ao Prof. 

Dulci, de Claiton Costa Henriques, da Uni-BH: "Para falar em 
revolução, é preciso demonstrar o lado bom e o lado ruim, porque isso 
é democracia. Onde, na Revolução, o povo tem seus direitos 
conquistados? E como fica a situação dos pequenos produtores de 
café, com a queima da produção? Como o senhor analisa esse fato?". 

O Sr. Otávio Dulci - Em minha exposição, procurei analisar 
os avanços e os impasses na Revolução de 30 e expliquei, 
procurando acentuá-las, as conquistas de direitos de cidadania que 
essa Revolução trouxe para o povo brasileiro. 

Quanto à situação dos pequenos produtores de café, eles 
estavam sujeitos a uma situação de crise, conhecida de todos. Mas, 
na verdade, foram bastante ajudados pelo Governo Federal, que 
adquiriu o café para queimá-lo, para manter o preço minimamente à 
tona. 

Isso foi analisado pelo economista e historiador Celso 
Furtado, mostrando que foi um caso típico de socialização das perdas 
e privatização de lucros. O café ainda continua sendo privilegiado no 
Brasil. Foi com o dinheiro do imposto de todo o Brasil que foi 
comprado esse café, cujo preço estava lá embaixo, para dar um certo 
seguro aos fazendeiros de café. Assunto com o qual o resto do Brasil 
não tinha nada a ver. Mesmo assim, o Governo de 1930 ajudou muito 

~--------------------~ 
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o café. Mas não poderia ajudar indefinidamente. 

Isso foi importante, porque o Brasil se livrou do café como 
monocultura. Para o Brasil se modernizar precisava ficar livre desse 
café. Hoje o café continua sendo um produto importante, mas entre 
outros; não como era na República Velha, quando quase tudo 
dependia do café. E o resto do País era refém da cafeicultura. O que 
não é razoável. 

O Vereador Geraldo Félix - Antes de chegar na pergunta 
básica, na explanação do Deputado Luiz Tadeu Leite sobre a 
Revolução de 30, gostaria de dar novo enfoque. 

Num momento você cita outra Revolução, referindo-se à 
64 como Revolução. Nós que participamos dessa movimentação 
histórica e vimos o Brasil antes de 64, preparando-se para uma 
verdadeira Revolução em todos os ser. ;dos, as ligas camponesas, no 
Nordeste, o povo no campo se organizando, o meio estudantil 
efervescente, o meio militar do qual participava em completo reboliço, 
as teorias pelas mudanças na ordem do dia, e vimos que acuados e 
num golpe de sorte, o Golpe Militar prevaleceu e fez recuar toda a 
esperança da nossa Pátria. 

Foi uma Revolução o que se passou em 1964? Ou um 
golpe que, no máximo, pode ser considerado uma contra-revolução? 
Essa é a nossa pergunta. 

A outra parte da pergunta é a seguinte: há poucos dias, foi 
exibido um documentário sobre a Revolução de 30. Em determinado 
momento, o narrador, referindo-se à morte de João Pessoa, declara 
que não foi uma morte política, não foi um ato político, foi meramente 
uma questão pessoal. 

Ora, considero que aquilo foi um estopim. A idéia de que 
fora um atentado político que serviu para animar os ânimos e deflagrar 
a Revolução de 30. 

Foi um ato eminentemente pessoal, ou um ato político? O 
golpe de 64 foi uma Revolução, considerando o clima que perdurava 
no Brasil, a esperança, o momento que se esperava? Digo isso 
porque participei ativamente em todos os pontos desses fatos e até 
hoje não consigo entender que houve uma revolução em 64. 

O Sr. Presidente - Em resposta à primeira parte da 
indagação do Vereador Geraldo Félix a mim dirigida, fiz uma 
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refer~ncia ~ Revolução de 64 e aqui está entre aspas, porque 
tambem nao a considero uma revolução, mas foi denominada 
revolução. Essa menção - até chamei de 1 o de abril - foi para dizer 
que tanto se falou em revolução, mas não foi uma revolução. Essa 
não foi, essa vamos esquecer e vamos lembrar da Revolução de 30, 
que foi um grande avanço para o Brasil. 

O Sr. Vamíreh Chacon - Por uma feliz coincidência, sou do 
Recife. Em 1930, eu não havia nascido ainda, mas ouvi, na minha 
casa, mais de uma vez, essa versão, que, aliás, não é novidade 
alguma. Qualquer historiador detalhísta daquela época já tratou do 
assunto. Na verdade, João Pessoa foi vítima de crime passional de 
repercussão política. Quem atirou nele foi um cunhado do Governador 
da Paraíba anterior a João Pessoa. E o Governador da Paraíba 
anterior a João Pessoa era seu adversário por muitos motivos, que 
vinham do levante de Princesa, no interior da Paraíba, a chamada 
República de Princesa. Era chamado assim porque havia ocorrido 
num município sertanejo que até hoje se chama Princesa Isabel. 

O Governador João Suassuna foi sucedido por João 
Pessoa. Um cunhado do ex-Governador João Suassuna teve sua 
correspondência amorosa com determinada senhorita da Paraíba 
apreendida por assessores de João Pessoa e publicada no jornal "A 
União". Há dois governos estaduais no Brasil que têm jornal: o da 
Paraíba e o de Minas Gerais. Ainda hoje assim se chama e tem boa 
circulação na Paraíba o jornal "A União", que contínua de propriedade 
do governo paraibano. 

Isso ocorreu por conta da publicação dessa 
correspondência, que hoje seria absolutamente inofensiva, porque os 
padrões mudam de uma época para a outra. Na época foi um 
escândalo formidável, uma coisa indescritível, sobretudo no ambiente 
da Paraíba, menor que o de Pernambuco, que por sua vez era menor 
que o do Rio de Janeiro ou de São Paulo. O desfecho foi que esse 
cunhado do ex-Governador da Paraíba, por motivos pessoais, 
conseguiu assassinar a tiros João Pessoa. 

Por um desses caprichos da história, os adeptos da 
conspiração Getúlio Vargas-João Pessoa colocaram em segundo 
plano ou até tentaram apagar da historiografia o lado primordial 
passional do crime. E só colocavam em segundo lugar o fato de el~ 
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ser cunhado do ex-Governador. Esse ex-Governador da Paraíba 
anterior a João Pessoa, por conta da morte de João Pessoa, foi 
assassinado entre a Avenida Rio Branco e a Rua do Ouvidor por um 
irmão de João Pessoa, que era oficial do Exército Brasileiro. Ele 
encontrou João Suassuna, e, não podendo atingir o cunhado, matou-
o. Mas o cunhado foi, antes dele, assassinado; teve as carótidas 
cortadas na Casa de Atenção do Recife, pelos revolucionários 
paraibanos que ocuparam a capital de Pernambuco. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Gláucio Oliveira, da Uni-
BH, para Sylvio Back: "Em seu documentário "A Revolução de 30", 
que norte você toma, uma vez que trabalhou com visões contrárias à 
de historiadores? Ainda com a liberdade artística, qual o compromisso 
de um artista com a aproximação da verdade"? O senhor poderia 
também completar o esclarecimento sobre a morte de João Pessoa. 

O Sr. Sylvio Back - Já 1ue o filme foi citado, queria 
completar essa observação. Os mot1 :os do assassinato de João 
Pessoa são ditos pelo historiador Edgar Carone, pessoa estudada, 
que tem uma coleção inteira de análises sobre a República Velha, de 
reputação ilibada, de alta amperagem intelectual. Então, essa não é 
uma opinião minha. Aproveito, porque isso já me enseja a completar a 
resposta para quem me fez a pergunta sobre o que quer dizer afinal o 
filme "A Revolução de 30". 

Esse texto que acabei de ler é uma reflexão que fiz, na 
época, a partir das minhas leituras da Revolução de 30, e não 
exatamente sobre o que há no filme. No filme, convoquei esses três 
historiadores que têm opiniões diferentes. Um é um pouco mais à 
esquerda, um pouco mais marxista, o outro é menos, é mais 
conservador, um outro um pouco mais liberal, enfim, eles não 
coincidem freqüentemente, mas a idéia era exatamente essa, levar 
para o espectador - e isso tenho feito ao longo de minha filmografia, 
que, na maioria, são documentários - uma obra aberta. Quero deixar o 
espectador desarvorado na hora em que termina o filme. 

O que o diretor quis saber? Acho que o espectador é 
sempre mais esperto que o diretor e o filme juntos. Ele acaba 
descobrindo o que você quer dizer. Você não deve facilitar o seu filme 
para o espectador. Sempre me lembro que, há uns 20 anos, quando 
os maiores escritores da América Latina estavam reunidos em um 
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congresso no México (Otávio Paz, Juan ( ... ), Romon Gajegos, 
Vargas Llosa, Cortázar), um jornalista perguntou: "Como vocês 
es~re_vem esses romances tão sofisticados, com uma linguagem tão 
sof1st1cada, com metáforas tão profundas, para um leitor comum, pois 
a América latina tem 300 milhões de analfabetos? Como vocês 
conseguem escrever isso?". Então, Otávio Paz respondeu: 
"Escrevemos para quando essas pessoas souberem ler''. 

Então, é a mesma coisa, você não deve descer ao 
espectador porque ele vem, ele gosta de vir, ele gosta desse desafio, 
e isso está na Revolução de 30 e em outros filmes também. 

O Sr. Eder Bonfim Rodrigues - Bom-dia, caros membros 
da Mesa. Queria dirigir a minha pergunta ao Prof. Otávio Dulci, da 
Universidade Federal. Gostaria que ele abordasse o fato de a 
Revolução de 30 ser um marco na história do Brasil, um marco que 
proporcionou um enorme desenvolvimento tecnológico, científico, 
também econômico e precariamente social. Como o senhor vê a 
presença de certos fatores do Estado social-democrata que começou 
na Europa? Foi o período de 1940 a 1970 e se desintegrou em 1970 
como o retorno das idéias neoliberais. Queria que o senhor abordasse 
certos fatores social-democratas no Estado de Getúlio Vargas, no 
período de 1930 a 1945, quando ocorreu um fator importante na crise 
do capitalismo mundial: a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Dr. Dulci, estamos encerrando a parte 
relativa a perguntas, pois várias ainda carecem de resposta, e o 
tempo hoje é pequeno. Queríamos também que o senhor englobasse 
uma outra pergunta, de uma pessoa da UNI-BH: "Serão necessárias 
quantas Revoluções de 30 para que se construa um país 
verdadeiramente democrático com condições de vida para todos?". Há 
também uma outra na mesma linha, da Luciana Santana, da UNI-BH: 
"O que falta hoje para que movimentos estudantis e demais 
movimentos que englobam a massa, o povo, alcancem seus 
objetivos? Se há democracia depois da Revolução de 30, por que não 
espaço para essas representatividades?". 

O Sr. Otávio Dulci - Acho que um elemento comum nessa 
resposta é que, como procurei ressaltar na minha exposição e repito 
agora, o aspecto mais negativo da Revolução de 1930 foi a sua baixa 
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contribuição para a democracia. Então, não se pode falar em 
social democracia. A social democracia é socialismo democrático, e 
democrático é tão importante quanto socialismo, nessa fórmula. 

Há alguns pontos de articulação entre as políticas 
trabalhistas e sociais de Getúlio Vargas e seus assessores com ideais 
socialistas, mas num sentido muito amplo, como também os há com 
ideais fascistas. Mas o eixo da política social da Revolução de 30 foi 
corporativista, o que nada tem que ver com a social democracia. É o 
sistema sindical que, ainda hoje, o Brasil mantém e, é importante 
ressaltar, não foi modificado: sindicatos, patrões, empregados, justiça 
do trabalho, etc. E o corporativismo é uma doutrina de inspiração 
católica, medieval, nada tendo que ver com o movimento socialista. A 
social democracia tem origem no socialismo revolucionário, uma outra 
trajetória que em nada se relaciona com religião. Com a democracia, 
de 1946 a 1964, o esquema corporativista, que estava em vigor, 
sofreu uma série de injunções, algumas pela esquerda. As cúpulas 
sindicais lutavam por sua autonomi: . As ligas camponesas eram 
movimentos claramente revolucionário~. não só reformistas. Esse foi o 
quadro que criou a contrapressão do golpe de 64. Os movimentos 
sociais tentavam desmanchar o esquema de controle, instituído pela 
Revolução de 30. E a maior parte da elite brasileira não o permitiu. 
Não foi apenas o problema da reforma agrária e do estatuto do 
trabalhador rural, foi também a luta dos sindicatos urbanos, a CGT, à 
época, a tentativa de formar intersindicais, como hoje existe a CUT e 
outras, o que era terminantemente proibido. Houve esse esforço, e o 
golpe veio para colocar os trabalhadores no seu devido lugar 
novamente. Esses movimentos sempre tiveram um tipo de obstáculo. 
No momento atual, vivemos uma fase rara de democracia, que não é 
garantida e não sabemos quanto tempo durará. Temos que sustentar 
esse processo, não permitindo que seja violentado, como em tantas 
outras épocas da nossa história. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Prof. Ricardo Moura Faria, 
da UNI-BH, dirigida ao Prof. Vamireh Chacon: "O movimento de 1930 
foi sacralizado e mitificado pela historiografia. O historiador Edgar De 
Decca, por sinal, quando propôs uma inovadora interpretação, foi alvo 
de críticas contundentes. A questão que gostaríamos de ver em 
discussão é: 1930 foi uma revolução, uma contra-revolução ou nada 
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O Sr. Vamireh Chacon - O conceito de revolução, como o 
de evolução, assim como os Jemais conceitos humanos, são muito 
relativos. Parte-se do pressuposto de que revolução, na ótica 
marxista, seja a substituição de classes no poder. Vejamos o que foi a 
Revolução de 1917, na Rússia, então czarista. Durante décadas, foi 
comemorada, sobretudo entre os intelectuais, como sendo o máximo. 
Setenta e quatro anos depois do acontecimento, a Revolução de 1917 
teria sido um saldo do capitalismo para o socialismo, portanto, o que 
deveria haver em seguida, segundo a dialética marxista, era o saldo 
do socialismo para o comunismo. É a Lei dos Cinco Estágios, de 
Engels. Comunismo primitivo, escravismo, feudalismo, capitalismo, 
socialismo e o comunismo que seria a volta ao início, do comunismo 
primitivo. Segundo Engels, ele seria as origens da propriedade 
privada, da família e do Estado. 

Deve-se julgar cada perspectiva segundo os parâmetros 
dela própria, porque, do contrário, vai protestar, dizendo que está 
sendo levada às barras de um tribunal. Não, é ser julgada pelo que 
disse de si mesma. Então, o que dizia de si própria é que passaria do 
estágio socialista para o comunista. Era esse o objetivo. 

o que aconteceu em 1991? Voltou para o capitalismo mais 
selvagem daquele que havia em 1917, na Rússia. Por que a 
Revolução de 1917 foi uma revolução? Trata-se de uma questão para 
o marxismo resolver. "Mutatis mutandis", a mesma coisa se aplica à 
Revolução de 30. Na perspectiva de mudança de classe, não houve 
revolução. Mas na modernização conservadora, se pudermos chamar 
a isso de uma revolução, sim. Haverá só revolução puramente de 
mudança de classe social de poder, ou, por exemplo, mudanças 
tecnológicas e, por conseqüência, sociais e políticas são ou não uma 
revolução? 

Nesse sentido, a Revolução de 30 foi uma revolução, não 
no sentido marxista. De fato, a partir de 1930, o Brasil, cada vez mais, 
não imediatamente, foi deixando de ser uma sociedade agrária para 
ser uma sociedade industrial e deixando de ser uma sociedade rural 
para ser uma sociedade urbana. Isso é uma revolução? É. Numa 
perspectiva marxista-leninista, não sei, porque não sou e nunca fui 
marxista-leninista. Quem é ou foi sabe melhor a resposta do que eu. 

~------------------------~ 
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O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Eugênio Alves 

Pereira Macêdo, dirigida à Presidência da Casa: "Por que também não 
se fazer um ciclo de debates sobre os 90 anos da Revolta da Chibata, 
já que foi um movimento contra a opressão aos marinheiros, cuja 
maioria era formada por negros?". Vamos levar essa sugestão à 
coordenação e à Presidência da Casa. O Senador Ronan Tito não se 
contém e participa conosco, o que nos alegra e muito nos honra. 

O Sr. Ronan Tito - Muito obrigado pela concessão. 
Pretendia apenas ficar como carregador de malas do Senador Pedro 
Simon, mas essa pergunta me provocou. Por que não fazer sempre 
simpósios sobre a história do Brasil? Por meio dos cinemas - temos 
aqui um grande cineasta -, sabemos a história dos Estados Unidos. 
Todos os dias, vemos uma versão diferente, na televisão ou no 
cinema. Por que não vermos a de Itararé? Temos que fazer mais 
simpósios e cultivar a nossa história. Um povo sem história, já disse 
um poeta, é um povo sem alma. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Ígor Olivera para Sylvio 
Back: "Muitos oportunistas se colocam como revolucionários em nome 
de grandes transformações. Esse não >eria o caso da Revolução de 
30, visto que a estrutura econômica e social do Brasil não sofreu 
mudanças consideráveis, pois o Estado brasileiro somente trocou a 
elite que comandava?". 

Há também uma pergunta da Lúcia, da UNI-BH: "Gostaria 
que situasse o grande papel da imprensa na Revolução de 30". 

O Sr. Sylvio Back - Quero dizer que sou cineasta. Não sou 
historiador. Já fiz filmes sobre índios, negros, sobre a história do 
Brasil. Sou cineasta, historiador amador, antropólogo amador, porque 
estudo profundamente o tema sobre o qual faço o filme. 

Lembro-me de que, há anos, fiz um filme sobre a 
imigração polaca no Brasil. Telefonei para o grande sociólogo 
Otaviane, que tem um livro sobre a imigração polaca no Brasil. Pedi a 
ele que me desse uma entrevista. Ele me disse: "Sylvio, faz 25 anos 
que escrevi esse livro, já não me lembro dele". Também estudei a 
Revolução de 30 há 23 anos. Estou me recordando dela com essas 
brilhantes intervenções, sem ironia alguma. Todos estão dando uma 
contribuição diferente, que, no fundo, conflui para o que o meu filme 
diz. 
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Uma coisa que me chama a atenção - o Prof. Dulci 

falou is~o, e sinto com ele uma irmandade de opinião - é a destruição 
do mov1mento operário que a Revolução de 30 provocou. Até 1930, no 
Brasil, os sindicatos eram livres. Era o mesmo sindicato que existe na 
Europa, nos Estados Unidos. Esses países já pararam várias vezes, 
por causa de greves, porque os sindicatos são livres, não são 
pelegos, não são atrelados ao Estado e não dependem dele para 
funcionar. A primeira medida em relação ao operariado foi fichar todos 
no DOPS e criar os sindicatos atrelados ao Estado. O Prof. Dulci disse 
que não houve uma revolução democrática. Toda revolução acaba 
engolindo seus mentores e provocando menos democracia do que 
pretendia derrubar. A Revolução de 30 foi autoritária e continuou 
autoritária. 

O movimento operário atrelado ao Estado foi o maior 
prejuízo que a Nação sofreu e sofre até hoje. O sindicalismo brasileiro 
continua pelego, atrelado ao Estado, sem um mínimo de 
independência. Até 1930, os comunistas mantinham os sindicatos 
livres. Eles paravam São Paulo, como pararam em 1917, em 1919, 
em 1905. Os sindicatos tinham autonomia. Essa foi a maior perda do 
movimento operário no século XX, graças à política trabalhista 
importada da Itália fascista pelo Lindolfo Collor, que institucionalizou o 
sindicato pelego. 

O Sr. Presidente - O Prof. Chacon deseja complementar 
essa questão. Aproveitamos para apresentar-lhe uma indagação do 
jornalista Wilson Cid: "Sobre o financiamento da Revolução de 30, o 
senhor aprofundou estudos sobre o papel da Light?". 

o Sr. Vamireh Chacon - Peço vênia ao jornalista para 
discordar do Sylvio Back. Está ao meu lado o então Senador 
Constituinte, Líder do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte, tão 
conhecido e querido de todos nós, Ronan Tito. Ele comentava comigo 
o que já sabia. Alegro-me por ter o testemunho físico dele. Quando na 
Assembléia Nacional Constituinte, se falou em desatrelar os sindicatos 
do Estado, os sindicalistas, unanimemente, aplaudiram. Mas, na hora 
em que se discutiu que o Estado não pagaria mais aos sindicatos por 
meio do imposto sindical que recolhe das empresas, todos eles 
voltaram atrás, cineasta Sylvio Back. Quando o Estado iria cortar o 
imposto, todos os sindicalistas voltaram atrás, a CUT, a CGT, porque 
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todos querem o dinheiro do Estado, por mais que falem contra ele. 
Ainda bem que tenho a felicidade de estar ao lado dele. Se não 
estivesse, eu poderia parecer demasiado conservador. Mas ele viu e 
testemunhou isso ao meu lado. Tive a enorme sorte da sua presença, 
caro amigo, além do prazer que sempre me dá. 

Quanto ao financiamento, faço questão de frisar que não 
sou especialista da Revolução de 30. Quem é especialista é Bóris 
Fausto. A Revolução de 30 me interessa na medida em que acabou 
com o partido, aliás com os partidos, porque, em São Paulo, havia 
mais um, fruto da dissidência do Partido Republicano, que era 
estadualizado e se chamava Partido Republicano Paulista, que era o 
Partido Democrático. A República Velha foi, praticamente, um regime 
unipartidário. 

Não estou a par disso. Tenho humildade e objetividade 
para dizer o que não sei. 

Portanto, não sei o tipo e o grau de financiamento da Ligth 
aos revolucionários de 1930. Esse é um assunto sobre o qual outros 
poderão falar melhor do que eu. 

O Sr. Sylvio Back - Deixei de responder sobre a imprensa 
nos anos 20. Já foi falado que os Presidentes dos Estados tinham 
uma autonomia autoritária sobre cac ·1 Estado. De um modo geral, 
essa foi uma época de grande liberdade de expressão. Existia até 
uma grande imprensa operária nos anos 20, quando havia repressões 
localizadas. 

O Sr. Pedro Cândido Ferreira Filho - Gostaria de dizer que 
sou paulista, filho de um revolucionário de 32. Vou fazer algumas 
colocações fundadas naquilo que eu ouvia quando era criança. A 
Revolução de 30 foi deflagrada porque os políticos achavam que 
perderiam uma eleição e condenavam os processos eleitorais da 
época. Por que não disputaram uma eleição ou não mudaram os 
processos eleitorais da época? Por que não foram às urnas? São 
Paulo foi altamente perseguido pela revolução e deixou de crescer 
como deveria. Em conseqüência disso, o Brasil foi prejudicado. 
Embora com todos esses problemas, São Paulo ainda chegou a 
dominar 60% da economia brasileira. 

Como disse o professor, o crescimento de nossa 
economia se deu em decorrência da crise de 1929, que mudou toda a 
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estrutura da economia do mundo. O Brasil cresceu por isso. Se 
não tivesse havido a Revolução de 30, ele teria crescido muito mais, 
porque São Paulo não teria sido prejudicado. Não tenho nada contra 
Getúlio Vargas. Acho que ele viveu um momento muito difícil da 
história do País. Meu pai dizia que Getúlio namorou os comunistas, 
noivou com os nazistas e acabou se casando com os aliados. A 
história do mundo, na época de Getúlio, foi muito conturbada. 

Como militar, também fui revolucionário de 1964 e quero 
dizer que um dos grandes méritos de Getúlio Vargas foi acabar com o 
comunismo, em face do Plano Cohen, que foi descoberto. Ele 
decretou o Estado Novo para destruir o avanço do comunismo no 
Brasil. Quero destacar, agora falando por mim mesmo, o papel do 12° 
RI - localizado na Rua Brito Melo, no Barro Preto - na Revolução de 
30. Foi uma unidade legalista que ficou ao lado do Governo Federal. 
Pelo posicionamento do 12° RI, não teria havido a Revolução de 30. 
Mas ele foi cercado, bombardeado, cortaram a água, e ele se rendeu. 

Criticou-se muito também a Revolução de 64. Gostaria de 
fazer uma colocação simples sobre o assunto. A Revolução de 64 
mudou a história do Brasil e a do mundo. Ela antecipou em 25 anos a 
queda do muro de Berlim. O comunismo foi uma grande mentira e 
uma grande falácia imposta à humanidade. Eram as colocações que 
eu gostaria de fazer. 

o Sr. Presidente - Pergunta do Prof. Ricardo Moura Faria 
a Sylvio Back: "Há autores que percebem características fascistas a 
partir de 1937, mas outros já percebem tais características desde o 
movimento de 1930. Há um filme, 'O Caso dos Irmãos Naves', em que 
isso fica patente. Sendo cineasta que tem uma extensa produção 
enfocando a história brasileira, como o senhor vê essa questão?". 

o Sr. Sylvio Back - A democracia sempre foi um espasmo 
na história do Brasil. Ficamos sonhando com alguns espasmos de 
democracia. Por incrível que pareça, acho que a televisão brasileira, 
que é sempre tão conservadora, nessa minissérie "Aquarela do 
Brasil", que acompanhei porque tenho um projeto sobre os anos 40, e 
acho essa a década mais fascinante do século XX, leva para milhões 
de pessoas - não é como um filme meu, que, mesmo quando é levado 
à televisão, não tem uma audiência que tem um capítulo de uma 
minissérie - o que uma boa parte dos historiadores, acólitos e pessoas 
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até de um certo pendor autoritário ainda não consideravam o 
Getúlio Vargas um ditador. 

A liberdade de expressão é a alma do negócio. Fui 
jornalista profissional durante dez anos, inclusive durante a Revolução 
de 1964, e sei o que é a falta de liberdade de expressão. Essa 
minissérie "Aquarela do Brasil", pela primeira vez, levou para o grande 
público - a dona de casa, nossa mãe, nossa avó, que não vão ver 
filmes brasileiros, não se interessam - uma visão daquela época. 

Basta dar uma olhada na época getulista para vermos que 
aquilo foi uma ditadura, talvez a mais sofisticada, porque soube 
cooptar desde poetas, escritores, cientistas, pintores até os 
comunistas. É uma obra-prima de engenharia política. Essa minissérie 
levou para o grande espectador que Getúlio foi, efetivamente, um 
ditador. Não havia liberdade de expressão no País. É isso que acho 
fundamental; as novas gerações devem, pela primeira vez, se dar 
conta de que Vargas, de 1937 a 1945, foi um ditador no mais clássico 
sentido. Não havia a mínima liberdade de expressão no País, a qual é 
a alma da democracia. Sem liberdade de expressão, não existe mais 
nada. 

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida ao Prof. Otávio Dulci 
de Érika, da UNI-BH: "Houve mudança na mentalidade das elites: 
principalmente a mineira, com relação ao social, após a Revolução de 
30?". 

O Sr. Otávio Dulci - Na questão social, houve pouca 
mudança, tanto quanto sei. Na área econômica, houve progressos 
importantes, que já haviam sido anunciados desde a República Velha, 
por João Pinheiro e Arthur Bernardes, que eram dois grandes 
nacionalistas. 

Depois da Revolução de 30, o Governo de Minas, as elites 
políticas, acadêmicas e o empresariado continuaram com mais êxito 
em seus esforços industrialistas. O Brasil já estava nesse caminho. 

Na área social, não; a mentalidade era muito 
conservadora, mais do que em outros Estados, e ainda é, na minha 
opinião. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Guilherme Nobre Souto, 
estudante de História, da UNI-BH, ao Prof. Otávio Dulci: "Como se 
explica: projeto neoliberal prega a descentralização política ideal, mas, 
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na pratica, o que vemos é uma política de abandono de Minas no 
que se refere à liberação de recursos federais. Nosso Estado está 
padecendo por falta de recursos. Será que não somos eleitores? Pelo 
fato de se ter feito analogia das datas, não posso perder a 
oportunidade de fazer esta pergunta". 

O Sr. Otávio Dulci - Há certa confusão aí. Liberalismo e 
democracia não são equivalentes. O projeto neoliberal não tem 
objetivos democráticos em si mesmo: prega a redução do Estado, a 
restauração da primazia do mercado. Concomitantemente, o Brasil 
vive, desde os anos 80, um processo de democratização que tinha 
como bandeira a descentralização. 

A construção do pacto federativo é outra coisa. Destaquei, 
na minha exposição, que a Constituição de 1988 passou poderes e 
recursos para Estados e municípios. A União Federal nunca se 
conformou com a Constituição na parte de rendas. Todos os governos 
federais, desde Sarney, procuram violentar a Constituição no que diz 
respeito a imposto, recuperando rendas, criando taxas como a CPMF, 
enfim, afrontando o espírito da Constituição, que é federativa. 

Há outro fator: desde aquela época, os governos 
brasileiros têm sérios problemas de governabilidade. A Presidência da 
República tem dificuldade para constituir maioria parlamentar, todos 
sabem disso. Assim sendo, usa como moeda de troca retenções e 
liberações de recursos para Estados e municípios, mas o espírito da 
Constituição: é que Estados e municípios tenham seus recursos, 
independentemente de acertos políticos. Vários fatores que se 
colocam não constituem o projeto neoliberal: são características da 
política brasileira. 

o Sr. Presidente - Pergunta de Gilberto Araújo, da FAC, 
ao cineasta Sylvio Back: "Como cineasta e pesquisador, qual sua 
visão da participação popular em 30? Foi de vital importância no 
desfecho dos acontecimentos que se seguiram?". 

Na ausência do Senador Pedro Simon, encaminho 
também ao cineasta pergunta do Marco, da UNI-BH: "Com base na 
fala do Senador Pedro Simon, percebe-se que não houve ampla 
participação popular na Revolução de 30. Qual foi o real papel da 
sociedade civil e sua influência no processo revolucionário?". 

O Sr. Sylvio Back - Convido-os a assistir a meu filme 
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"Revolução de 30", em que as imagens falam mais alto que 
qualquer coisa. 

Entrevistei as pessoas com gravador, propositalmente, 
durante horas. Tinha 40 perguntas para cada um e fui selecionando as 
respostas que estão no filme. Uma delas foi a do Boris Fausto, 
dizendo que, na verdade, quem estava na rua não era o corintiano, 
mas havia um certo "corintianismo" na rua; havia, de alguma forma, 
um certo povão na rua, um povão curioso, um povão chegando. Essas 
imagens, felizmente, sobreviveram na história pela "cinemateca 
imaginária", como dizia Paulo Emílio Sales Gomes. 

Tomei, de propósito, o comentário dos três historiadores e 
cientistas políticos sobre a década de 30, para que o filme fosse uma 
peça "desideologizada". O cinema sempre foi instrumentalizado 
ideologicamente. 

Não sou o único, mas tenho procurado fazer o cinema 
"desideologizado", ou seja, não fundar verdade nenhuma. A ideologia 
é um feixe de verdades. As igrejas têm sua ideologia, os partidos têm 
sua ideologia, todo o mundo tem uma verdade. Está nas velhas 
Escrituras que quem não estiver com a gente está contra. Procuro não 
fazer isso. Quero que o espectador se coloque no filme, que é uma 
obra aberta. É lá que ele deve se descobrir, com suas próprias 
idiossincrasias, com suas convicções políticas e ideológicas. A 
Revolução de 30 é uma obra aberta, em que todas as coisas que 
foram ditas aqui, a maioria delas pertinentes, muitas vezes, estão nas 
imagens e nas palavras desses t~"~s cientistas políticos. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Quando idealizamos a realização deste 
debate, imaginamos ter a oportunidade de demonstrar a Minas e ao 
Brasil o interesse do nosso Estado e a preocupação dos mineiros para 
com este evento que muitos teimam em esquecer, mas que queremos 
lembrar para sempre como um dos mais importantes episódios da 
democracia republicana do nosso País. 

Ao encerrar, agradecemos a presença do cineasta Sylvio 
Back, que muito nos honrou com sua participação; agradecemos ao 
Prof. Vamireh Chacon as informações abalizadas que trouxe a este 
debate; ao Prof. Otávio Dulci, com sua proverbial competência e 

"'---ca_p_a_c-id_a_d_e_; -a-os_S_e_n_a_d_o_r-es_R_o-na_n_T_I_·to_e_A_Ifr_e_d_o_C_a_m_p_o_s_, -su_a __ j 
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P~rt1c1pação e seu apoio; ao Senador Pedro Simon, que nos 
bnndou com palavras da maior profundidade; aos participantes deste 
debate que permaneceram até esta hora, especialmente aos 
professores e alunos da UNI-BH; àqueles que, em casa, por meio da 
TV Assembléia, acompanharam este debate. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 

agradecimentos aos ilustres expositores e às demais autoridades 
participantes, por sua honrosa presença, e, cumprido o objetivo da 
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 

1.217/2000 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 1.217/2000, do Deputado Pastor 

George, visa a declarar de utilidade pública a Obra Social e 
Beneficente da Igreja Verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, com 
sede no Município de Contagem. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade realiza atividades de caráter educativo, 

assistencial e sociocultural, além de empreender ações visando 
resolver as questões relacionadas à saúde, moradia, transporte e 
lazer, buscando sempre zelar pela melhoria das condições de vida 
dos moradores do município. 

A entidade de que .rata o projeto em tela merece, portanto, 
o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de 
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Lei n° 1.217/2000 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2000. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 3/99 
Comissão de Redação 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 3/99, 
apresentada por 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo 
como primeiro signatário o Deputado João Paulo, dá nova redação ao 
inciso V do art.170 da Constituição do Estado. 

Aprovada nos turnos regimentais, na forma original, vem 
agora a proposta 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. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3/99 
Dá nova redação ao inciso V do art.170 da Constituição do 

Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

aprova: 
Art. 1 o - O inciso V do art. 170 da Constituição do Estado 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art.170 

V - promoção do ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano, ficando dispensada a exigência de alvará ou de qualquer 
outro tipo de licenciamento para o funcionamento de templo religioso e 
proibida limitação de caráter geográfico à sua instalação;". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2000. 
Maria Olívia, Presidente - lvair Nogueira, relator - Márcio 

Kangussu. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição 
da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras da Sra. Wanda Engel Aduan - Registro de presença -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

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

Carneiro Leão - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Ermano 
Batista - Fábio Avelar- João Leite - José Henrique - Luiz Tadeu Leite-
Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Olinto Godinho .- Rêmolo 
Aloise- Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Wanderley A vila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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 Márcio Kangussu, 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 a Exma. Sra. Wandc. Engel Aduan, Secretária de Estado de 
Assistência Social do Governr) Federal e Coordenadora do Projeto 
Alvorada; e os Exmos. Srs. Charles Richards Lewkowics, Gerente 
Nacional do Projeto Alvorada, e Tarcísio Delgado, Prefeito Municipal 
de Juiz de Fora e Presidente da Associação Mineira de Municípios; o 
Deputado Márcio Kangussu, coordenador dos debates· e os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Maria José Haueisen: Carlos 
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Pimenta, Ermano Batista, Gil Pereira, Fábio Avelar e Luiz Tadeu 
Leite, representantes das regiões abrangidas pelo Programa Alvorada. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 

Ciclo de Debates Minas Gerais e o Projeto Alvorada. 
Palavras do Sr. Presidente 

Ainda estão recentes em nossa memória as controvérsias 
que cercaram o lançamento, pelo Governo Federal, do programa que 
originalmente se chamou IDH-14. Tendo por base o Índice de 
Desenvolvimento Humano, adotado pela ONU desde 1990, o projeto 
visava e ainda visa, agora com a denominação definitiva de Projeto 
Alvorada, promover o desenvolvimento dos municípios mais pobres do 
País. São investimentos nas áreas de educação básica, saúde, 
saneamento e geração de trabalho e renda. 

Inexplicavelmente, chegaram-nos informações, à época do 
lançamento do programa, de que Minas Gerais estava dele excluída. 
Não sabemos se a notícia foi fruto de especulação política, se 
resultante de lapso administrativo ou de deliberada retaliação contra 
nosso Estado. O fato é que os protestos não se fizeram tardar e, 
afortunadamente, produziram efeito. Afinal, como excluir Minas, em 
cujo território se encontram algumas das cidades mais carentes do 
Brasil? E, quando falamos nisso, estamos falando de bolsões de 
extrema pobreza, que aparecem até mesmo na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. 

Pessoalmente, na condição de Presidente desta Casa, 
estivemos com alguns companheiros parlamentares no Distrito 
Federal, onde nos avistamos com os titulares da Casa Civil e da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, bem como com a Ora. 
Wanda Engel Aduan, Coordenadora do Projeto. Confessamos que 
saímos animados da reunião, na qual nos foi assegurado que, no 
próximo ano, 141 municípios mineiros irão beneficiar-se do programa. 
Outras 130 de nossas unidades municipais seriam contempladas no 
ano seguinte. 

É para discutir a matéria que estamos aqui reunidos, neste 
ciclo de debates que se faz grandemente oportuno. Contamos com a 
prestigiosa participação da Ora. Wanda, que, na qualidade de 
Secretária de Estado de Assistência Social do Governo Federal e 
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Coordenadora Nacional do Projeto Alvorada, irá fazer importante 
apresentação sobre a iniciativa. Nosso objetivo é abrir caminho para 
que as cidades mineiras se credenciem, o quanto antes, para o 
programa. 

Não podemos esquecer que o Índice de Desenvolvimento 
Humano é inovador porque introduz, além da variável econômica 
correspondente à renda, indicadores que objetivam captar aspectos 
múltiplos das condições de vida da população. Os fatores renda, 
educação e longevidade recebem pesos iguais para se chegar ao 
IDH, cuja classificação pode ser baixa (até 0,5); média (entre 0,5 e 
0,8) ou alta (acima de 0,8). Vale observar que Minas Gerais tem 20 
municípios com IDH entre 0,363 e 0,395, dos menores do mundo, 
portanto. A média do Estado não é tampouco excepcional: situa-se 
por volta de O, 779. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, apresentamos nossas boas-vindas a todos os Prefeitos e 
demais representantes dos municípios mineiros presentes ao encontro 
e em condições de se beneficiar do Projeto. Agradecemos 
penhoradamente à Ora. Wanda Engel Aduan a valiosa colaboração. 
Estando a coordenação dos debates a cargo do companheiro 
Deputado Márcio Kangussu, aqui encerramos nossas palavras, com 
cordial saudação a todos. Muito obrigado. 

Palavras da Sra. Wanda Engel Aduan 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Prefeitos, meus 

amigos, minhas amigas, é com enorme satisfação que estou aqui, 
nesta manhã esplendorosa de Belo Horizonte, falando sobre o Projeto 
Alvorada. O nome do Projeto simboliza a necessidade de se construir 
um novo tempo para este País, um tempo de mais justiça e de maior 
igualdade. 

Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas, pois terei 
de me retirar logo após a minha fala. Hoje tinha um compromisso com 
a D. Ruth Cardoso às 9 horas, mas o convite para participar deste 
evento não podia, forma alguma, ser refutado. Vou tentar chegar ao 
compromisso o mais rapidamente possível, mas deixo aqui a equipe 
técnica, que poderá responder a qualquer pergunta que se faça 
necessária. Ficarei o tempo que puder, para que possamos 
estabelecer um diálogo, e não um simples monólogo. 
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No dia 22 de julho deste ano o Presidente da 

República lançou um projeto com o nome de IDH-14. Aliás, esse 
nome foi mudado em boa época, porque IDH-14 parece mais remédio 
contra caspa. A origem desse nome vem de uma solicitação do 
próprio Presidente da República para que se fizesse um grande plano 
nacional de combate à pobreza e à exclusão. Diria que não é nem 
combate à pobreza, porque não se trata de um país pobre. O Brasil 
pode se orgulhar de estar entre a oitava e a nona economia do 
mundo, é um país que produz muita riqueza e está entre os mais ricos 
do mundo. Mas, infelizmente, carregamos uma grande vergonha 
histórica, de ser também um dos mais injustos. Então, somos um país 
rico, mas extremamente pobre. E o que caracteriza o Brasil é essa 
enorme desigualdade, essa enorme concentração de renda, de terra e 
de poder. 

O Presidente sabia que o seu primeiro desafio era 
controlar o dragão da inflação, do equilíbrio econômico. E o Brasil 
conseguiu conseguiu vencer as crises asiática e russa com 
estabilidade econômica. Depois disso, era preciso enfrentar o 
problema da desigualdade. O Presidente, por iniciativa própria, 
solicitou que se pensasse num programa nesse sentido, um programa 
de combate à desigualdade, um programa de melhoria de condições 
de vida da população mais pobre deste País. Os técnicos que na 
época estavam concebendo o programa escolheram o índice de 
desenvolvimento humano como o seu norte. E por que isso? Como 
disse o Presidente da Mesa, pobreza é um fenômeno 
multidimensional, não é só a falta de acesso aos bens produzidos, às 
riquezas produzidas, é também a falta de acesso às condições 
saudáveis de nascimento, de crescimento e de desenvolvimento, é 
falta de acesso à escolaridade de boa qualidade e de longo curso. 
Pobreza é muito mais do que apenas falta de acesso à riqueza. Aliás, 
o Banco Mundial, no seu relatório de 2000, deixa claro que pobreza é 
a falta de acesso à riqueza porque temos um mercado excludente. 
Quer dizer, é preciso que se pense num crescimento econômico com 
inclusão. Mas pobreza também é a falta de acesso aos serviços 
sociais como educação e saúde e a falta de uma rede de proteção 
social. Isso porque as famílias mais pobres são as mais afetadas 
pelas intempéries da vida. Uma família pobre que perde a sua casa 
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numa. enchente é a mais afetada por essa intempérie. Mas 
tambem aquela que perde o seu pai e não tem condições de se 
manter. Então, é preciso que haja uma rede de proteção para essa 
família, que esteja atenta não só às crianças de até 6 anos, mas 
também àquelas de 7 a. 14 anos, aos jovens, aos idosos, aos 
portadores de deficiência. E preciso que se protejam os mais pobres, 
os mais vulneráveis. 

O Banco Mundial dizia que, além de tudo, a pobreza tem 
reflexos na própria constituição psicológica do sujeito. A pessoa 
sujeita a uma situação de pobreza e exclusão acaba se convencendo 
de que não tem poder, não vale nada, não é capaz. Esse é um 
processo de abdicação do poder e da sua capacidade de ser autor da 
sua própria transformação. Então, o que ocorre é que uma situação de 
pobreza acaba levando o sujeito ao fatalismo, a colocar fora de si a 
solução de seus problemas. Na verdade, há aí dois caminhos: ou ele 
entra no fatalismo, colocando na mão de Deus, na loteria esportiva ou 
na mão de outra pessoa a transformação de sua vida, ou corta de vez 
os laços com o contrato social e entra no mundo da marginalidade. 
Ora, por que adotar as normas de uma sociedade que não o aceita? 
Então, esses são dois caminhos que a situação de extrema pobreza 
pode causar. 

O IDH simplifica um pouco tudo isso e fala de educação, 
saúde e renda. Hoje temos estudos do IBGE que ainda são de 1991, 
porque o cálculo do IDH dos municípios depende de censo. Assim, o 
próximo censo nos dará outro IDH, mas o que foi levado em 
consideração foi o de 1991, porque é o único que temos. 

Bem, a Casa Civil perguntou ao PENUDE, que estava 
realizando um estudo sobre o~. Estados de menor IDH, quais eram os 
Estados brasileiros com índice abaixo da média nacional. E o 
PENUDE enumerou 14 Estados: 9 do Nordeste e 5 do Norte. Esses 
Estados, por questões de saúde, de renda e de educação, tinham o 
IDH abaixo da média. Esse foi o primeiro grupo escolhido, e, por isso, 
o programa se chamava IDH-14. Mas no dia do lançamento do IDH-
14, em rede nacional, o Presidente disse que estávamos deixando de 
fora muitas áreas e que gostaria que fosse pensada uma segunda 
etapa desse programa, que incluísse todas as regiões do Brasil com 
IDH abaixo de 500. Assim, surgiu a segunda fase do IDH, que passou 

-· kl 
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de 14 a 23, porque foram identificados mais 9 Estados cujo IDH 
estava acima da média nacional mas que tinham alguma microrregião 
ou município abaixo de 500. Portanto, juntando a primeira e a 
segunda fase, temos 23 Estados que compõem o agora chamado 
Projeto Alvorada, por estar o próprio Estado abaixo da média nacional 
ou por ter alguma microrregião ou município abaixo de 500. Apenas 4 
Estados da Federação não estão nesse caso: Santa Catarina, Rio de 
Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Esses Estados não 
entraram na relação porque não têm, repito, nenhuma microrregião ou 
município abaixo de 500. 

Então, a primeira coisa que gostaria de dizer aos senhores 
é que os critérios do Alvorada são absolutamente técnicos e 
verificáveis em qualquer relação do IBGE. Se houver qualquer 
modificação ou algum esquecimento nesses critérios, os senhores 
podem-nos procurar que isso será revisto, porque não existe nenhuma 
conotação político-partidária, ideológica, etc. nessa escolha; a 
ideologia é a dos números, a do IDH, absolutamente acessível a 
qualquer um dos senhores. 

Posto isso, vamos falar um pouco sobre o que é 0 
Alvorada. O Alvorada é um projeto que objetiva combater a 
desigualdade focalizando os mais pobres, oferecendo melhores 
condições de vida, ou seja, aumentando o IDH dos excluídos; dos 
Estados, das microrregiões e dos municípios excluídos. 

Na verdade, o Alvorada não inventa nada, não há nenhum 
nove programa nele. Foram selecionados programas que já 
constavam no Plano Plurianual do Governo Federal, portanto, com 
seus mecanismos de execução e com as suas lógicas. Fizemos esses 
programas já existentes de forma diferente. 

O que caracteriza o Alvorada são princípios norteadores, 
estratégias de ação, e não novos projetos. São programas que todos 
vocês conhecem, como a erradicação do trabalho infantil, médico, 
saúde da família. Ele só vem de nova forma e com nova lógica. 

A primeira coisa é a focalização. Não é possível combater 
a desigualdade se não descobrirmos onde estão os mais pobres, onde 
está o núcleo duro da pobreza. Há um gráfico interessante, produzido 
pelo Banco Mundial que mostra momentos de crescimento e 
momentos de crise da economia. A pobreza varia de acordo com a 
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economia, mas a extrema pobreza parece um eletrocardiograma 
de morto. Ela não varia; melhora ou piora a economia, mas nada 
acontece com ela. Há um grupo de pessoas neste País extremamente 
pobres que não são afetados pelo crescimento. É preciso chegar até 
esse grupo e incluí-lo. 

Hoje, no Brasil, 21% do PIS é aplicado na área social, mas 
quem se apossa desses serviços normalmente é a classe média ou 
pessoas que têm maior poder de influência. Temos uma rede de 
creches financiadas pela assistência social, as creches ficam lá 
dentro, nos bolsões de pobreza, nas favelas, nas áreas mais pobres. 
Mas as crianças que estão na creche são a neta do Presidente da 
Associação de Moradores ou o amigo do Vereador. Aquele mais 
pobre, aquele que mais necessita de atendimento, infelizmente não 
tem acesso. Então, focalizar, é absolutamente importante. 

É preciso haver convergência. Existem centenas de 
milhares de ações dos municípios, dos Governos dos Estados, das 
universidades, das ONGs, mas por que não conseguimos fazer um 
país melhor? Porque é tudo muito pulverizado. Te~tar uma integração 
dessas coisas é uma estratégia fundamental. E preciso focalizar, 
integrar e colocar recursos; investimento consistente de recursos. Mas 
não adianta colocar recursos, se esse dinheiro não chega ao 
município, não chega a tempo, não chega de forma rápida. Há uma 
questão de gerenciamento no Alvorada. Vamos tentar diminuir as 
burocracias vamos tentar fazer com que esse recurso efetivamente 

I . 

chegue. 
Chegando, é preci~;o que as Prefeituras, a sociedade civil 

desses municípios participem da implementação dos programas. O 
que chamamos de incremento do capital social é a capacitação das 
equipes dos Prefeitos e de agências da sociedade. Vamos tentar 
formar um novo grupo de participação. 

Finalmente, o compromisso com o resultado. Temos de 
nos comprometer com que todas as nossas crianças de 7 a 14 anos 
estejam na escola. O sonho do Alvorada é que Prefeitos consigam 
colocar uma placa nas cidades: "Aqui não há nenhuma criança de 7 a 
14 anos fora da escola". 

Para isso, é preciso chegar até a família mais pobre e 
verificar se os suas crianças estão na escola. É preciso lidar com 

~------------------------~ 
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programas como o da erradicação do trabalho infantil ou de renda 
mínima. Se os senhores não conseguirem esse feito de todas as 
crianças na escola, estejam certos de que o futuro do município de 
vocês pode estar prejudicado, o futuro deste Estado pode estar 
prejudicado, o futuro desta Nação pode estar prejudicado. Há 
questões estratégicas, quer dizer, todos os meninos nascerem com 
registro. Isso é fundamental. É com esses resultados que temos de 
nos comprometer. 

Vem agora a questão da focalização. Já falei sobre a 
focalização geográfica. Estamos identificando os 14 Estados, depois 
os outros 9, os municípios e as microrregiões mais pobres. Existe uma 
focalização programática também, e daqui a pouco mostrarei quais os 
programas que compõem o Alvorada. Existe uma focalização nas 
famílias mais pobres, elas têm de ser identificadas. Estamos 
oferecendo até um instrumento para essa identificação. 

A última focalização é de gênero. O Alvorada é um 
programa em nome da mãe. Se existem recursos repassados para a 
família, serão repassados em nome da mãe. Falarei sobre isso daqui 
a pouco. 

Como disse aos senhores, a primeira fase do IDH foi a dos 
14 Estados com IDH abaixo da média. Nesses Estados, foram 
identificadas microrregiões de IDH abaixo de 500. Esse detalhe da 
microrregião é muito importante. A unidade do Alvorada não é 0 
município, mas a microrregião, porque as questões da saúde da 
educação, por exemplo, não se restringem ao município. É preciso 
pensarmos em um desenvolvimento da saúde por meio de um 
consórcio de municípios da mesma região. É preciso, por exemplo, 
que o ensino médio também seja considerado através de um 
consórcio de municípios. Quer dizer, não dá para combater a pobreza 
com carreira solo. É preciso que nos unamos, que todos os municípios 
da mesma microrregião se integrem no mesmo objetivo: combater a 
pobreza e diminuir as desigualdades. 

Pode acontecer de uma microrregião mais pobre, de IDH 
mais baixo conter um município com IDH mais alto, ou seja, um 
município rico dentro de uma região mais pobre. Esse município foi 
incluído para funcionar como pólo irradiador do desenvolvimento 
social dessa região. Isso quer dizer que pode haver um município com 
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IDH acima de 0500 que esteja incluído no Alvorada porque ele faz 
parte de uma microrregião com IDH abaixo de 500. Mas não pode 
ocorrer de nenhum município abaixo de 500 estar fora do Alvorada 
porque também foram identificados os municípios mais pobres d~ 
microrregiões mais ricas. Então, todos os municípios com IDH abaixo 
de 500 foram introduzidos. 

Surgiu esse mapa, com os 14 primeiros. Pegam-se todos 
os do Nordeste e mais 5 do Norte: Pará, Roraima, Rondônia, Acre e 
Tocantins. Nesses 14 Estados serão atendidos 1.932 municípios. A 
quantidade de pessoas é muito grande nessa área, atingindo 33 
milhões de pessoas. 

Aí, vem a segunda fase, que foi anunciada em setembro. 
Na segunda fase estão incluídos os Estados de IDH acima da 
mediana, mas que contêm microrregiões ou municípios com índice 
abaixo de 500. São nove Estados, dos quais Minas Gerais faz parte. 
Temos um total de 24 microrregiões e de 389 municípios. Para os 
senhores terem uma idéia, dos 389 municípios, 276 são de Minas 
Gerais. Isso significa aproximadamente 70%. 

Ou seja, a grande quantidade dos municípios da segunda 
fase são municípios mineiros. Isso dá, mais ou menos, 5 milhões de 
pessoas. Ali há um quadro geral em que Estados entram. Quer dizer, 
Minas Gerais está com 276 de 389. Fora Minas Gerais, só Amazonas 
entra com mais 46 municípios, Paraná entra com 19 municípios, e 
Goiás, com 22, mas o grandE. volume de municípios dessa segunda 
parte é do Estado de Minas Gerais. Esse percentual de 70% é 
importante porque, quando formos falar em recursos, serão mais ou 
menos 70% desses recursos que estão previstos para Minas Gerais. 

Esses municípios não podiam entrar todos ao mesmo 
tempo, quer dizer, para você permitir a concentração, é preciso decidir 
assim: quais são os municípios de mais baixo IDH onde vamos 
começar no ano 2000, 2001 e 2002. Como os nove Estados foram só 
lançados em setembro, vindo depois o período eleitoral, etc., 
deixamos o início desses nove Estados, dessa segunda fase para 
2001. Portanto, dos nove Estados só vamos ter municípios nos anos 
2001 e 2002. Em Minas Gerais, dos 276 municípios, 141 serão do 
grupo de 2001 e 135, do grupo de 2002. Então, são 141 e 135, ou 
seja, até maior número de municípios em 2001 que 2002. 

.q 
~----------------------~ 
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Esse é, mais ou menos, o mapa de localização desses 

municípios, onde estão os 276 municípios de Minas Gerais, 
fundamentalmente, vale do Jequitinhonha, o Noroeste de Minas e 
salpicados alguns municípios do centro de Minas Gerais. Aqui temos 
uma discriminação de quais os municípios de 2001 e quais os de 
2002. Também se percebe que o vale do Jequitinhonha e o Noroeste 
são tipicamente de 2001. Eu não saberia dizer, dentro do mapa de 
Minas, onde está o Vale do Mucuri, mas, se formos levantar os 
municípios, possivelmente está lá também. Pode haver um 
conhecimento geral de quais são, nominalmente, os municípios de 
2001 e os municípios de 2002, seguindo a lista, a ordem, 
absolutamente, dos índices de desenvolvimento humano, quer da 
microrregião, quer dos municípios isolados. Foram escolhidos dentro 
do Avança Brasil ou do plano plurianual. Houve uma focalização 
programática dos programas que estivessem atuando diretamente 
quer na área de educação, quer na área de saúde, quer na área de 
renda. Os programas selecionados foram: na área de educação, de 
alfabetização solidária, e de Porta de Entrada do Mundo Educacional. 
A Porta de Entrada tem de ser complementada. Então, temos 
educação de jovens e adultos. Para manter os meninos na escola ou 
para fazer a erradicação do trabalho infantil que atinge os que já estão 
trabalhando, há o Bolsa-Escola que se chamava Renda Mínima, um 
programa do Ministério da Educação como prevenção. Até gostaria de 
esclarecer que o Renda Mínima está tendo uma modificação e, 
possivelmente, ficará com o mesmo auxílio à família que tem o PET 
( ... ), que na área rural é de R$25,00 por criança. Então, o renda 
mínima terá uma simplificação e terá um valor por criança em termos 
de bolsa-auxílio, para que as famílias consigam cumprir o seu dever 
constitucional que é colocar as crianças na escola. Essa é uma coisa 
importante de dizer, porque as famílias não recebem salário para 
manter os meninos na escola. 

Elas recebem um apoio social, porque, com ou sem apoio, 
elas têm a obrigação de ter os meninos na escola. Também não 
adianta colocar os meninos na escola se ela não tiver luz nem água. 

Para a faixa de 15, 16 e 17 anos, temos o Agente Jovem 
de Desenvolvimento Social. Aliás, o Agente Jovem é um braço 
operacional importantíssimo do Alvorada. São jovens que são 
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obrigados a voltar à escola e recebem R$65,00 para fazer um 
trabalho, na sua comunidade, de identificação de meninos que estão 
fora da escola, de meninos desnutridos. 

Na área de saúde, grande recurso para saneamento. O 
Agente Comunitário de Saúde ou o Programa de Saúde da Família 
são os dois programas principais na área da saúde. 

Na área de renda existem o PRONAF e o PRONAGER, 
que é um programa interessantíssimo, voltado para o núcleo da 
pobreza. É um programa que pega os mais pobres e consegue dar 
acesso a esses na formação de cooperativas, capacitação, etc. 

Energia em pequenas comunidades. Cada uma das 
cidades do Alvorada vai ter um núcleo de apoio à família, que estamos 
chamando de Portal do Alvorada. 

As metas são absolutamente ousadas. Precisamos de um 
pacto para obter essa meta: todas as crianças de 7 a 14 anos na 
escola. O desafio é pequeno, porque 96% das crianças já estão na 
escola, mas, se conseguirmos isso, seria um grande avanço no 
mundo do conhecimento. Todas as escolas com água e luz, e todos 
os municípios com equipe do Saúde da Família. Queremos todos os 
14 Estados com cobertura de saneamento igual à média da região. 
Todas as formas penosas de trabalho infantil erradicadas. E temos 
quase que multiplicar por 1 U os programas de manutenção dos 
meninos na escola. 

Temos também a focalização. nas famílias mais pobres, 
que parece uma coisa simples, mas não é. Não é apenas a questão 
da renda. Normalmente, essas famílias estão no mercado informal e 
não podem provar sua renda. Estamos aperfeiçoando um instrumento 
que, olhando as condições de vida de uma família, se tem 
saneamento, se tem chão, se tem teto, quantas pessoas moram na 
casa, conseguimos identificar as famílias mais pobres e focalizar os 
programas. A Secretaria que dirijo é responsável pela rede de 
proteção social a essas famílias, desde programas de creches e 
erradicação do trabalho infantil. Para Minas Gerais já vêm 
R$310.000.000,00 para os programa de apoio às famílias, para os 
programas de assistência social. A idéia é conseguir incrementar e 
focalizar a famílias mais pobres, principalmente programas de 
benefício de prestação continuada, que é um direito que está aí para 
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E a focalização de gêneros e os programas todos de 
repasse vão ser em nome da mãe. O cadastro da família terá a mãe 
como foco. Isso ocorrerá porque precisaremos verificar que 
programas estão indo para as famílias. Com esse cadastro em nome 
da mãe poderemos cruzar os diferentes programas. Com os nomes do 
pai, da avó ou de outros, jamais poderemos cruzar os programas que 
são voltados para a família. Por quê? Não sei se os senhores têm 
esse dado, mas, em todo o Brasil, 25% das famílias já são chefiadas 
por mulher. Entre os mais pobres, esse índice chega a 43%. Esse é 
um indicador de que a mulher fica, de que ela é o sujeito mais 
constante nas famílias mais pobres. Por isso, o programa será em 
nome dela. Há tan 'I >t~rn provas internacionais de que programas 
focalizados na mulher têm maior impacto. Esse programa fará C011! 

que as mulheres sejam documentadas, e tem se mostrado eficiente a 
escolha de colocar o dinheiro nas mãos da mulher. 

Pretende-se que todos os programas entrem juntos 
naqueles municípios para possibilitar uma convergência entre os 
computadores. É importantíssimo que haja um impacto entre os 
diferentes níveis de governo; que, nas Prefeituras, se possa juntar 
educação, saúde, assistência, programas. É necessário, Srs. 
Prefeitos, que todas as secretarias se juntem no Alvorada, ficando a 
coordenação deste com os senhores. Esse programa tem de ser do 
Governo, tem de conseguir unir todos. Caso contrário, criam-se os 
famosos ciúmes entre os setores e uma impossibilidade de 
convergência de todos para o programa. Cada vez mais na área 
social, em que as demandas são maiores e os recursos são menores, 
é preciso haver concentração, conjugação e racionalização de 
esforços. Há uma tentativa de se colocar o empresariado, a 
universidade, etc. nesse esforço conjunto. 

O investimento consistente significa que existem novas 
fontes de recursos com rubrica própria, ou seja, só podem vir para 
esses Estados e municípios, com fluxo contínuo. Haverá um processo 
de monitoramento para que esses recursos não sejam 
contingenciados nem interrompidos. 

Esses recursos da ordem de R$1.692.000.000,00 são 
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efetivamente consistentes para esses 389 mun1C1p1os. Desse 
montante, R$806.000.000,00 já eram recursos existentes. Do 
orçamento geral da União, temos R$1.058.000.000,00, e, do Fundo da 
Pobreza, estão sendo destinados R$634.000.000,00 para o programa. 
Os recursos do Fundo da Pobreza estão sendo viabilizados neste 
momento, mas ainda é maior o conjunto de recursos do próprio 
orçamento geral da União. Esses recursos já estão carimbados no 
orçamento de 2001. Os senhores poderão identificar esses recursos 
com uma rubrica específica. O que é dos 14 é dos 14, o que é dos 9 é 
dos 9, por isso não há possibilidade de se usar dinheiro do Norte ou 
do Nordeste aqui ou recursos daqui para o Norte ou o Nordeste. As 
rubricas são diferentes para permitir que os recursos previstos para cá 
sejam aplicados aqui. 

O gerenciamento é intensivo e prevê uma estrutura 
gerencial diretamente ligada à Presidência da República. Na verdade, 
sou a coordenadora do programa não porque seja Secretária de 
Estado de Assistência Social, mas foi uma escolha do próprio 
Presidente da República. Portanto, estou ligada diretamente a ele. 

Temos todo um sistema de monitoramento para verificar 
canais de necessidades, E.tc. Temos um núcleo gerencial na 
Secretaria. Os gerentes podem lhes dizer como ter acesso a ele, para 
que tenhamos uma comunicação direta evitando os entraves, 
problemas, etc. 

Temos também um sistema de capacitação de gestores. 
Na verdade, esta nossa reunião já é parte desse sistema. Mas vamos 
usar também a televisão e outros meios para capacitar os senhores e 
suas equipes a elaborar os projetos, ter acesso aos recursos. Há 
ainda um de formação comunitária. 

Estamos criando uma escola nacional de formação 
comunitária, para formação de lideranças comunitárias, de como fazer 
o acompanhamento, o desenvolvimento, etc. 

Um sistema de monitoramento está sendo implantado. 
Estamos fazendo convênios com o Banco do Brasil, com a Caixa 
Econômica Federal, para que sejam quase uma auditoria externa do 
programa e um sistema de informações gerenciais que permita 
verificar se o dinheiro está chegando e sendo bem aplicado. Os 
Prefeitos precisam ajudar nisso. A idéia é de que cada um dos 276 
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municípios mineiros tenha um portal C'J Alvorada, uma porta de 
entrada para o programa. Esse portal seria num local já existente, 
num centro comunitário, num espaço que esteja sobrando num posto 
de saúde ou numa escola. Ele deve ser identificado como o portal do 
Alvorada e pintado de verde, amarelo, azul e branco, para que a 
população tenha clareza de que ali tem informações sobre o 
programa. O portal tem dois objetivos: o primeiro é ter informações 
sobre todos os programas. Todo portal vai ter computador, antena 
parabólica, vídeo, televisão. Esse programa vai estar voltado para as 
famílias mais pobres, de identificação, cadastramento e orientação. 

A equipe dos portais vai ser formada por um coordenador, 
dois assistentes e cinco agentes jovens de desenvolvimento social, 
jovens da localidade, que possam ser os braços operacionais dos 
programas. Essas pessoas vão ser contratadas por uma ONG. Essas 
ONGs estão sendo escolhidas em cada Estado, para não permitir que 
sejam funcionários públicos. A escolha desses coordenadores e 
assistentes ficará a cargo dos Prefeitos, das câmaras, dos conselhos 
de assistência social, do Conselho da Criança e do Adolescente. 
Esperamos que sejam pessoas que possam desenvolver um bom 
trabalho de focalização e identificação das famílias. O Ministro 
Pimenta da Veiga está disponibilizando para cada um desses portais o 
sistema telefônico, para que se possa ter acesso à Internet, e um "kit" 
de radiodifusão, Rádio Alvorada, para que pudéssemos ter 
informações sobre o programa, informações importantes para as 
famílias, enfim, para que pudéssemos movimentar a cidade com uma 
estação de rádio. Estamos solicitando que os Governos estaduais 
disponibilizem nesses portais um sistema de documentação, porque 
essas famílias beneficiadas normalmente não são documentadas, 
principalmente a mãe. Esse portal vai ser financiado pela Secretaria 
até 2002. Esperamos que possam continuar, daí por diante, como um 
serviço de ação continuada junto com as Prefeituras. 

Essas são as idéias básicas do Alvorada. Gostaria, 
apenas, de enfatizar três pontos. Em primeiro lugar, vocês vão me 
perguntar como chegam os projetos, os programas. Saneamento 
chega da forma que sempre chegou, ou seja, o município tem de fazer 
um projeto, tem de apresentar esse projeto, para que se faça um 
convênio com a FUNASA. O segundo ponto é a erradicação do · 
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trabalho infantil, quando se identificam as crianças. Enfim, não 
existe uma lógica própria do Alvorada. Cada programa tem sua forma 
de entrar no município. É preciso que os municípios se preparem para 
ter acesso, o mais rapidamente possível, aos programas. Então, os 
municípios de 2001 têm de arregaçar as mangas e começar a 
trabalhar no primeiro dia útil de janeiro, porque, apesar de os recursos 
estarem assegurados, sabemos que quem chega primeiro tem 
vantagens no acesso. Acho que, pela primeira vez, os Prefeitos não 
precisam fazer uma romaria a Brasília para ter acesso a esses 
programas. Eles estão destinados aos municípios. Agora a bola está 
com os senhores, que devem se preparar para ter acesso a esses 
recursos. 

A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que o Alvorada 
é um programa que tentou excluir de seus objetivos, o máximo 
possível, a conotação político-partidária, ideológica, etc. Acreditamos 
que uma criança morrendo de fome ou um menino sem futuro por 
causa do trabalho precoce não podem servir de instrumento político 
para ninguém. Isso precisa ser alguma coisa que nos una. O que 
trazemos é uma proposta de um verdadeiro mutirão formado por todos 
os níveis de Governo, para que possamos, daqui a dois anos, dizer 
que avançamos no processo de um país melhor, menos injusto, que 
respeita o seu cidadão. Só podemos fazer isso com integração, 
focalização e união de esforços. Se os senhores identificarem um 
único município que tenha o IDH publicado pelo IBGE abaixo de 500 e 
que não esteja no Alvorada, por favor, queiram nos dizer, porque ele 
será incluído. 

Finalmente, gostaria de desejar boa sorte a todos nós. É 
preciso, além de tudo, que tenhamos boa sorte na implantação de um 
projeto com esse tipo de incumbência: fazer um Brasil melhor para 
quem mais precisa. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece à Sra. Wanda 
Engel pela brilhante exposição e esclarece a todos que, em virtude de 
compromissos assumidos anteriormente, a ilustre Secretária não 
participará dos debates. O Sr. Charles Richards, Gerente Nacional do 
Projeto Alvorada, responderá as perguntas dos participantes. 

A Sra. Wanda Engel Aduan - Eu tenho 5 minutos. Esse 
tempo daria para responder a pelo menos umas duas ou três 
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perguntas. Gostaria imensamente de ficar para os debates. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidência 

registra a presença do Sr. João Batista Resende, Presidente da 
Fundação João Pinheiro. 

Esclarecimentos Sobre os Debates 
O Sr. Coordenador (Deputado Márcio Kangussu) - Sr. 

Presidente, Deputado Anderson Adauto; Ora. Wanda Engel, 
Secretária Nacional de Assistência Social; companheiros Deputados, 
senhoras e senhores, antes de mais nada, agradeço o apoio 
incondicional e constante que o Presidente desta Casa, Deputado 
Anderson Adauto, deu à bancada do Norte, do Jequitinhonha e dos 
municípios que têm o IOH abaixo de 0,5. 

Neste momento, daremos início à fase de debates. A 
coordenação informa ao Plenário que os participantes poderão 
formular perguntas à expositora. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para agilizar os debates, 
solicitamos aos participantes que dessjarem fazer uso do microfone 
que se inscrevam previamente e se idt''1tifiquem, que sejam objetivos 
e sucintos, sendo dispensada a formalidade das saudações pessoais. 
Cada participante disporá de até 3 minutos para sua intervenção, e 
será concedido o mesmo tempo para resposta. 

Debates 
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Ora. Wanda, Srs. 

Prefeitos, ex-Prefeitos, Vereadores, Deputados, primeiramente, 
queremos agradecer a presença da Ora. Wanda. Na quarta-feira 
estivemos com ela, juntamente com o Presidente Anderson Adauto, 
os Deputados Carlos Pimenta e Márcio Kangussu, coordenador deste 
ciclo, e ela se dispôs a vir aqui. Realmente é um programa muito 
importante para Minas Gerais e vai alavancar o Norte, o Nordeste e o 
Mucuri, regiões pobres do nosso Estado. 

Quero aqui fazer uma retificação e uma solicitação. 
Entregarei uma carta à senhora solicitando que quatro municípios da 
nossa região, como Montes Claros, um município pólo, que não está 
incluído e tem uma periferia com pobreza muito grande, seja inserido 
nesse programa. Assim também o Município de Bocaiúva, que 
antigamente, quando existia o Programa Comunidade Solidária, era 
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dos poucos municípios de Minas Gerais que participava, e os dois 
m~nicípios que foram emancipados de Bocaiúva: Guaraciama e Olhos 
d'Agua, que não estão fazendo parte desse programa. Estou 
encaminhando uma solicitação para que a senhora possa rever as 
classificações e incluir esses quatro municípios no Programa 
Alvorada. 

A Sra. Wanda Engel Aduan - Deputado, eles serão 
incluídos se tiverem IDH até 500. O IDH não compreende só a 
questão da pobreza, mas o acesso à educação e saúde. Estamos 
lidando com dados concretos. Se os municípios estiverem nesses 
grupos, sem dúvida, serão incluídos. Se não estiverem, infelizmente, 
não poderei incluí-los, porque os critérios são absolutamente claros, 
definidos e, infelizmente, rígidos. 

O Deputado Gil Pereira - Tenho certeza de que pelo 
menos três dos quatro municípios estão definidos nesse padrão. 

A Sra. Wanda Engel Aduan - Se estão, com certeza serão 
incluídos. Lidamos, normalmente, com médias. Por que Minas Gerais 
não estava na primeira relação, apesar de ter 276 municípios com IDH 
abaixo de 500 ou microrregiões abaixo de 500? Porque o IDH do 
Estado é uma média. Minas tem mais de 800 municípios, alguns com 
IDH muito bom. A média funciona da seguinte forma: você pega água 
fervendo e água gelada, e a média é água morna. Pode-se ver que 
tem água fervendo e outra gelada, mas a média é morna. 

Na média, Minas Gerais, não tem um IOH abaixo da média 
nacional, apesar de 276 de seus municípios estarem nessa situação. 
A mesma coisa acontece nos municípios. Há áreas muito pobres, mas 
o município, como um todo, tem o IDH mais alto, porque tem boas 
condições de saúde e de educação. 

Há hoje o desafio dos grandes centros. As regiões 
metropolitanas, apesar de terem suas periferias paupérrimas, não 
estão incluídas no IDH, porque o município possui IDH alto, por conta 
da média, há pessoas muito ricas morando naquele município. 

A área metropolitana de Belo Horizonte não tem IDH 
baixo, mas está incluída no Plano Nacional de Segurança, que 
também está aplicando recursos na área social. Uma coisa compensa 
a outra. O Governador Mário Covas reclamava que na periferia de 
São Paulo, numericamente, há mais pobres do que no Município de 
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São José da Tapera, em Alagoas, que tem o mais baixo IDH. Sem 
dúvida que sim, mas, em termos genéricos, São Paulo tem o IDH 
muito maior do que São José da Tapera. Para essas regiões 
metropolitanas a resposta é o Plano Nacional de Segurança, com 
seus recursos na área social, não o Alvorada. 

O Deputado Anderson Adauto - Gostaria de registrar a 
boa-vontade da Secretária Wanda Engel de estar conosco neste 
momento. Logo após termos marcado este encontro com os Prefeitos 
e os Deputados da bancada do Norte de Minas, do vale do 
Jequitinhonha e dos municípios incluídos no programa de que a 
Secretária é coordenadora, surgiu a necessidade de ela estar também 
em São Paulo ainda hoje, pela manhã. Fomos a Brasília para lhe dizer 
que não tínhamos como desmarcar o encontro de hoje, e ela nos 
atendeu, comparecendo a esta Casa nesta manhã. Cumpriu grande 
parte do combinado. Só não participará do debate porque deve partir, 
agora, para São Paulo. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, da bancada dos Deputados diretamente interessados no 
programa e dos Prefeitos, agradeço à Secretária, a quem, também em 
nome de todos, acompanharei, neste rr omento, ao aeroporto. 

O Deputado Arlen Santiagt. - Sr. Charles, o senhor pode 
testemunhar que, quando o assunto é sério, os Prefeitos, muitos dos 
quais ainda nem tomaram posse, aqui estão buscando recursos para 
seus municípios. 

Minas Gerais, com 276 municípios enquadrados, está, 
nesse programa, maior que Sergipe, Alagoas e, talvez, até Paraíba 
juntos. Pela pobreza da região, gostaríamos que os municípios 
envolvidos no programa tivessem um canal específico de obtenção de 
recursos. 

Às vezes, quando o recurso chega ao município, gastou-
se muito mais que o recurso. Sugiro que haja um núcleo de 
gerenciamento para o programa em Minas Gerais, em virtude de seu 
tamanho. 

O programa de combate à pobreza rural dos Estados do 
Nordeste contrai empréstimos de US$400.000.000,00 no BIRD, com 
US$100.000.000,00 de contrapartida dos Estados. São 
US$180.000.000,00 para 2001 e US$180.000.000,00 para 2002. 
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Considerando que os municípios incluídos são aproximadamente 
2 mil, teoricamente, Minas Gerais participaria com mais de 1 O% da 
população e dos municípios do programa. 

A Sra. Wanda Engel foi muito clara quando afirmou que 
haverá um projeto no Ministério da Educação, outro na FUNASA, etc. 
Seria de bom alvitre que o comando do Programa Alvorada montasse 
uma cartilha para as Prefeituras, para as Câmaras e para os 
Conselhos de Ação Social, um pouco melhor que esta, que já é boa, 
sobre como preparar um projeto. Se o Prefeito tiver essa cartilha, com 
certeza, poderá se livrar de consultoria e de muitas viagens para 
esclarecimento e busca de papéis. 

Para finalizar, gostaria que você nos explicasse um pouco 
mais esse financiamento do BIRD, lembrando que houve um 
programa do Banco Mundial com alguns Estados do Nordeste, do qual 
Minas participou, chamado Programa de Apoio ao Pequeno Produtor, 
grande sonho de todos os Deputados, de todos os Prefeitos e de toda 
a população. Muito obrigado. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Antes de responder 
ao Deputado, quero dizer que é um grande prazer e uma honra estar 
aqui representando a equipe técnica do Projeto Alvorada neste 
debate. É um projeto complexo, difícil, e seu sucesso dependerá 
fundamentalmente da nossa capacidade de fazer parcerias com o 
setor privado e entre os diversos níveis de governo, parcerias entre 
organizações públicas, privadas e mistas. Enfim, é um projeto que 
dependerá muito de nossa capacidade de resolver problemas. Lá em 
Brasília, tem comovido muitos dos membros da equipe técnica, 
porque estamos mexendo com a exclusão deste País, ou seja, com a 
pobreza da pobreza. 

Sou responsável pela equipe técnica, que é a cozinha do 
projeto. Normalmente, não tenho a competência política para essa 
condução, e percebo a importância deste tipo de evento e das 
propostas de solução. A equipe técnica está à disposição dos 
senhores. Temos um "site" na Internet - wwwbrasil.gov.br -, que traz 
todas as explicações sobre o projeto, tais como as relações de 
municípios, os programas e a forma de habilitação. 

Fora isso, estamos à disposição por telefone ou por e-mail, 
lá na Secretaria de Estado, a qualquer momento, para esclarecer 
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qualquer dúvida de Prefeitos ou de equipes técnicas locais. 

Com relação à pergunta sobre um canal específico para o 
projeto e a dificuldade que os municípios pobres têm na elaboração 
deste, o alto investimento que representa um projeto que pode sair no 
exercício seguinte ou, eventualmente, não sair, dependendo de sua 
qualidade, concordamos. Estamos discutindo com a FUNASA, a 
responsável por saneamento básico, uma forma de desburocratizar a 
questão do projeto, de padronizar projetos de saneamento, evitar que 
um município pobre tenha de recorrer a uma consultoria, tenha de 
investir pesado em projetos, às vezes até com um certo risco. No 
Projeto Alvorada, você tem a garantia de que esse projeto, sendo 
apresentado, vai receber prioritariamente o recurso. Mas essa é uma 
dificuldade que estamos estudando. Quer dizer, o nosso único 
compromisso é o não-comprometimento dn qualidade técnica da obra 
e do projeto. Agora, tudo o que for possível em matéria de 
desburocratização desse processo de apresentação do projeto, já 
estamos estudando em cada um dos programas. Essa é a nossa 
preocupação. Propomos mantê-lo informado sobre os avanços nesse 
sentido. 

Sobre a questão de um núcleo de gerenciamento em 
Minas, é uma questão delicada. A nossa equipe é muito pequena para 
o porte desse projeto. Então, o que p "~demos fazer é disponibilizar 0 
contato lá. Podemos nos tornar . .:cessíveis e absolutamente 
transparentes na condução e no gerenciamento do projeto. Agora, é 
inviável deslocar uma equipe para cá ou para qualquer outro Estado. 
Contamos muito com a cooperação de vocês. Seria interessante se 
montassem esse núcleo de gerenciamento para manter um contato 
mais ágil conosco, em Brasília. Acho que essa é uma proposta viável. 
Talvez vocês possam se organizar e criar um núcleo de 
gerenciamento do Projeto Alvorada, de modo a serem a contrapartida 
no Estado. Propomo-nos a criar essa relação, essa interface e um 
canal ágil para isso. Estamos abertos para uma proposta com esse 
fim. 

Sobre a questão do PCPR, ele realmente trabalha com 
empréstimos internacionais, só que o tomador é o próprio Estado, e, 
nesse caso, o Governo Federal não tem como interferir. O Estado é o 
tomador e apresenta a sua contrapartida. No caso do programa de 
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c?mbate à pobreza rural nos Estados do Nordeste, que o senhor 
Citou, o Estado é o tomador do recurso junto ao organismo 
internacional. A nossa função é apenas articular a aplicação desses 
recursos nos municípios que foram detectados como mais pobres. 

O Deputado Arlen Santiago - E o Estado que não tiver 
mais capacidade de endividamento? 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Essa é uma 
discussão maior; aliás a Secretária já incluiu isso na pauta do 
Presidente para a próxima reunião da equipe econômica. Temos uma 
série de aspectos: alguns relacionados com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, alguns, com o próprio nível de 
endividamento local e outros, com a rolagem da capacidade de 
pagamento e da capacidade de empenho. Vamos oferecer uma série 
de isenções para esses municípios, que estão sendo negociadas com 
o Ministério da Fazenda. Está sendo calculado o impacto diante dos 
compromissos que o Ministério tem com as agências internacionais, 
etc., pois isso produz um certo impacto fiscal. 

Assim que essas isenções estiverem definidas, sairão por 
medidas provisórias ou por decreto. 

Sobre a questão de uma cartilha para informar aos 
Prefeitos sobre o projeto, acho desnecessária se temos uma Internet 
ágil e uma comissão local. Acho que poderíamos continuar essa 
discussão e estabelecer o que seria interessante constar ou nessa 
cartilha ou numa cartilha informatizada, para proporcionar essa 
agilização, ou se o núcleo local de gerenciamento poderia dar essa 
assessoria direta aos Prefeitos. 

Esse programa de apoio a pequenos produtores é uma 
questão importante. Como disse a Secretária, o IDH tem três 
componentes básicos: educação, saúde e geração de renda. Todos 
consideramos que a educação e a saúde são ações que devem ser 
intensificadas no programa, como ações cirúrgicas, mas, em curto 
prazo, a que tem maior impacto é a geração de renda: trabalho, 
emprego e renda. E todos sabemos que isso, principalmente em 
regiões pobres, com dificuldade de acesso aos canais tradicionais de 
mercado, é um desafio; é uma costura que tem de ser feita entre 
agentes de microcrédito, capacitação para produção, capacitação 
profissional, acesso e escoamento de produto para o mercado, enfim, 
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há uma logística mais complexa. 

Já temos no projeto - e, apenas pelo tamanho da equipe, 
ainda não pudemos dar toda a ênfase que isso merece, mas vamos 
começar a atacar o problema ao final do ano, para já ter algumas 
soluções e alguns projetos piloto em janeiro - a idéia de promover uma 
articulação entre todos os agentes, federais ou não, capazes de 
promover pequenos negoc1os. Por exemplo, articulação do 
PRONAGER com programas de microcrédito e com todos os 
programas relacionados à geração de renda local, em pequena 
escala. Essa é uma de nossas preocupações, e penso que basta 
otimizar os recursos para conseguir atingir esse objetivo. 

O Deputado Carlos Pimenta - Quero cumprimentar os 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores do Norte do Jequitinhonha e do 
Mucuri, dizendo-lhes da minha alegria em ver concretizado este 
evento, porque nós o perseguimos muito, durante este ano. 
Escutamos várias coisas a respeito do projeto - que Minas estaria fora 
ou que apenas dois municípios do Estado iriam participar, na primeira 
etapa -, e isso culminou com nossa ida a Brasília e a inclusão de 141 
municípios. 

Sem querer ser redundante, quero reforçar o que disse o 
Deputado Gil Pereira em relação às cidades que estão fora. 
Escutamos da Ora. Wanda que o município incluído em uma 
microrregião participante, mesmo que tenha um IDH um pouco mais 
alto, poderia fazer parte. Esse é o case de Montes Claros, que recebe 
gente do Sul da Bahia e do Norte d~.;; Minas. Então, reforçamos a 
inclusão de Montes Claros, Bocaiúva e Pirapora, que são cidades um 
pouco maiores, mas também têm problemas seriíssimos. 

Quero fazer uma pergunta muito importante: se há 
municípios para 2001 e para 2002, aqueles incluídos em 2001 
também farão parte em 2002, ou será só em 2001, e ponto final? 

Além disso, o Governo Federal prevê uma continuação do 
programa para depois de 2002? Combater a pobreza de forma pontual 
é uma ilusão. Acho que serão tomadas medidas que vão surtir efeito 
em 2001 e 2002 e vão preparar os municípios para que tenham 
acesso a programas do Governo Federal, a uma continuação desse 
programa em 2003. Nossa visão é que não se combatem a pobreza, a 
fome e o desemprego em apenas um ano. 
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Com relação às informações, eu, o Deputado Márcio 

Kangussu e alguns outros Deputados do Norte e do Jequitinhonha já 
estivemos conversando e estamos querendo preparar dois órgãos em 
Minas, para dar suporte aos Prefeitos, a fim de que evitem o lobista 
atravessador, que, em minha opinião, é o principal problema e a 
principal doença dos municípios: é aquela pessoa que vai ao 
município, prepara o projeto e pega o dinheiro do Prefeito. Então, 
queremos que a Assembléia Legislativa, por meio da Comissão de 
Assuntos Municipais - que é uma Comissão dos municípios -, e a 
SUDENE - cujo representante, Dr. Roberto Amaral, aqui está -, junto 
com as associações de municípios, preparem uma estrutura que 
possa dar suporte técnico e orientação aos Prefeitos, porque, repito, 
se o lobista entrar nessa história, com certeza absoluta, vai-se criar 
um ralo de todo o tamanho, e grande parte do dinheiro que se destina 
a combater a pobreza vai para seu bolso. Então, gostaria de saber 
como poderíamos operacionalizar essa estrutura em Minas, com a 
participação da Assembléia Legislativa, das associações de 
municípios e da SUDENE, para dar suporte técnico e de respeito aos 
municípios dessas regiões. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Sobre a continuidade 
dos programas de 2001 para 2002, cada programa tem uma 
característica. Todos eles têm meta, prazo e recurso definidos e um 
responsável pela execução. Essa é a nossa cartilha. Se a meta 
estabelecida para 2001 necessitar de uma incursão em 2002 para ser 
concluída, será prolongada. Não há dúvida. 

No caso do saneamento, raramente se conseguirá 
apresentar um projeto, iniciar uma obra de saneamento no mes.~o 
exercício e fechá-la. Ela sempre escorregará para o exerc1c1o 
seguinte. Se houver uma questão de restos a pagar que deva ser 
trabalhada e excluída do orçamento, ou trabalhada como restos a 
pagar carimbado, sem contingenciamento para o exercício seguinte: 
isso será feito. Aliás, já foi discutido. A continuidade até 2002 esta 
garantida e é natural no caso desses programas. 

Essa é uma ação cirúrgica, para criar uma base, uma 
sustentação e a entrada desses programas nos municípios nos quais 
ainda não tenham entrado. O município que ainda não tem equipes do 
Saúde da Família, certamente, terá, no final do projeto. Se atingirmos 

~----------------------------------~ 
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esse objetivo, será um sucesso fantástico. A permanência dessa 
equipe lá é natural. A própria população brigará por isso e se 
apropriará desse resultado, é essa a intenção. Essa transparência 
será dada a todo o momento. Haverá a divulgação local, por meio dos 
portais, como a Secretária disse. Esse é um processo natural, e a 
negociação continua. Vamos corrigir o rumo desse projeto, à medida 
que o tempo passar. Em 2002, poderá haver outras necessidades 
locais para serem trabalhadas em 2003. Se atingirmos 80% do que 
está programado até 2002, poderemos comemorar uma grande vitória 
deste País. 

Quanto ao "lobby", acho que essa iniciativa é louvável. 
Seria de imenso apoio e agregaria tremendo valor às prefeituras. Em 
certas situações, essa intermediação é perversa. Apóio e concordo 
com sua proposta. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Coordenador, Srs. 
Deputados, Prefeitos, Dr. Charles, que representa o Governo nesta 
ocasião, gostaria de demonstrar como um assunto sério traz a esta 
Casa as lideranças mais expressivas de uma região. A Assembléia 
Legislativa marca mais um tento, numa segunda-feira de manhã, que 
não é usual para reuniões como esta, ter um público seletivo e tão 
importante. Esse assunto nos move a todos, para buscar juntos uma 
solução. 

Em que pese à qualidade técnica desse projeto, como foi 
desenvolvido, vemos que está pecando de forma original, quando, no 
IDH-14, deixou Minas Gerais de fora. Sou daqueles Deputados que 
não aceitaram o fato de Minas ter f ~ado de fora do IDH-14. Não 
consigo entender nem tecnicamente c~.-mo isso ocorreu, porque não 
seria o caso. Minas tem regiões distantes do Nordeste, mas um 
programa voltado para o Nordeste brasileiro deveria ter separado a 
chamada região mineira da SUDENE e apenas essa região estudada 
da questão dos abaixo ou acima de 500, e não Minas como um todo. 

Acredito que Minas Gerais seja um Estado plural, onde há 
regiões muito desenvolvidas, e não deveriam mesmo receber. Mas a 
região mineira da SUDENE, que já está separada, desde a inclusão 
de Minas Gerais na SUDENE, por Juscelino Kubitschek de Oliveira, já 
é tratada de forma diferenciada em todos os aspectos, porque é uma 
região problema. 
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Ao se incluir Minas Gerais, encontrou-se uma razão 
técnica para deixar o Estado de fora do programa. No início, com o 
IDH-14, Minas Gerais teria que ter sido contemplada. 

Queria um comentário do senhor sobre uma outra 
discriminação que se faz nesse programa. Conseguiram deixar 
Montes Claros de fora de todo o programa, até quando deveria ser 
mencionada, pelo menos, como microrregião. Há cidades como 
Juramento e Bocaiúva, mas a microrregião, que é Montes Claros, está 
de fora. Depois dessa colocação, gostaria de perguntar ao senhor 
sobre o cronograma efetivo dos investimentos, porque é grande a 
quantidade de cidades que estão aqui, ampliaram demais o programa, 
e temos sérias dúvidas sobre se esse Governo vai priorizar os gastos 
de uma região problema, como a região mineira da SUDENE. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Já tinha ouvido várias 
vezes essa crítica à questão da inclusão de Minas e acredito que 
agora ela tenha sido incluída. A inclusão de Minas no Projeto Alvorada 
já foi anunciada há muito tempo, desde setembro. E não é pelo critério 
do IDH, porque esse é técnico, e contra ele eu não poderia brigar. Se 
há um índice determinado pelo programa das Nações Unidas, em que 
se faz um corte de atendimento abaixo de determinado número, esse 
é um critério que fica acima de qualquer tipo de intervenção técnica. 
Mas aceito a sua crítica, foi bem manifesta. 

A questão de Montes Claros já está anotada e reforça 
aquela anterior. Assim que chegar a Brasília, reunirei a equipe a fim 
de fazermos uma análise detalhada dos municípios da microrregião, 
para ver que IDH é esse, em que faixa está e se há a possibilidade de 
inclusão, como a Secretária colocou, segundo o critério estabelecido. 
Não podemos romper esse critério do programa de forma algum~a. 
Podemos até priorizar um programa extra-Alvorada, mas nao 
podemos romper o critério do projeto. Esse é um princípio que não 
pode ser alterado. Vamos fazer uma análise cuidadosa da 
microrregião de cada município e prometemos uma resposta assim 
que for possível. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Perguntei ao senhor 
também qual é a cronologia de liberação dos investimentos. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - A cronologia depende 
de vários fatores. São 15 programas. Cada município tem uma 
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necessidade. Existem munJclplos com necessidade de atuação 
direta sobre o trabalho infantil, outros não. Existem municípios com 
necessidades mais drásticas, com escolas sem água; outros têm 
escolas plenamente abastecidas. O cronograma do investimento 
dependerá da habilitação de cada município em relação à sua 
demanda específica. O orçamento existe, está priorizado e muito bem 
suplementado. Só para saneamento, temos uma suplementação de 2 
bilhões para os próximos dois anos e mais 2 milhões para bolsa-
escola. Pelo planejamento que fizemos dos orçamentos desse 
programa, acreditamos que são plenamente satisfatórios para atender 
aos compromissos. Vai depender da capacidade e do ritmo de 
habilitação de cada município. 

O Sr. Coordenador - Solicito a permissão dos Srs. 
Deputados para que façamos as perguntas em alternância com os 
nossos convidados. ·1 em os mais quatro Deputados inscritos, mas 
gostaria, com a permissão deles, de passar a palavra à Ora. Tereza 
Delamare, Superintendente de Assistência Social da Secretaria do 
Trabalho. 

A Sra. Tereza Delamare- Agradeço ao nobre Deputado e 
queria apenas registrar a presença da Secretaria neste evento tão 
importante. E, como Superintendente de Assistência Social e 
Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, quero colocar 
a Secretaria à disposição para qualquer dúvida que os Prefeitos ou os 
próprios Deputados possam ter. Temos muitos programas que têm 
uma afinidade muito grande com o próprio Comunidade Solidária e 
outros. Enfim, quero me colocar à disposição de todos. Obrigada. 

O Sr. Coordenador - Aliás, é uma parceria com o Projeto 
Alvorada. Existe uma pergunta da Sra. Maira Buarque: "Dr. Charles, 
como obter maiores informações sobre o Projeto Alvorada? Onde 
buscar orientação sobre a elaboração dos projetos específicos, 
telefone?". 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Vamos ter por via da 
Internet, nesta semana ainda, se a nossa equipe de informática 
cumprir o prometido, quarta-feira, no mais tardar quinta-feira, no nosso 
"site", que é www.brasil.gov.br, uma cartilha informatizada e completa, 
com a relação dos municípios, procedimentos, programas, a filosofia 
do projeto, ou seja, todos os dados que possam interessar em uma 
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primeira abordagem. Além disso, vou deixar disponível um 
material para que seja copiado e distribuído. São uma cartilha básica 
de descrição geral do projeto e a relação dos municípios incluídos 
nessa primeira triagem. Fora isso, estamos à disposição. Vou procurar 
deixar um telefone de contato que não seja o técnico, pois estamos 
com poucas linhas e terríveis problemas de congestionamento. Falarei 
com a equipe de cerimonial e com a de estrutura da Secretaria, para 
arrumarmos uma linha aberta, deixando-a como 0800, para tirar 
dúvidas, assim que tivermos como atender essa demanda. Mas, 
inicialmente, vou deixar esse material e o "site" na Internet, que -
penso - cobrirão grande parte dessa necessidade de informação. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Coordenador, 
Deputado Márcio Kangussu, meus colegas Deputados, Srs. Prefeitos, 
Vereadores, lideranças do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do 
Mucuri. Quero cumprimentar também o Presidente da SUDENE, 
Roberto Amaral; o Dr. Fernando e as demais autoridades. Dr. Charles, 
quero dar as boas-vindas a V. Exa. e à Ora. Wanda. 

Gostaríamos de perguntar a V. Exa. como foram 
priorizados esses 141 municípios para 2001. Represento um 
município que fica a 50km de outro; um foi incluído, e o outro, não. 
Tenho, por exemplo, o Município de Fruta de Leite, que está bem 
próximo a Padre Carvalho, que é uma cidade bem sofrida, com muitos 
problemas sociais. Fruta de Leite foi incluída, e Padre Carvalho ficou 
de fora. Então, gostaríamos de fazer um apelo ao Presidente e ao 
Secretário de Ação Social para que fossem incluídos todos os 176 
municípios. Gostaria que V. Exa. nos desse essa informação. 

Quero também cumprimentá-lo pela participação no "Bo~
Dia, Minas"; o senhor foi brilhante, ouvi V. Exa. atentamente. Mu~to 
obrigado. Padre Carvalho ficou incluído para 2002, e Fruta do Le1te 
para 2001. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Deputado Dimas 
Rodrigues, obrigado pelo elogio pela participação no programa "Bom-
Dia, Minas". Temos 145 municípios selecionados para 2001 e 131 
para 2002. Como trabalhamos? Trabalhamos com a possibilidade de 
recursos alocados orçamentariamente. Então, temos uma 
programação orçamentária que não podemos superar. Seria uma 
mentira técnica, quer dizer, assumir um compromisso que não será 

~------------------------------~ 
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cumprido. Então, o que fizemos? Fizemos uma adequação do 
orçamento disponível e da própria capacidade de execução dos 
programas, porque cada Ministério tem capacidade limitada, e 
dividimos os municípios por ano, de acordo com o IDH, usando o 
critério do IDH; os que têm IDH mais deprimido seriam priorizados. 
Isso não impede que antecipemos metas. Seria muito desejável 
antecipar essas metas. Gostaria muito de que grande parte dos 
municípios cotados para 2002 fossem atendidos em 2001. Vamos 
fazer todo o possível para isso. A prudência recomenda que sigamos 
a lógica orçamentária, o limite de execução do programa e o 
compromisso passo a passo. Esse foi o critério utilizado e a forma 
como estamos gerenciando o processo. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço ao Dr. Charles e 
quero mostrar a V. Exa. como um município é próximo ao outro e têm 
o mesmo problema, para que V. Exa. inclua esses municípios em 
2001. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Está registrado. 
A Deputada Maria José Haueisen - Cumprimento todas as 

autoridades que queriam falar com o Dr. Charles, acredito que tantas 
pessoas vieram aqui, hoje, pela esperança. Aquele ditado popular 
sempre prevalece: "A esperança é a última que morre". Depois de 
tantas vezes que vimos programas que começam e não terminam, 
não atendem os interesses e objetivos para os quais foram criados, o 
povo continua acreditando. É preciso crer para ver. Crer e trabalhar 
naquilo em que acreditamos para ver se as coisas acontecem. 

Dr. Charles, o senhor já disse o critério para escolha dos 
que vão começar a receber em 2001 e 2002: foi o orçamento, mas 
vimos que existem cidades mais pobres que foram para 2002. Não 
seria o caso de as mais pobres começarem recebendo em 2001, para 
ver se elas crescem e continuam cre~:cendo em 2002? Se levarmos 
em consideração apenas o orçamento disponível pela União, 
naturalmente as mais empobrecidas vão perder durante um ano. 

Outra coisa é que, no papel que nos foi distribuído, 
detectei alguns erros. Entre eles está a cidade de Santa Helena de 
Minas, que conheço, que considero a cidade mais pobre de Minas 
Gerais, embora não esteja no IDH mais baixo. Ela aparece com uma 
população de quase 33 mil habitantes, acredito que não tenha nem 5 
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mil habitantes. Pode até ser erro de computação, mas alguma 
coisa está errada. 

E também qual vai ser o critério para essa distribuição de 
2001 e 2002? Foi apenas o orçamento? 

Qual o critério para que cada família receba alguma coisa? 
Na minha cidade, no ano passado, algumas famílias recebiam R$7,50. 
Elas recebiam por alguns meses, depois já não recebiam, e eu não 
conseguia entender o critério. Mas as pessoas corriam atrás desse 
dinheiro porque eram miseráveis. E tenho medo de que nessa 
burocracia o dinheiro se perca no caminho, antes de chegar à família. 
Existe algum critério para que a família mais pobre receba mais? 

O Sr. Charles Richards Leukowics - Deputada Maria José 
Haueisen, sobre a questão de 2001 e 2002, tenho uma relação de 
todos os municípios de Minas Gerais que serão atendidos, e o critério 
é que, para 2001, receberão aqueles que têm IDH inferior. Então, 
essa relação está aberta à discussão. Gostaria de dizer que, assim 
como esse erro na população foi identificado, poderão aparecer outras 
divergências, porque esses dados foram filtrados em uma base antiga. 
Certamente já houve alteração importante nesses números. Estamos 
abertos a receber essas correções. Proponho até que se forme um 
grupo de trabalho para a correção desses dados. Se eles forem 
aceitos como oficiais, vamos mudar o critério do programa. Isso o 
Secretário já deixou bem claro. O importante é que esses dados 
sejam reconhecidos como oficiais. Se houver uma detecção de erros, 
vamos corigi-los imediatamente. · 

A questão da renda mínima é uma questão muito 
importante. O Ministério da Educação, além de ter recebido uma 
suplementação importante dE recursos para o Bolsa-Escola para os 
próximos dois anos - es...;e programa vai ter praticamente 
R$2.000.000,00 de recursos a mais - ele estava muito confuso e 
competia com o programa de erradicação do trabalho infantil. Esses 
dois programas têm de andar como irmãos, um não pode roubar a 
idéia nem o cliente do outro, por que você ou incentiva o trabalho 
infantil ou a evasão escolar. O Ministério da Educação, por intermédio 
do Secretário Executivo, formou um grupo para reestudar esses 
critérios, simplificar, dar transparência e elevar o seu valor de forma a 
justificar o aporte suplementar de recursos e balancear o programa de 
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erradicação do trabalho infantil. Acredito que dentro de 20 ou 30 
dias tenhamos esse critério divulgado. 

Gostaria que discutíssemos com um grupo técnico essa 
parte de critérios de IDH. Se houver um erro, comprometemo-nos a 
corrigi-lo imediatamente. 

O Sr. Coordenador - Relativamente ao erro na impressão 
dessa relação de cidades quanto à população, porque IDH não 
conhecemos, existem outras, não só Santa Helena de Minas, cujo 
Prefeito está presente. Podemos creditar isso a um erro de impressão. 

Quanto ao IDH, a fala da Deputada Maria José Haueisen 
procede, porque realmente existem cidades nessa relação com IDH 
abaixo de algumas que serão atendidas na primeira etapa. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Quero fazer uma 
proposta, porque, se formos trabalhar individualmente com cada um 
que identificou uma diferença em seu município, ficará inviável a 
condução do trabalho pela nossa equipe. Proponho que esta Casa 
abra uma lista de correções nessa que divulgamos, ateste que aquele 
é um valor reconhecido oficialmente e, posteriormente, nos envie a 
lista com todas as modificações propostas para fazermos uma análise 
mais consistente. Isso é possível? 

O Sr. Coordenador - É correto. Uma das razões de 
realizarmos esta reunião é colaborarmos para que o programa tenha 
êxito, com o maior senso de justiça. É bom que apresentemos as 
nossas reivindicações e as correções necessárias. 

Pergunta da Daniela de Abreu e Silva: "Dr. Charles, por 
que foi utilizado o censo de 1991, tendo o IBGE feito outro em 1996, 
após a emancipação de alguns municípios?". 

O Sr. Charles Richards Lewcowics - O último censo com 
base municipal oficial do IBGE foi em 1991. Em 1996, houve um 
censo para microrregiões e Estados, mas não se chegou a fazer um 
levantamento com base municipal. Tínhamos de partir de dados 
oficiais. E dados oficiais de municípios foram os do censo de 1991. 

O Sr. Coordenador - Pergunta do Dr. Edmar Godinho 
Pimenta, Diretor da CODEVALE: "Dr. Charles, os erros referentes à 
população dos municípios não levariam sérios comprometimentos ao 
programa?". 

O Sr. Charles Richards Lewcowics - De forma alguma, 
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porque o valor alocado e a demanda básica do município serão 
atendidos. Se o município tem 2 mil, 3 mil ou 4 mil habitantes, o 
número de crianças no trabalho infantil não variará drasticamente para 
comprometer o programa. Por isso também é que peço que esta Casa 
receba essas informações e no-las envie para sabermos se o 
programa pode ou não ser comprometido. Acredito que o fluxo de 
população global não varia. Ela pode variar aumentando num 
município e diminuindo em outro mais deprimido, devido a uma 
migração local. Mas isso não compromete o programa como um todo. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Prefeito Fábio 
Ramalho, de Malacacheta, que disporá de 3 minutos para a sua 
pergunta. 

O Prefeito Fábio Ramalho - Dr. Charles, o senhor já se 
referiu ao problema dos municípios que não estão nas listas devidas. 
Um problema sério está ocorrendo no vale do Mucuri. No Mucuri há 
12 municípios com IDH abaixo de 0,400 que não foram incluídos. Só 
vi incluído no programa o Município de Caraí. Somos 26 municípios, 
dos quais 12 estão com IDH abaixo de 0,400. Houve um erro muito 
grave, porque nessa lista existe somente um município desses 45 com 
IDH igual aos nossos, do vale. Gostaria que o senhor olhasse isso 
com carinho, porque o Mucuri é realmente uma Etiópia e não tem sido 
olhado pelo Governo Federal para inclusão em alguns programas. 
Está faltando no vale do Mucuri uma liderança forte, não somente na 
parte técnica como também na política, para que se inclua o Mucuri no 
mapa da pobreza do País. 

O Sr. Charles Rich:::~rds Leukowics - O senhor poderia me 
passar essa relação dos 12 municípios? Deixe-me também o telefone 
de contato. 

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Prefeitos, 
Srs. Vereadores, líderes comunitários, caro telespectador da 1V 
Assembléia, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o ilustre 
Coordenador, Deputado Márcio Kangussu, pela iniciativa de trazer a 
esta Casa tão importante debate. 

Gostaria de fazer quatro rápidos questionamentos. O 
primeiro ponto já foi abordado pelo Deputado Carlos Pimenta, que é a 
continuação do programa. Verificamos que há várias ações que terão 
prosseguimento após a conclusão dele. Acho que dois anos é um 
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tempo muito curto para se tratar de questões como a do médico 
de família e as ligadas à educação. Perguntaria, então, ao Dr. 
Charles, o seguinte: se não há uma previsão de continuação, há a 
previsão de alguns indicadores para o acompanhamento dos 
resultados? Não entendi bem o segundo ponto. Normalmente, quando 
se tem um programa grande como esse, às vezes, a infra-estrutura 
necessária para o acompanhamento fica tão grande que não se 
consegue chegar ao objetivo principal, que é o combate à pobreza. 
Verifiquei que o Portal da Alvorada exige uma estrutura muito 
complicada, ou seja, a implantação de um imóvel, de um local 
adequado, de computadores, de pessoal, de uma rádio. O senhor 
poderia nos informar qual o montante dos recursos a serem aplicados 
nessa etapa do programa e se esse acompanhamento não poderia 
ser feito pelas Prefeituras, que disporiam dos funcionários e da 
estrutura já existente para diminuir o custo. 

Gostaria ainda de saber se há um prazo para a revisão 
das cidades a serem incluídas. Tenho alguns questionamentos a esse 
respeito. 

E, por último, gostaria de saber se existe algum critério. 
Segundo a Ora. Wanda, algumas cidades-pólos, mesmo que tenham 
o IDH maior que 050, poderiam ou não ser incluídas no programa. 
Qual é o critério para que essas cidades, mesmo com IDH maior, 
possam ser incluídas? O exemplo citado aqui foi Montes Claros. 
Citaria também outra região, Ponte Nova, que agrega várias regiões. 
Ela não foi incluída. Certamente, o seu IDH é maior. Já existe um 
critério? Quais as ações que seriam desenvolvidas nas cidades-
pólos? Muito obrigado. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Deputado Fábio, o 
primeiro ponto é a questão da continuidade. Acho que ela é natural, 
mas não podemos nos esquecer de que existem 360 programas do 
Governo Federal em ação. Essa é uma seleção de 15 programas 
prioritários, com grande impacto nessa área. Isso não quer dizer que 
os outros programas não continuem suas ações normais. Essa 
continuidade da ação federal vai haver de qualquer forma. O que 
esperamos é construir uma lógica nesses mun1c1p1os, uma 
capacitação local, uma habilitação local, para que eles possam entrar 
nesse e em outros programas. Julgamos que esse prazo é necessário 
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para essa habilitação, para essa emancipação municipal, para 
que eles saiam desse nível de exclusão de mercado em que se 
e~contram hoje para um nível de inclusão, pelo menos na linha de 
m1crocrédit~, de participação política articulada para a inserção no 
mercado. E evidente que essa continuidade é desejável. Não 
pensamos ainda no que vai ocorrer após 2003. Estamos 
acompanhando agora a implantação e o desenrolar desses programas 
em 2001, bem como a intensificação ao máximo possível. É desejável 
uma continuidade. Acho que essa é uma preocupação de todos nós. 

Quanto à questão do Portal, primeiro, ele não é um 
rec~rso de dentro do Projeto Alvorada. Na Secretaria de Estado de 
Assistência Social já existe um programa, o Núcleo de Apoio à 
F?mília. O Portal é um núcleo ampliado, e sua função é criar uma 
celula dentro do município, na qual se possam documentar pessoas 
que não tenham acesso à documentação básica, principalmente as 
r:nães - que passam a ser a referência familiar -, dar instruções 
aquelas pessoas sobre os programas disponíveis que elas talvez 
desconheçam e oferecer uma possibilidade crescente de inserção da 
comunidade no projeto, para que a comunidade se sinta dona dele. 
Essa é a função. Os recursos são de terceiros ONGs, etc., ou de uma 
linha da Secretaria, que é a linha de progr~ma relacionada com o 
Núcleo de Apoio à Família e que não interfere com os recursos do 
Projeto Alvorada. 

Critérios para indJsão. Volto a repetir que, até que nos 
provem o contrário, os crit§rios utilizados por nós são esses 
divulgados pelo IBGE. Vamos analisar a situação de Montes Claros e 
todas essas questões pontuais que estão sendo postas. 

O Deputado Fábio Avelar - Segundo a Ora. Wanda Engel, 
algumas cidades-pólos, embora tenham um IDH superior a 0,50, 
podem ser contempladas pelo programa. Gostaria de perguntar ao Dr. 
Charles quais seriam os critérios adotados para a escolha dessas 
cidades-pólos. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Não. O que ela disse 
foi que, quando você escolheu municípios, naquela primeira fase, com 
um IDH abaixo de 0,5, é possível que alguns dos municípios situados 
dentro dessa microrregião com IDH abaixo de 0,5 tenham um IDH 
acima. Embora o IDH médio esteja abaixo, é possível que um desses 
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municípios tenha o IDH acima e tenha sido incluído, porque sua 
região foi incluída. Nesse caso, seria muito bom que ele funcionasse 
como um pólo de irradiação na microrregião. Mas nenhum município 
acim8 dG 0,5 será incluído, se não for esse o caso. Se ele estiver em 
uma microrregião com o IDH abaixo de 0,5, automaticamente já estará 
incluído. 

O Deputado Carlos Pimenta - Um pequeno aparte. Então, 
por que Teófilo Otôni, com 0,592, foi incluída, sendo que a realidade 
daquela cidade, como pólo de desenvolvimento, é a mesma de 
Montes Claros ou Pirapora? Estamos nos baseando em fatos. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - O senhor está falando 
do município? 

O Deputado Carlos Pimenta - Sim. 
O Sr. Charles Richards Lewkowics - Em que microrregião 

ele está? 
O Deputado Carlos Pimenta - Na microrregião de Teófilo 

Otôni, que tem as mesmas características da microrregião de Montes 
Claros. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - O que eu quero dizer 
é que, tecnicamente, quando puxamos o número do IBGE, vemos a 
microrregião onde está Teófilo Otôni. Se essa microrregião tiver um 
IDH abaixo de 0,5, a cidade será inserida. Se não tivermos um critério 
técnico para seguir rigidamente, será muito difícil manter o controle 
em um programa dessa envergadura. 

O Deputado Carlos Pimenta - Mas estamos nos 
fundamentando, Dr. Charles, em critérios técnicos. Essa relação 
contém erros. A cidade de Bonito de Minas, por exemplo, que tem 34 
mil habitantes, no Norte de Minas ... Então, são sete ou oito municípios 
que não estão dentro de nenhum critério técnico. Acho que precisa 
haver uma revisão. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Acho que ficou 
pactuado com a Casa que todas essas correções serão propostas de 
forma unificada. Daremos uma resposta a isso, num prazo muito 
breve. Qualquer correção necessária será feita. 

O Sr. Coordenador - Dr. Charles, vamos propor que essas 
correções, que consideramos convenientes, necessárias e justas, 
sejam feitas depois de uma reunião entre os Deputados votados 
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naquela regrao. Faremos o encaminhamento ao senhor das 
correções que acharmos necessárias. Pode ser? 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - O.k. 
O Deputado Fábio Avelar- Qual é o prazo que temos para 

fazer essas correções? 
O Sr. Charles Richards Lewkowics - Gostaria que vocês 

me dissessem de quanto tempo precisam para reunir todas essas 
sugestões de correções. Até o dia 22. 

O Deputado Fábio A velar- O.k., está ótimo. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Ilustre Presidente desta 

Mesa, Deputado Márcio Kangussu; Dr. Charles; quero cumprimentar 
toda a Mesa, na pessoa do Prefeito Tarcísio Delgado; Srs. Prefeitos, 
Srs. Vereadores, Dr. Charles, gostaria de fazer uma reflexão, e me 
desculpe V. Exa. pela forma como procedo. Não sou votado no Norte, 
sou do Sul de Minas; felizmente, nossa região é bem mais tranqüila 
que o Norte sofrido, mas não poderia me calar diante dessa situação 
que estamos acompanhando. Estou sentindo insegurança por tudo 
que estou ouvindo e presenciando nesta manhã. Acho que esse 
assunto deve ser tratado com muito mais propriedade e 
responsabilidade, porque estamos preocupados com a fome e a 
miséria. 

Em um momento ~omo este, não temos como segurar a 
miséria até 2002. Não temos r nais tempo para guardar esperanças e 
mais esperanças no Governo Federal, tanto que houve necessidade 
de que a Assembléia Legislativa, por meio da brilhante bancada ~o 
Norte, desse o grito junto ao Governo Federal, em face da exclusao 
dos nossos municípios. 

Gostaria, Dr. Charles, de fazer uma reflexão com muito 
mais profundidade. V. Exa. acaba de afirmar que somente a partir de 
2002 é que os outros municípios terão acesso a esse Projeto 
Alvorada. Gostaria de fazer com que V. Exa. sentisse o peso, a dor de 
toda a bancada do Norte dos Prefeitos para viabilizar recursos 
imediatos para essa região: Também discordo da maneira como foi 
feito o IDH, tendo em vista que temos um censo de 1991, 
completamente defasado. Há necessidade de que se faça um trabalho 
"in loco", região por região, cidade por cidade . 

Fica consignada minha grande preocupação, muito 
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embora atento às palavras de V. Exa., à sua preocupação em 
buscar novas informações, dar um novo rumo ao trabalho, mas estou 
preocupado é com o tempo, pois a fome é agora, não temos mais 
como esperar. Esta é a reflexão, e vamos verificar o que a Assembléia 
Legislativa poderá fazer, o mais rápido possível, sobre isso. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Deputado Dalmo, 
quanto à primeira parte da pergunta, acho que me expressei mal -
desculpe-me se assim o fiz. Não disse que após 2002 os outros 
municípios terão acesso ao Projeto Alvorada. A relação se encerra em 
2002. O Projeto Alvorada, como projeto, tem início e fim determinado, 
e esse é o fim do projeto. Se haverá seqüência ou não, é uma decisão 
que está por vir, não posso hoje afirmar, não tenho competência para 
isso. 

A questão de o índice de 1991 estar defasado, 
provavelmente está. Mas era o único índice disponível, e 
precisávamos de um índice reconhecido internacionalmente, inclusive 
pelos organismos financiadores internacionais, pelas agências 
multilaterais de crédito e pelo MERCOSUL. Precisávamos utilizar um 
índice que tivesse embasamento acadêmico, técnico e político. Esse 
foi o único disponível. Infelizmente, ele está defasado; estamos 
dependendo do censo de 2000 para fazer uma atualização, que 
certamente será feita. A intenção é de que, assim que sejam 
divulgados os novos índices, seja feita uma correção. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Somente para 
complementar, não seria o caso de, antes de qualquer coisa, ouvir as 
microrregionais, os Prefeitos e os Deputados? V. Exa. mesmo 
confirma que esse índice de 1991 está defasado. Assim, seria mais 
oportuno que os Srs. Prefeitos e Deputados e as microrregiões 
pudessem também participar. É um trabalho conjunto. 

Não temos condi~õ~~- ; Jl matar um projeto dessa 
envergadura unilateralmente. Esta é a observação que faço, Dr. 
Charles. A situação de cada região e de cada município é diferente, e 
o trabalho também deve ser diferenciado. 

O Deputado Ermano Batista - Estamos diante de um 
quadro que nos inspira confiança. Não estamo::, élqui buscando 
soluções, mas aprendendo a proceder de forma a que a solução 
preconizada pelo Governo Federal tenho bom resultado. 
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Lamento que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pessoa 

por quem tenho profundo respeito e admiração, proteste contra o 
Governo Federal pelo fato de Minas Gerais, inicialmente, ter ficado 
fora do processo. 

A montagem do processo é questão administrativa e é 
tarefa de executivos. Esta Casa teve de gritar porque, 
lamentavelmente, o Governo Estadual ficou omisso, ficou dormindo, 
sonhando com o Palácio da Liberdade, e se esqueceu de Minas 
Gerais. Temos de ser realistas. No cômputo geral, constatou-se que 
Minas Gerais estava acima da média. A questão foi técnica: 
esqueceu-se o Governo Estadual de mostrar as regiões pobres do 
Estado, como é o caso do Jequitinhonha, do Mucuri, de algumas 
cidades do vale do rio Doce e, notadamente, do Norte de Minas 
Gerais. Esta Casa agiu, brigou, mostrando o que o Executivo Estadual 
deixou de mostrar. 

O programa apresenta, sim, algumas impropriedades, mas 
o próprio Dr. Charles disse que está disposto a corrigi-las, caso haja 
critério válido. Há município com o IDH menor que ficou para 2002, 
enquanto outro com o IDH maior ficou para 2001. Peço ao Dr. 
Charles, no entanto, que não tire nenhum dos que já estão em 2001, 
porque poderia complicar as cJisas, visto que já se criou expectativa. 
Que sejam, então, incluídos aqueles que estão aquém do índice maior 
concluído em 2001. Nesse caso, em vez de 145, passaremos a ter 
170 ou 180. Esse é o pedido que lhe faço, Dr. Charles. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. José Vicente, 
Prefeito de Buritis. 

O Prefeito José Vicente - Sou Presidente da Associação 
dos Municípios Adjacentes a Brasília - AMAB. Todos os nossos 
municípios, à exceção de um, estão excluídos do FSO e da SUDENE, 
mas têm sua situação plagiada em nível nacional: o IDH é sempre 
avaliado de maneira genérica, sendo levada em consideração a renda 
"per capita". A maioria daqueles municípios tem um montante de 
grandes produtores, que chega a 9% dos proprietários da região, ao 
passo que 92% das pessoas não têm a mesma renda. Assim sendo, 
ao final da contabilidade, a identificação avantaja os que têm mais 
propriedade, mais produção. 

Meu questionamento é o seguinte: como podemos excluir 
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alguns municípios? Do Noroeste, por e emplo, foi incluído apenas 
um município, que tem o mesmo perfil da maioria dos 22 municípios 
da região, em que há enorme diferenciação de renda. 

O atual Prefeito extremamente sério, funcionário do 
Tesouro Nacional, trabalho~ com a Ora. Wanda. É estritamente 
técnico, ou algum outro elemento estaria incluindo municípios? A 
somatória dos nossos dias não nos permite ter esperanças tão longas. 
Gostaria que levássemos em conta esses dois elementos, 
considerando a nossa realidade de Noroeste do Estado. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Sr. Prefeito, acho que 
nem eu nem a Secretária conseguimos nos expressar de forma 
absolutamente clara. Quando, numa relação de 2001, existe um 
município com IDH acima de 1 constante na relação de 2002 é porque 
o único critério utilizado é o municipal; o outro é o da microrregião. É 
importante notar que, em todo o território nacional, nenhum município 
abaixo de 0,5 deixou de ser atendido; todos estão incluídos. A 
diferença entre o critério para 2001 e para 2002 está sendo 
questionada aqui. Estamos abertos para rever qualquer tipo de dado 
incorreto, até porque é um dado de 1991. Talvez seja uma falha 
didática nossa. Se o município a que você se refere não está incluído 
é porque o IDH da microrregião se encontra acima de 0,5 ou porque 0 
IDH do próprio município está acima de 0,5. Caso contrário, estará 
incluído. 

Estamos abertos para discutir essa lista e mostrar 0 
material do IBGE. Você sugeriu que poderia haver qualquer outro tipo 
de critério que não técnico. Sou o responsável pela defesa técnica 
desse projeto e garanto-lhe que, se você encontrar algum critério não 
técnico na escolha de qualquer município, assino minha carta de 
demissão imediatamente. Estou à disposição para discutir esse caso 
em particular. 

O Sr. João Batista Resende - Primeiramente, gostaria de 
cumprimentar a Assembléia e a bancada do Norte, por essa iniciativa, 
extremamente importante para discutirmos essa questão. Farei 
algumas considerações, e não perguntas para o representante do 
Governo Federal. A primeira é sobre a afirmativa da Ora. Wanda 
Engel: "Quanto maior a demanda, menor a carência de recursos.". 
Isso é preocupante? Sim, porque priorizamos o pagamento da dívida. 
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Mais ainda hoje porque, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
situação das Prefeituras está cada vez mais difícil. 

Com relação à proposta do Deputado Carlos Pimenta, é 
importante que tenhamos um núcleo estadual. Mas acho que não 
deve abranger _apenas a região mineira do Nordeste, ou seja, os 140 
municípios da Areada SUDENE, enquanto em Minas Gerais cerca de 
276 municípios estão contemplados pelo programa, embora as 
informações iniciais considerem apenas 271. É importante que haja 
envolvimento de outras instituições e do Poder Executivo para 
acompanharmos esse programa, assim como um assessoramento às 
Prefeituras. Como foi dito claramente pela Ora. Wanda Engel, quem 
correr primeiro beberá água limpa, o que quer dizer que os recursos 
não são suficientes para os 276 municípios. Isso causará problemas 
de contingenciamento de recursos. Nem todos os municípios se 
enquadrarão nos critérios. É preciso que nos preparemos e que os 
projetos sejam elaborados de forma adequada, para que os 
municípios possam buscar os recursos, extremamente importantes, 
dada a situação de carência e á degradação do quadro social em que 
nos encontramos. 

Por último, queria falar a respeito do IDH. Os dados do 
IDH de Minas Gerais de 1991 são dados do IPEB, IBGE, calculados 
pela nossa Fundação João Pinheiro de Minas Gerais. Com certeza, 
esses dados de 1991 estão defasados, não mostram a atual 
realidade. Só teremos novos dados a partir de 2002 porque o censo 
ainda não foi concluído e precisamos de informações censitárias para 
isso. 

Sugerimos .que esses municípios que estão sen~o 
contemplados e outros que estão solicitando a sua contemplaçao 
sejam atendidos nesse momento. E, a partir do momento em que 
tivermos à nossa disposição os dados do Censo 2000, possamos 
incluir alguns municípios. A idéia que temos é que houve ~~a 
concentração de riqueza naquelas regiões mais ricas, e as reg1~es 
mais pobres perderam ainda mais, em função dessa concentraçao. 
Essa é a nossa preocupação. Queremos alertar os Prefeitos para que 
corram na elaboração dessas propostas, desses projetos, para que 
possamos realmente fazer jus a esses recursos, que, se não ficarem 
aqui em Minas Gerais, com certeza serão distribuídos a outros 
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Estados. Muito obrigado. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Dr. João Batista, em 
primeiro lugar que parabenizá-lo pela l -<celência da instituição a que o 
senhor pertence. Realmente a Fundac,.ão João Pinheiro é de uma 
supremacia e de uma excelência técnica comprovadas. 

Quanto à questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
concordo que é uma restrição, que é uma espada na cabeça de todos. 
Particularmente, julgo que ela é necessária, e agora devemos atingir 
um ponto de equilíbrio. 

Quanto à questão dos municípios mais pobres, certamente 
vai ser necessária uma "excepcionalização" no limite endividamento. 
Como disse, isso já está em negociação no mais alto nível de 
Governo. Acredito que essa decisão não tarda. 

Quanto à questão do núcleo estadual, do envolvimento de 
outras instituições, acho absolutamente louvável essa iniciativa 
partindo da sua instituição. A idéia do projeto é abrir ao máximo a sua 
transparência e atrair parcerias, mas não parcerias de última hora, e 
sim parcerias com compromisso. Entendo a sua preocupação. 

Quanto ao fato de que "quem chegar primeiro bebe a água 
limpa", acho que novamente houve uma falha nossa de didática. o 
que a Secretária faz questão de dizer é que sempre é possível 
antecipar metas. Quer dizer, não é que o recurso seja escasso, que 
quem chegar primeiro leva e quem chegar mais tarde perde. Quem 
chegar primeiro consegue antecipar uma meta sobre um recurso 
excedente. Se em um município de 2001 há excedentes de recursos e 
ele é de 2002 e conseguiu habilitar um projeto, certamente vai ser 
priorizado. Naturalmente irá receber esses recursos com antecipação. 
Então, a questão de se habilitar antes e levar o recurso é só na 
antecipação de metas, e não na disputa pelo recurso. 

Com relação ao fato de o IDH de 1991 estar defasado, não 
há a menor dúvida. Agradeceria se o senhor nos mantivesse 
informado sobre as atualizações e sobre a primeiro censo que vai ser 
colocado em prática em 2002. Isso nos ajudaria muito a prever esse 
tipo de correção. Esse é um contato muito interessante que 
poderemos fazer. Estamos à disposição para aprofundar essa 
conversa. 

O Sr. Coordenador - Quero fazer coro com o Dr. Charles 
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relativamente à Fundação João Pinheiro e ao Dr. João Batista. 
Realmente, é uma instituição que nos orgulha pela sua excelência, e 
os municípios mineiros deveriam utilizá-la mais. 

Gostaria de pedir aos Prefeitos e representantes dos 
municípios que, conforme foi acertado com o Dr. Charles, a 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais vai enviar à 
Secretaria Nacional de Assistência Social, até o dia 22, as nossas 
reivindicações, críticas e correções. 

Portanto, pedimos que os representantes dos municípios, 
principalmente os Prefeitos, encaminhem aos Deputados, até a 
próxima segunda-feira, dia 18, suas reivindicações, para que sejam 
incluídas neste documento, que será um documento institucional, para 
que façam as correções necessárias. 

Com a palavra, o Prefeito Ronaldo Mota Dias, Presidente 
daAMAMS. 

O Prefeito Ronaldo Mota Dias - Quero cumprimentar e 
agradecer aos nossos Deputados, tanto os Estaduais como os 
Federais, pela vitória da inclusão dos municípios de Minas Gerais 
nesse programa, o que tem sido uma constante, pois só temos 
conseguido a inclusão dos municípios mineiros nos programas do 
Governo Federal depois de muita luta, muita batalha, principalmente 
os municípios da área mais pobre deste País. 

Aqui se falou muito de censo, mas o de que precisamos, o 
de que precisa o Governo Federal é de bom-senso ao montar os seus 
programas, porque não é possível que se deixe de fora uma área de 
um 1.000.000Km2 , que só perde para o Estado da Bahia, usando o 
cabide de critério técnico. Se há critério técnico, os municípios da área 
mineira da SUDENE deveriam estar nesse programa, mas tivemos de 
gastar tempo, dinheiro e muita luta para que nele fôssemos incluíd~s. 
Assim, se queremos justiça e igualdade em um programa neste Pa1~, 
em primeiro lugar é preciso que se respeitem os municípios ma1s 
pobres e que parem com a politicagem. 

Com relação aos novos municípios, foi usado o IDH dos 
municípios antigos, e não podemos querer que Municípios como 
Olhos-d'Água e Guaraciama, aqui citados pelo Deputado Gil Pereira, 
tenham o mesmo IDH que o Município de Bocaiúva; que nosso 
Município de São João da Lagoa tenha o mesmo IDH que o Município 

-ªl 
~----------------------------------~ 



1288 
de Coração de Jesus, de que originou. Então, esse é o bom-
senso de que precisamos para que possamos dar um tratamento igual 
a todos os municípios ao montar um programa. 

Por fim, quero colocar à di1posição do programa a nossa 
associação, que está estruturada i :tra dar apoio técnico aos 
municípios. Já solicitamos audiência com a coordenação do 
Programa, e estamos aguardando que ela seja marcada, para que 
possamos levar-lhe nossas reivindicações e nossas sugestões. E 
vamos aproveitar a oportunidade dada à Assembléia e ao Estado de 
Minas Gerais para nos manifestarmos. Queremos dizer ao Deputado 
Ermano Batista que, se não nos informamos, foi porque não tivemos a 
oportunidade de mostrar ao Governo Federal que estávamos errados. 
Até mesmo o Governo Federal errou, quando, ao anunciar 0 
programa, disse que ele era para atender regiões pobres como a do 
vale do Jequitinhonha, que nem sequer estava no Programa. Muito 
obrigado. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Prefeito Ronaldo Mota 
Dias, quanto aos critérios, repito que ouvimos os grandes 
especialistas na área social, pessoas que convivem com a realidade 
da área social no dia-a-dia, dentro do País e fora dele. Esse critério foi 
escolhido com muito cuidado e após muita discussão. Infelizmente, se 
erramos, esse foi o melhor critério que nos foi possível adotar e foi 
motivo de consenso entre especialistas da área social. Mesmo 
defasado, é o de que dispomos. 

Quanto à associação e à disponibilização que nos faz, 
acho muito interessante. Qualquer tipo de parceria é muito bem-vinda 
e quando a intenção é positiva, como é o caso, melhor ainda. A~ 
portas do projeto estão abertas para a associação. 

O Sr. Coordenador- Como são similares, foram agrupadas 
as perguntas do Prefeito Márcio Gomes, de ltamarandiba, e de 
Cláudia Bandeira, de Rio Vermelho. "Quando será formado o núcleo 
do município, e quais as primeiras providências a serem tomadas pela 
Prefeitura para implementá-lo? Os recursos do projeto se destinarão 
ao município ou às ONGs? 

A equipe responsável pelo projeto deve ser composta por 
um coordenador, dois assistentes e cinco agentes. O coordenador 
deve ser um técnico capacitado? Pode ser cedido pela Prefeitura?". 
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O Sr. Charles Richards Lewkowics - Portais não são 

minha especialidade, mas mantenho-me razoavelmente informado, 
acompanhando a implantação e o desenho deles. 

A idéia do portal é ser um prestador de serviço básico e 
necessário à comunidade mais excluída. Ele tem um coordenador, 
dois assessores de coordenação e cinco agentes jovens, recrutados 
ali. O coordenador recrutado por um conselho formado pelo município, 
pela Igreja e pela Prefeitura. Há um consenso quanto à escolha desse 
coordenador. 

No "site" que será disponibilizado deixaremos o contato 
com o responsável pela implantação dos portais. Será possível 
estabelecer um contato entre o município ou qualquer interessado 
com o departamento responsável pelo acompanhamento dos portais, 
pela rede de portais e obter qualquer informação sobre isso. 

O Sr. Coordenad~x - Com a palavra, o Dr. Flávio 
Magalhães Abreu Mendes, representante da Secretaria do 
Planejamento. 

O Sr. Flávio Magalhães Abreu Mendes - Inicialmente, 
gostaria de parabenizar o Governo Federal pela retificação acertada a 
respeito do IDH-14. Segundo a Ora. Wanda, o IDH estadual era uma 
média e, num grupo heterogêneo de municípios, gerava distorções e 
não representava corretamente a realidade. Com a retificação da 
metodologia, será adotado o IDH municipal. 

Em Minas Gerais, a Secretaria do Planejamento vem 
trabalhando com o Programa Comunidade Ativa, participando da 
interlocução estadual. Foi criado um grupo de trabalho para viabilizar 
o Programa. Gostaria de deixar aberta a possibilidade de interação 
entre o Comunidade Ativa, que interage com diversos órgãos ~o 
Poder Executivo Estadual, e o Projeto Alvorada na sua interlocuçao 
estadual. Seria interessante que a equipe facilitadora nacional ~ a 
equipe interlocutora estadual do Programa Comunidade At1va 
trabalhassem juntas, aproveitando a estrutura já existente. 

Gostaria de retificar as palavras do Prof. João Batista 
Resende, Presidente da Fundação. Quando estiver disponível o IDH 
com base no censo demográfico de 2000, seria interessante que 
fossem acrescidos os municípios que apresentam IDH abaixo de 0,5 
para se remediar a defasagem temporal do IDH auferido em 1991. 

.q 
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O Sr. Charles Richards Lewkowics - Com relação ao 

Programa Comunidade Ativa e Solidária, temos contato direto. Há 
uma pequena diferença de foco entre os dois. Um tem foco de longo 
prazo, de sensibilização, de estruturação e capacitação da base social 
local. O nosso tem uma ação mais cirúrgica, mais direta. 

A interlocução, não só ~om o Comunidade Ativa e 
Solidária, mas também com outros 1- ·ogramas, é o caminho que 
estamos procurando seguir. Sempre que há uma parceria disponível 
ou uma rede já instalada, nós a utilizamos e provocamos essa 
parceria. F,·tamos abertos a qualquer sugestão que você ache 
interessante e operacionalmente eficiente para uma ação local. 

Quanto à correção do índice, eu concordo. O único pré-
requisito é que, nessa divulgação, ele seja oficial e nacional. 

O Sr. Coordenador - Há dti8S perguntas similares a 
respeito de contrapartida, do Sr. Altair Alvim, Prefeito Municipal de 
Conceição da Barra de Minas, e do Sr. Antônio Flausino Medina, da 
Prefeitura Municipal de São João Evangelista: "O Projeto Alvorada 
poderia pleitear que os municípios desse projeto fossem dispensados 
de contrapartida em todos os repasses de convênio, a exemplo do 
que já ocorre com o Comunidade Solidária? Seria uma ajuda 
importante e valiosa". A segunda: "Gostaria de saber se os municípios 
incluídos no projeto estão sujeitos à prestação de contrapartida". 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Como falei, estamos 
num trabalho permanente junto aos Ministérios da Fazenda, do 
Planejamento e da Casa Civil, procurando viabilizar aquilo que 
legalmente é possível na exclusão de qualquer tipo de contrapartida 
ou sobrecarga por parte dos municípios mais pobres. Acredito que, no 
máximo, em 25 dias, já tenhamos uma definição formal do que será 
possível "excepcionalizar". A Secretária Wanda Engel está mobilizada 
nesse sentido. A Casa Civil já emitiu o seu parecer favorável. É só 
encontrar um caminho legal e viável para a "excepcionalização" desse 
tipo de contrapartida e de outros encargos desnecessários dos 
programas envolvidos no Projeto Alvorada. 

O Sr. Coordenador - Queria avisar a todos que a ata 
contendo a transcrição completa deste ciclo de debates será 
publicada no jornal "Minas Gerais" do dia 20/12/2000, na parte 
denominada "Diário do Legislativo". Vocês poderão ter acesso a tudo 
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o que se passou aqui lendo o jornal dessa data. Com a palavra, o 
Sr. Lúcio Balieiro Gomes, Prefeito eleito de Espinosa. 

O Sr. Lúcio Balieiro Gomes - Primeiramente, quero 
agradecer ao Presidente da Casa, Deputado Anderson Adauto, que 
gentilmente nos convidou, aos nobres Deputados e aos colegas. 

Dr. Charles, fui eleito Prefeito Municipal de Espinosa, que 
é o segundo município mais longínquo da Capital do Estado, na divisa 
com a Bahia. Estou vendo o IDH de 0,434, mas, durante a campanha, 
visitamos comunidades cujo IDH estaria, se fosse feita uma pesquisa, 
muito abaixo desse número. São regiões que distam mais de 1 OOkm 
do município, de difícil acesso, sem energia elétrica, sem água potável 
e encanada, com casas de enchimento, doença de Chagas, enfim, 
pobreza, desemprego, etc. 

Quando vemos essa iniciativa do Governo Federal de 
combater a pobreza por meio do Projeto Alvorada, realmente, alegra-
nos o coração, porque vimos de perto essa situação. Mas, ao mesmo 
tempo, preocupa-nos pensar que seria mais um projeto anunciado, 
mas a burocracia ou algum outro empecilho faria os recursos ficarem 
apenas na teoria, e, como disse o colega João Batista, outros 
municípios conseguiriam os recursos, que são poucos. Aqueles que 
chegam primeiro conseguem os recursos,e outros não, e volta, então, 
aquela decepção de não conseguir os recursos necessários para 
combater a pobreza dessas comunidades. 

O Sr. Lúcio Balieiro Gomes - Então, gostaria, Dr. Charles, 
de perguntar a V. Exa. se, realmente, esses municípios mais pobres 
do Norte de nosso Estado terão esses recursos,ou seja, se existe a 
garantia de que existem recursos disponíveis, de que não há essa 
burocracia de lobista. Existirá acesso fácil para que os prefeitos, junto 
com a sociedade, possam fazer chegar esses recursos a essas 
comunidades que visitei e cuja necessidade vi? Era só essa a 
colocação que gostaria de fazer. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Prefeito Lúcio, acho 
que a sua preocupação é absolutamente real. Estou acostumado a 
andar por esse semi-árido, pelo Nordeste e já vi coisas, realmente, de 
arrepiar. A nossa preocupação e responsabilidade são com relação ao 
não-contingenciamento dos recursos para o Projeto Alvorada, ou seja, 
não podemos nos preocupar com o "lobby" na ponta, porque fica 
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absolutamente fora de competência, quer dizer, não teríamos a 
menor possibilidade, nem por decreto, de vigiar ou de fiscalizar um 
tipo de ação dessas. 

Caberá uma mobilização entre os Prefeitos, talvez entre os 
Prefeitos do Alvorada, para criar uma sinergia e evitar esse tipo de 
coisa ou para otimizar, inclusive, a sua voz no caso de um bloqueio de 
recursos ou qualquer fato desses. O nosso papel é garantir os 
recursos orçamentários e o limite financeiro. Isso está feito, quer dizer, 
já temos um decreto pronto para a execução, para o orçamento de 
2001, em que os recursos do Projeto Alvorada serão destacados no 
Anexo I. Eles não serão passíveis de nenhum contingenciamento, e 
os recursos de liberação financeira serão integrais, também sem limite 
imposto pelo Ministério da Fazenda, pelo Tesouro Nacional, ou seja, 
os recursos anunciados serão, efetivamente, os disponíveis. Daí para 
baixo, o que posso prometer é o seguinte: se você perceber que, em 
alguns dos 15 programas do Projeto, estiver havendo criação de 
restrição, estiver sendo imposta alguma dificuldade ao seu município, 
entre em contato conosco. Vamos, imediatamente, entrar em contato 
com o gerente desse programa para ver o que está acontecendo. 
Esse compromisso existe, e essa transparência será dada. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Prefeito Municipal 
de Juiz de Fora e Presidente da Associação Mineira de Municípios, 
Tarcísio Delgado. 

O Prefeito Tarcísio Delgadt· - Sr. Coordenador, Deputado 
Márcio Kangussu, Srs. Deputados, Dr. Charles, colegas Prefeitos: 
minha intervenção será muito rápida. Ouvimos a intervenção da Profl 
Wanda e o debate com o Prof. Charles. Percebemos que é um projeto 
interessante, visa às comunidades mais pobres do País e do Estado, 
sendo, por isso, do maior interesse. Mas há perplexidade quanto à 
inclusão e à exclusão de municípios, de regiões, critérios que têm sido 
debatidos. 

Quero aproveitar essa oportunidade para dizer aos 
companheiros, aos colegas Prefeitos que a Associação Mineira dos 
Municípios, com sede em Belo Horizonte, bem perto da Assembléia, 
está à disposição dos companheiros até para que possam evitar os 
chamados lobistas. A Associação está à disposição dos companheiros 
que quiserem orientação e do Ministério, para ajudar nessa parceria 
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de esclarecimentos, durante a implementação do programa. 
Sabemos que o País é imenso, o Estado de Minas Gerais é enorme, 
todos os municípios, principalmente os que estão sendo relacionados, 
são muito carentes e as dificuldades são muito grandes. Esses 
programas são muito bem lançados - às vezes, até nacionalmente, 
pela grande imprensa , e os recursos, realmente, são 
disponibilizados, só que não se consegue retirá-los. 

A grande verdade é essa. Seria a mesma coisa que dizer 
para os Prefeitos que existem tantos milhões à disposição, mas esses 
milhões estariam na Lua. As coisas têm sido assim. Na hora em que o 
Prefeito for demandar os recursos, ele tem que atender as condições 
normais e provar que tem capacidade de endividamento, não deve ao 
INSS, a Câmara de Vereadores está sem problemas, quer dizer, as 
condições impostas costumam eliminar a maioria dos clientes. 

Quero dizer ao Dr. Charles que estaremos às ordens, mas 
passaremos informações por meio do nosso órgão informativo, o 
jornalzinho mensal, sobre tudo que se referir ao projeto. Estaremos 
disponíveis para quaisquer esclarecimentos relativos ao acesso a 
esses recursos, que são muito importantes, principalmente para os 
municípios mais carentes. Esse é um projeto para incluir, porque 
temos os excluídos, que precisamos trazer para dentro, e muitos 
municípios que vivem em situação muito difícil. 

O Sr. Coordenador - Gostaríamos de agradecer ao 
Presidente da AMM.Pergunta do Sr. Josemar Soares de Uma, 
Prefeito reeleito de Varzelândia, da Prefeitura de Porto Firme e do 
Município de Catas Altas. São três perguntas similares: "O nosso 
município tem IOH de 0,4, e quero saber se está no programa para ser 
atendido no ano de 2001, quando deverá ser entregue o projeto e se é 
necessário o encaminhamento dos convênios do Projeto Portal da 
Alvorada passar pelos Deputados Estaduais e Federais e qual o 
tempo de aprovação do projeto até a Prefeitura. 

Os municípios incluídos na segunda etapa, em 2002, 
poderão, no momento, apresentar projetos, existem cronogramas, 
calendários e, até mesmo, a esperada inclusão da segunda etapa no 
orçamento daquele ano?". 

Com a palavra, o Dr. Charles. 
O Sr. Charles Richards Lewkowics - O procedimento para 

~--------------------------------------~ 
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cadastramento dos programas é o normal. Vou deixar a relação 
dos municípios que vão ser atendidos, e o Prefeito vai poder consultar 
e verificar se o município está ou não na relação. 

Não é necessário haver encaminhamento dos convênios 
pelos Deputados. O Prefeito pode ligar diretamente para a Secretaria, 
para o núcleo de apoio às famílias e obter todas as informações 
necessárias sobre o Portal e a programação da implantação no 
município. 

Quanto à pergunta sobre os municípios em 2002, eles 
continuam com a vida normal. O Projeto Alvorada não é a única ação 
de governo. Os projetos podem ser apresentados, pleiteados e, 
quanto mais cedo, melhor. O que quero deixar claro é que a 
priorização vai ser dada para que seja em 2001, mas nada impede 
que o município cadastrado em 2002 apresente o seu projeto e já se 
habilite a isso. 

O Sr. Coordenador - Tenho uma preocupação que é de 
todos nós. Existia o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor - o 
PAPP -, que era de uma relevância a toda a prova, principalmente nas 
áreas pobres. Esse Programa se encerrou. No Programa Alvorada, 
existe um muito similar, de combate à pobreza, que é uma 
preocupação de todos nós. 

O Deputado Arlen Santiago - Dr. Charles, primeiramente, 
vemos que, entre as ações, algumas não são novidade. Simplesmente 
houve um agrupamento de programas, como, por exemplo, o de 
mortalidade infantil, que vem sendo executado, principalmente às 
custas das emendas parlamentares ft:derais, quer dizer, o município 
que não tiver um Deputado bom que o coloque ali, 
independentemente da sua pobreza, ficará fora dos programas. 
Tomara que consigamos, realmente, ter prioridade. 

O PRODETUR, por exemplo, sai da possibilidade de os 
Prefeitos lutarem por ele. É uma luta estadual, talvez federal, visto 
que, em Minas Gerais, estamos lutando por ele há cinco ou seis anos, 
sem possibilidade de colocar. 

O ponto que queria frisar é a novidade que o Programa 
Alvorada traria para nós, de ação imediata, atendendo bem, a 
exemplo do PAPP, que foi financiado pelo Banco Mundial. E 75% 
daquele programa era de obrigação do Governo Federal, era um · 

l~ __________________________ j 
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financiamento para o Governo Federal, ficando 30% de 
contrapartida do Estado. Minas Gerais teve muitos problemas e 
acabou por tomar algumas medidas que fizeram com que a CEMIG e 
a COPASA entrassem nos 30%. 

No Projeto Alvorada, o que, realmente, nos alegrou foi a 
ação de combate à pobreza rural dos Estados do Nordeste; o objetivo 
é atender às áreas mais pobres do Nordeste rural com programas 
desenvolvidos pelos Estados e apoio financeiro do Banco Mundial. 
Agora, ficou duvidoso. Com a meta, também nos alegramos: financiar 
programas de combate à pobreza dos Estados do Nordeste com 
empréstimos do BID de US$400.000.000,00 e US$1 00.000.000,00 de 
contrapartida dos Estados. Mas os Estados do Nordeste e o de Minas 
Gerais não têm mais capacidade de endividamento. A maior alegria 
que o senhor nos daria seria sair daqui como nosso porta-voz, como a 
pessoa que vai lutar para que esse empréstimo seja do Governo 
Federal e as prefeituras e Estados busquem a sua contrapartida. Se o 
financiamento ficar para o Estado, esse programa já está morto. Os 
outros programas já têm a sua ação: o Renda Mínima, o Médico da 
Família, e vão acontecer independentemente do Projeto Alvorada. A 
grande novidade seria que os US$400.000.000,00 fossem financiados 
pelo Governo Federal e o senhor saísse daqui como o nosso porta-
voz para que isso pudesse acontecer. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Vamos ao primeiro 
ponto. O Deputado disse que não há novidade alguma. Realmente, 
não há. Os programas são selecionados dos 360 que compõem o 
Plano Plurianual do Governo. A novidade é o gerenciamento, a 
suplementação de recursos, a garantia de que não haverá tipo al~um 
de restrição orçamentária e financeira, um gerenciamento mtenstvo, 
desde a liberação dos recursos até o acompanhamento da meta 
física. Esse modelo de gerenciamento é uma revolução na máqui.na 
pública. Ele só foi utilizado em alguns empreendiment<;>s em que ttve 
oportunidade de trabalhar, e o resultado foi fantástico. E um programa 
que responsabiliza a ação pública. 

A grande mudança não é a inclusão de programa novo. 
Não tentamos redescobrir a roda, tentamos fazê-la rodar melhor, quer 
dizer, a eficiência está no modelo de gestão que estamos aplicando, e 
as críticas e sugestões serão bem-vindas, porque queremos aprimorá-
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lo ainda mais. 

Concordo que há uma difícil inserção da base municipal 
pobre no PRODETUR. Ele foi incluído pela sua capacidade de irradiar 
a possibilidade de geração de renda. Isso foi identificado, na prática, 
pelo Banco do Nordeste. Por isso ele foi incluído. 

Infelizmente, não vou poder ser seu embaixador na 
captação desses recursos pela União, porque, em primeiro lugar, eles 
já estão contratados, compactuados, fechados com os organismos. É 
um contrato fechado dos Estados com os organismos. Eles só 
entraram aí por absoluto voluntarismo dos Estados, que acharam ser 
importante priorizar esses municípios para garantir, inclusive, o 
respaldo técnico e a anuência do organismo financiador. O Banco 
Mundial e o BIRD passaram a utilizar tanto o IDH quanto a lógica do 
Projeto Alvorada, como filtro na concessão de novos empréstimos 
para a área social. Então, essa adesão foi espontânea, não foi 
induzida, não tivemos nenhuma responsabilidade nessa captação. 
Cada Estado captou e negociou com o Banco de forma independente. 
Acho que Minas pode se habilitar a uma captação, a um contrato 
desse tipo. Não vejo nada que o impeça. Agora, nesse caso, é um 
pacote fechado. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Marcos Lemos, 
Prefeito de Carbonita. 

O Prefeito Marcos Lemos - Gostaria, em primeiro lugar, de 
dizer que a maioria dos nossos municípios e associações não 
possuem técnicos para elaborar projetos, que, como sempre, são 
muito burocráticos. Por isso torna-se, cada vez mais difícil, atenderem 
as exigências para que os recursos cheguem aos municípios. Então, 
gostaria de ver se não seria pos. ·ível uma parceria com as 
universidades, para que estas pudessem ajudar nessa elaboração. 

Já que parece que esse programa será menos burocrático 
que os outros, também gostaríamos de saber se, daqui a dois anos, 
no período eleitoral, não vamos cair numa leva de propagandas na 
televisão, nas rádios e jornais. Nós, Prefeitos de municípios pequenos, 
ficamos assistindo a propagandas, como a do Luz no Campo e a do 
Lumiar. A televisão fala muito do Luz no Campo. Aparece uma pessoa 
agradecendo pela luz. Daí, um morador vai a minha porta perguntar 
por que Carbonita não tem o Luz no Campo, por que não tem o 
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Lumiar. Eles pensam que isso se deve à incompetência do 
Prefeito. Ficamos numa posição muito difícil. Sabemos que tanto o 
Governo Federal quanto o Estadual têm mais recursos para 
propagandas. Não temos tantos recursos para falar que nada daquilo 
está acontecendo em nossos municípios. Pediria que, nesse 
programa, fosse dada mais atenção aos pequenos municípios, porque 
não temos pessoas capazes para elaborar tantos programas, tantos 
projetos. Espero que não sejamos também alvo de tantas 
propagandas e de poucas realizações. (-Palmas.) 

O Sr. Charles Richards Lewkowics Concordo 
integralmente com o que você falou. Acho que a questão do apoio aos 
municípios nasceu hoje aqui. A idéia de se formar um núcleo entre 
vocês, dentro desta Casa, para unificar o contato conosco, para 
manter um canal aberto permanente, é importante, pois ele pode filtrar 
essas demandas, essas sugestões, essas críticas, os avisos de que o 
dinheiro não está chegando, de que o programa tal está tendo algum 
tipo de restrição. Que se forme esse canal aqui. 

Acho que ele pode ser muito útil, até para as atividades de 
vocês, na ponta, com a eliminação de intermediários, etc. Então, apóio 
e acho que não cabe a nós propor parcerias com universidades. Acho 
que esse núcleo, por si só, vai identificar as parcerias mais 
convenientes. Os senhores conhecem a situação lá na ponta melhor 
que nós. Nesse caso, não temos como assessorar nem agregar 
valores. 

Quanto à questão da campanha política, quero dizer que 
entrei no Governo há quatro anos e meio, por meio de concurso 
público. Sou técnico e não tenho filiação partidária. Vim da iniciativa 
privada, conheci o Governo e tenho convivido com ele. Também tenho 
minhas discordâncias quanto à questão da utilização de projetos 
técnicos para ganho político. Mas, nesse caso em particular, acho que 
a política é tudo. Estamos vivendo um momento político. Estamos 
discutindo critérios técnicos dentro de uma abertura que foi 
conquistada pela política. Esse projeto vai receber idéias por via de 
negociações políticas. Por isso, cabe a nós rejeitar a má política e 
valorizar a boa. Penso e procuro agir assim. Quanto às campanhas 
que vêm por aí, não tenho a menor competência para freá-las ou para 
criticá-las. 

~------------------------------------------~ 
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O coordenador - O Prefeito Marcos fez um 

questionamento muito importante, e eu gostaria de esclarecer que a 
Assembléia, além de suas atribuições normais e constitucionais de 
fiscalizar, legislar e representar os municípios, está com uma nova 
proposta, que é de unificar as vozes de toda Minas Gerais, 
principalmente das regiões mais carentes, para fazer ver, tanto ao 
Governo Estadual quanto ao Federal, as injustiças, incorreções e 
necessidades. É isso que estamos propondo e que felizmente foi 
aceito pela Secretaria Nacional de Assistência Social agora. É por isso 
que estamos pedindo a todos os representantes dos municípios, 
principalmente aos Prefeitos, que nos mandem urgentemente, até a 
próxima segunda-feira, suas demandas, críticas e sugestões, para 
que um documento institucional seja encaminhado à Secretaria e, 
assim, essas correções sejam feitas. 

Endosso também as palavras do Prefeito Marcos quanto à 
propaganda. Essa questão da Luz do Campo tem deixado os Prefeitos 
em uma situação difícil. A propaganda é massificada todos os dias 
pela televisão, rádios e jornais. E a população vai até à Prefeitura 
cobrar. Então, o Prefeito não tem o que fazer e é a pessoa que está 
na ponta para dar essa resposta. 

Passo a palavra ao Deputado Carlos Pimenta e, logo 
após, ao ex-Deputado, agora representante da SUDENE em Minas 
Gerais, Roberto Amaral. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de 
fazer algumas perguntinhas rápidas e objetivas. Primeiro, gostaria de 
saber se os programas serão realizados da forma como vinham 
sendo, entre o Governo Federal e os municípios. O Prefeito eleito 
Lúcio tem razão e até gostaria de acrescentar à sua fala que existe 
uma burocracia sem fim. Muitos Prefeitos foram eleitos agora, e só 
Deus sabe como irão encontrar as PrL reituras. Então, essa questão 
de legalizar a documentação da Prefeitura é fundamental. Se faltar um 
documento em Brasília, volta tudo, quantas vezes forem necessárias. 
Por isso, gostaria de saber como serão celebrados esses convênios. 
Serão os mesmos critérios de antigamente? A partir de 1 o de janeiro, 
as Prefeituras estarão liberadas do CIAF? 

Gostaria também de saber se os Prefeitos têm que fazer 
constar no orçamento os projetos novos, diante da Lei de 
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Resp?nsabilidade Fiscal, porque entrarão recursos na conta da 
Prefeitura a partir de 1 o de janeiro. Como ficaria essa situação em 
relação à Lei de Responsabilidade Fiscal? 

. Outra pergunta: qual será a participação do Estado de 
Mmas? O Estado terá que dar uma contrapartida? Ou ele está 
totalmente à parte? Seria entre o Governo Federal e os municípios, 
sem a intermediação do Governo do Estado de Minas? Essa é uma 
preocupação muito séria. 

Última pergunta: queria saber se haveria possibilidade de 
fazermos intercâmbio com os técnicos da Casa e constituir esse grupo 
de trabalho, com a participação das associações. Queríamos uma 
porta aberta para que nossos técnicos fossem a Brasília, fizessem um 
estágio e retornassem a Belo Horizonte absolutamente preparados 
para receber os municípios. 

Temos a Comissão de Assuntos Municipais, que é a que 
cuida dos assuntos referentes aos municípios, acho que é o local ma!s 
apropriado para se tratar disso, além da AMM e outros órgãos, sena 
essa Comissão. 

Queria saber como poderíamos viabilizar esse intercâmbio 
para obtermos o maior número de informações possíveis e nos 
prepararmos a partir de agora para ajudar os Prefeitos na elaboração 
dos projetos. 

O Sr. Coordenador - Vamos dar mais 5 minutos para os 
:refeitos ou representantes fazerem suas perguntas por escrito, ou ~e 
Inscreverem para fazê-las oralmente, porque, impreterivelmente as 
12h30min temos de encerrar esta reunião. As perguntas recebidas 
pós esse prazo de 5 minutos, infelizmente, serão entregues ao Dr. 
Charles que, posteriormente, responderá a elas. Com a palavra, Dr. 
Charles. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - A questão do 
convênio, da forma de pactuação entre o programa e o município, não 
está interferindo na lógica dos programas. O gerente continua 
executando seu programa em Brasília, da forma como vinha fazendo. 
O que estamos fazendo é casar com o quinto ponto do intercâmbio de 
informações e desse núcleo que está se formando. 

Se vocês tiverem sugestões para eliminar restrições 
identificadas nesse relacionamento, vamos apoiá-las. Queremos 

~l 
~------------------------------__J 
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eliminar todas as restrições e burocracia dentro do bom-senso e 
dos parâmetros legais. Ninguém vai fazer promessas absurdas. A Lei 
de Responsabilidade Fiscal está sendo negociada ainda em certos 
pontos, isso está sendo analisado com muito cuidado, envolvendo, 
como já disse a Casa Civil, as Secretárias da Fazenda e do 
Planejamento, qualquer modificação ali é crítica, tem impacto. 

Não vou me comprometer com uma mudança na Lei de 
Responsabilidade Fiscal que isente ou libere a capacidade de 
endividamento de um município hoje. Seria uma irresponsabilidade. o 
que posso lhe adiantar é que isso está sendo estudado. Isso foi 
pleiteado diretamente pela Secretária de Estado em uma reunião com 
o Presidente na última semana de outubro. A partir daí, isso entrou na 
agenda do Palácio e está sendo discutido com o Ministro Pedro 
Parente. Essa é uma questão que consideramos fundamental para 
viabilizar uma série de programas. 

Encaminhem qualquer outro tipo de dificuldade que 
tenham com relação ao contato dos municípios ou do Estado com 
alguns programas. Se constatarmos a existência de uma restrição 
identificada em vários casos, não uma coisa pontual, vamos resolvê-
la. Esse é o compromisso da gestão que propomos, é a diferença do 
programa que queremos apresentar, com eficiência, agilidade e a 
garantia do recurso. 

A última pergunta foi em relação à contrapartida do Estado 
de Minas, não entendi bem. É com relação ao projeto como um todo? 

O Deputado Carlos Pimenta - Se há alguma exigência 
para o Governo de Minas entrar com alguma contrapartida, uma 
participação do Governo de Minas nesse projeto? 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Desconheço. As 
contrapartidas são aquelas envolvidas nos 15 programas do projeto 
que já existem. Não há nenhuma extra, no caso. 

O Sr. Coordenador- Com a palavra, o Sr. Roberto Amaral, 
representante da SUDENE em Minas G, ~ais. 

O Sr. Roberto Amaral - Não poderia deixar de iniciar minha 
fala sem cumprimentar esta Casa e os Deputados de minha região, de 
todo o Norte de Minas e vale do Jequitinhonha por esta iniciativa. Ao 
mesmo tempo, quero cumprimentar Dr. Charles e a Secretária pela 
presença. 
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Não quero oferecer os préstimos da SUDENE, porque 
isso é nossa obrigação. Quero cumprimentar o Deputado Carlos 
Pimenta e salientar sua sugestão de criar o núcleo com a inserção da 
SUDENE, corroborada pelo Deputado Dimas. Quero dizer que isso faz 
parte da nossa rotina e nossa obrigação. 

Quero aqui trazer algumas informações, pelo fato de já ter 
participado, com alguns gerentes, desse programa. 

Afianço às lideranças de Minas Gerais que a obsessão 
desse programa é desburocratizar, facilitar e fazer com que os 
benefícios cheguem efetivamente às mãos dos necessitados. 

O Portal da Alvorada, que antes se chamava Núcleo de 
Assistência à Família - NAF -, já está em andamento. Com certeza, 
houve troca de combustível com o avião no ar, porque estamos 
encerrando o ano 2000, e já há previsão para 2001. 

A SUDENE foi acionada em todos os Estados do 
Nordeste, e estamos preparados para tomar as providências 
necessárias. 

O Portal da Alvorada está dimensionado no que diz 
respeito a seu coordenador, seus auxiliares e ao local, e, é importante 
destacar, já está funcionando. Em janeiro entraremos nesse trabalho. 

O programa está bastante avançado e consta no 
orçamento de 2001, e já estão determinados os ordenadores de 
despesas, que são os Ministérios, a própria Prefeitura e a SUDENE. 

Não quero tirar a preocupação de muitos, muito menos a 
do Presidente da Fundação João Pinheiro, no que diz respeito à 
elaboração do projeto, mas quero dizer que a coisa está avançando. 
Falta apenas o contato com o ordenador de despesa para iniciar a 
implementação do programa com a utilização dos recursos e voltar, 
assim, a acreditar que, neste País, as coisas vão funcionar e 
melhorar. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Fico contente de 
encontrar alguém que aprecie nossa obsessão em destruir a 
burocracia. Não é tão comum assim. Agradeço-lhe o apoio. Todos os 
aliados nessa briga são bem-vindos. Temos de acabar com grande 
parte da burocracia que provoca perda de energia e recursos no 
processo e que chega a ser imoral. 

Estava programada a implantação de 254 portais, ainda 
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em 2000, nos municípios selecionados. Não quis afirmar quantos 
já foram implantados porque não estou a par do início da 
operacionalização. Fisicamente, quase todos estão implantados, mas 
alguns não estão funcionando por falta de energia e outras razões. 
Para maiores informações, melhor será que entrem em contato com o 
responsável na Secretaria. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Ora. Adelaide Maria 
Coelho Baeta, assessora do Secretário de Planejamento e 
Coordenação Geral. 

A Sra. Adelaide Maria Coelho Baeta - É com satisfação 
que vejo o empenho de muitos em resolver os problemas mais graves 
de Minas Gerais. E, como não poderia ficar à parte, a SEPLAN 
colo:a-se como possível parceira desse núcleo no Estado, para 
facilitar o acesso às informações e funcionar como interlocutora dos 
municípios que tenham dificuldade de se adequar aos critérios para a 
elaboração de projetos. Como nem todos são da SUOENE, é possível 
que alguns dependam da estrutura operacional de que a Secretaria 
dispõe. 

Parabenizo o Or. Charles pela sua colocação técnica e 
pelo seu empenho em concretizar o Projeto Alvorada. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Ora. Adelaide, bem-
vinda à parceria com o Alvorada, que considero fundamental. A 
parceria com a Secretaria de Planejamento é forte, e poderíamos 
fazer um contato para formalizá-la, estabelecendo um plano de 
trabalho e definindo o tipo de ação que poderíamos realizar juntos 
nesse processo, pelo menos num curto prazo. Agradeço seu apoio. 

O Sr. Coordenador- Sem nenhum prejuízo da interlocução 
direta das Prefeituras com a Secretaria, sem querer dificultar, pelo 
contrário, com o intuito de facilitar, estamos propondo unificar as 
correções, as sugestões e as reivindicações, por meio da Assembléia. 
Sugiro que quem tiver dificuldades de informação, críticas ou 
sugestões encaminhe a seus Deputados até segunda-feira. 
Pediremos apoio a outros órgãos do Estado que já se manifestaram, 
como a SEPLAN, a Fundação João Pinheiro e a COOEVALE. 
Criaremos uma comissão de De~ Jtados e entregaremos um 
documento à Ora. Wanda e ao Or. Ch ... 'rles, até o dia 22, sobretudo 
para unificar nossas reivindicações e nossa força política. J 

l..___ _____ _ 
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O Sr. João Batista Resende - Minha preocupação com 
relação ao dia 22 é porque ainda não existem informações suficientes 
para que melhor avaliemos o programa. Temos um conjunto de 
informações disponíveis na Internet e algumas informações 
publicadas em jornais de circulação nacional. Solicito um prazo maior 
para refletirmos sobre o programa, uma vez que, no todo, essas 
informações não estão disponíveis. 

O Sr. Coordenador - Estamos a 20 dias de janeiro. Ainda 
temos o Natal. Pedimos as informações, as sugestões e as críticas 
das Prefeituras, com base nas quais formataremos um documento 
que será oficialmente entregue à Secretaria no próximo dia 22. Do 
contrário, haverá prejuízo para a implementação do programa em 
janeiro. Se o Dr. João Batista puder, tentaremos, juntos, encontrar 
uma forma para otimizar esse tempo. 

Pergunta de Antônio Augusto Neto, Prefeito Municipal 
reeleito de Santo Antônio do ltambé: "A população real do meu 
município é de 4.721 habitantes, e não 23.037. Esse programa 
substitui o Projeto Comunidade Solidária? Nesse programa o 
município será atendido mesmo sem emenda de Deputado Federal? 
Existe valor específico para cada município?". 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Prefeito Antônio 
Augusto, já conversamos sobre a questão da população. Um dado de 
1991 certamente está defasado, além dos erros que podem ter 
ocorrido no caminho, como problemas de migração, etc. Gostaríamos 
de atualizar esse dado. Se o número de habitantes puder ser 
comprovado oficialmente, será alterado no banco de dados do Projeto. 
Certamente, haverá grandes diferenças, principalmente nos dados 
referentes à população. 

O Sr. Antônio Augusto Neto - O importante é que todos 
juntos encontremos uma forma tecnicamente consistente para alterar 
o conjunto sem deformar o programa. Estamos abertos a qualquer 
sugestão. O dado precisa ser oficializado. 

O Comunidade Solidária tem uma política diferente, uma 
política de médio e longo prazo. O seu objetivo é a formação, a 
capacitação da comunidade local em médio e longo prazo. Ele ouve 
mais o conjunto de demandas e dá um tempo maior para uma 
estruturação mais concreta. o nosso programa, como disse, é mais 
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cirúrgico. Estamos pegando o que tem disponível e fazemos hoje, 
da melhor forma possível. Não temos uma estruturação de médio e 
longo prazo. Temos a preocupação de disponibilizar os recursos que 
hoje estão sendo suplementados e da forma mais eficiente e ágil 
possível. É uma outra filosofia. Somos parceiros do Comunidade 
Solidária, mas um tem objetivos voltados para o longo prazo, e o 
outro, para curtíssimo prazo. 

Aqui, uma pergunta: se o município será atendido sem a 
emenda parlamentar. Acho que essa é uma questão complexa. Os 
caminhos legislativos são sempre respeitados. Essa questão da 
emenda vai sempre prevalecer, até pela representatividade que o 
Legislativo possui e que não deve perder. Essa prerrogativa não está 
em discussão. No caso do Projeto Alvorada, acho que poderia haver 
uma discussão entre lideranças de bancada, dentro do próprio 
Governo, para que as emendas tivessem um caráter mais técnico e 
não corrompessem os projetos a que se referem, para que não os 
inviabilizasse. Essa é uma discussão que o próprio núcleo que vai ser 
formado aqui pode incluir na sua pauta. Acho que a emenda é sempre 
salutar, contanto que preserve o projeto ao qual se refere. 

A última pergunta é se existe valor específico por 
município. Não, porque desconhecemos a demanda de cada 
município. Não sei se o município tem problemas de trabalho infantil, 
se tem escola sem água ou qual o seu problema, qual a restrição 
básica dele. Quer dizer, o recurso não é fechado por município, ele vai 
ser distribuído segundo a priorização das demandas que forem 
apresentadas. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Helvécio da 
Silva Mota, de lndaiabira. 

O Sr. Helvécio da Silva Mata - Quero cumprimentar o 
Presidente da Casa, o Sr. Secretário, os Prefeitos e Vereadores 
presentes. Nesses projetos comunitários, como o PAPP, que foi citado 
aqui várias vezes, são formados os técnicos para atender ao 
trabalhador rural, mas, na realidade, eles não chegam aonde o Projeto 
Alvorada quer chegar, ou seja, nos rincões, nas comunidades mais 
pobres. Esse portal que pode ser criado dentro dos municípios deve 
ter um agente para chegar nesses lugares. Trabalhei em 250 projetos 
comunitários no Norte de Minas. A m~·ioria dos projetos são levados 
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para onde há influência politica. Agora, lá nos rincões do Norte de 
Minas, onde realmente falta energia elétrica, há uma dificuldade 
enorme para esses recursos chegarem. 

Queria que o Secretário valorizasse os Prefeitos que estão 
entrando agora nesse Projeto Alvorada, para que ele realmente dê 
certo. Porque treinamos e formamos técnicos que ficam lá em cima, 
quando a realidade daquele que está precisando e que o Governo 
Federal quer atingir fica distante, porque, até pela forma de conversar, 
às vezes não conseguimos falar com eles. Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador- Com a palavra, o Dr. Edimar Pimenta, 
Diretor da CODEVALE. 

O Sr. Edimar Pimenta - Gostaria de fazer três colocações 
distintas com relação ao Projeto Alvorada. Em primeiro lugar, há uma 
preocupação com a extinção ou com a busca de solução para a 
pobreza, quando, no Jequitinhonha, a cesta básica está deixando de 
chegar. Ou seja, aí está mais um projeto, enquanto a fome está 
batendo à porta dos nossos irmãos, dia e noite - e o Governo Federal 
simplesmente eliminou a cesta básica. 

Em segundo lugar, quero perguntar ao coordenador qual é 
a integração ou relação entre o Projeto Alvorada e o PPA, que está 
desenvolvido no Plano de Gestão, no Programa de Desenvolvimento 
Integrado, não mais das microrregiões, mas das mesorregiões, 
daquelas que foram definidas pelo Ministério da Integração Regional. 
Então, quero saber se há alguma relação ou interação, em vista de 
um trabalho que está sendo desenvolvido pelo órgão do qual sou 
Diretor-Geral, com o Ministério da Integração Regional. 

E, em terceiro lugc. ·, quero parabenizar os Deputados por 
essa ação de fundamental importância para os municípios pobres de 
Minas Gerais, principalmente os do Norte, do Jequitinhonha, do 
Mucuri e das vertentes do Suaçuí e do rio Doce. Nessa mudança 
proposta pelo Governador Itamar Franco, na reforma administrativa, 
extingue-se a SUDENOR e incorpora-se a CODEVALE; extingue-se a 
CODEVALE e incorpora-se o IDENE- Instituto de Desenvolvimento do 
Norte e Nordeste. Então, quero deixar como sugestão aos Deputados 
a inclusão do Mucuri e das vertentes do rio Doce, para um 
atendimento mais amplo, nesse Programa Alvorada. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Dr. Edimar, em 

~------------------------------------------~ 
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primeiro lugar, a cesta básica não faz parte do Projeto Alvorada, 
mas vou-lhe dar uma informação pessoal: não sei exatamente qual é 
a situação da cesta básica no Jequitinhonha - se está ou não 
chegando -, mas sei que há uma intenção clara de substituir cesta 
básica por renda. Isso porque a cesta básica é, normalmente, 
comprada em regiões ricas e distribuída em regiões pobres; ou seja, 
transfere renda negativamente - deixa-se a renda no núcleo produtor 
rico e leva-se a cesta, às vezes com qualidade e adequação de 
conteúdo discutíveis, para as regiões pobres. Então, sei que já há 
uma filosofia. - e esta é mundial - de mudança de lógica na 
distribuição. E melhor distribuir-se a renda, o recurso diretamente; a 
pessoa escolhe, no local, a alimentação mais adequada, e a renda é 
transferida e fica ali. Então, sei que esse processo já está em 
andamento - sei que a D. Ruth, principalmente, já andou afirmando e 
dando algum tipo de diretiva com relação a isso, mas não sou capaz 
de dizer a razão de não chegar, hoje, a cesta básica ao vale do 
Jequitinhonha; não estou habilitado para isso. 

Quanto à segunda questão, o Ministério da Integração é 
nosso parceiro - o programa Água na Escola, por exemplo, é 
coordenado por eles; o gerente é daquele Ministério. Então, são 
parceiros muito íntimos, e acredito que, dentro dessa parceria, ele 
esteja seguindo o seu próprio plano diretor e respeitando todo 0 
critério de mesorregião e de lógica espacial, que vem adotando com 
certo sucesso, nos últimos tempos. Mas também desconheço essa 
lógica interna do Ministério, pois não acompanhei isso. Vim do 
Ministério do Planejamento para a Secretaria de Estado da 
Assistência Social, para tocar o projeto, e não conheço a realidade 
interna do Ministério da Integração. Mas acredito que, se estão 
desenvolvendo essa lógica de mesorregião, de ocupação espacial 
ordenada, etc., devem estar adequando-a também dentro do Projeto 
Alvorada - isso é uma suposição. 

O Sr. Coordenador - Como se falou nas cestas básicas, 
não poderíamos deixar de fazer um comentário. Obviamente, não 
existe nenhum Prefeito, ninguém que tenha responsabilidade de 
implementar políticas públicas que sinta prazer em entregar cestas 
básicas. 

O que nos causa estranheza é que, antes de nos colocar 
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uma alternativa rápida, faça-se a suspensão das cestas básicas, 
deixando pessoas com fome. Essa, Dr. Charles, é a nossa 
estranheza. Ao longo do tempo, essa cesta básica foi diminuindo, até 
chegar a poucos quilos de feijão difícil de ser cozido. Estamos de 
acordo com a alternativa de transferência de renda, principalmente 
que esses produtos sejam comprados no mercado local, quando 
houver necessidade. 

Queremos que o Programa Alvorada venha implementar 
um programa de trabalho e renda que acabe de uma vez por todas 
com as famigeradas cestas básicas. Enquanto isso não acontece, 
temos de nos submeter a essa obrigação. 

Com a palavra, o Sr. Adernar Gonçalves Ramos, do 
Município de Ponto Chique. 

O Sr. Adernar Gonçalves Ramos - Boa tarde. Como disse 
o Prefeito de Espinosa, Ponto Chique encontra-se na mesma 
situação. Estamos na segunda etapa do programa e temos alto nível 
de verminose, de Chagas, de leishmaniose, hanseníase. Gastamos 
R$32.000,00 só com saúde. As estradas são precárias, não há 
transporte escolar. Nessa primeira etapa, poderemos entrar com 
algum projeto que facilite a situação da saúde? 

O Sr. Charles Ricl'3rds Lewkowics - O saneamento básico 
está com a FUNASA. É um dos programas do Alvorada e tem uma 
forte suplementação de recursos. Terá R$1.000.000.000,00 de 
suplementação para o próximo ano. 

Acredito que valha a pena encaminhar um projeto de 
saneamento ou pequenos projetos para a FUNASA, porque nada 
impede que você seja atendido antes. Queremos quebrar a 
burocracia. O fato de o município estar programado para 2002 não 
significa que só será atendido em 2002. Se houver recursos 
excedentes no orçamento e se a sua prioridade for considerad~ 
elevada, tanto por nós quanto pela FUNASA, certamente sera 
antecipado. Se não for, você tem a garantia de ser atendido em 2002. 
Mas nada impede a antecipação. Acho que o envio do projeto pode 
ser sadio. 

O Sr. Adernar Gonçalves Ramos - Isso quer dizer que a 
FUNASA pegará os projetos do Alvorada e certamente dará prioridade 
ao pessoal da primeira etapa? 



1308 
O Sr. Charles Richards LE. 'Jkowics - Mas não ficam 

excluídos. Eles darão prioridade. Há várias possibilidades. Municípios 
da primeira etapa que não se habilitaram por razões diversas, por má 
qualidade do projeto ou perda de prazo. O seu projeto entra, e nada 
impede; se houver recurso disponível e não houver habilitação para 
2001, você será atendido. O importante é a garantia de que não passa 
de 2002. Isso posso prometer; antecipação, não posso. Posso torcer 
por ela. 

O Sr. Coordenador - Gostaria de esclarecer que a cartilha 
com o detalhamento dos projetos já está sendo impressa e será 
distribuída. Algumas serão enviadas pelo correio. Com a palavra, o Sr. 
Fernando Miranda Gonçalves para fazer alguns esclarecimentos 
sobre a cesta básica. 

O Sr. Fernando Miranda Gonçalves - Sr. Presidente, é 
apenas para fazer um esclarecimento. Relativamente à distribuição de 
cestas, a CONAB já liberou o edital de aquisição dos produtos. O 
leilão se dará na próxima sexta-feira, dia 15, com previsão de entrega 
para 29/12/2000. Nessa data estaremos recebendo em nossos pólos 
os produtos para a cesta e esperamos entregar isso, no mais tardar, 
no final da primeira quinzena de janeiro. Essa próxima cesta se 
comporá de arroz, feijão, farinha e macarrão. Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador- Com a palavra, o Sr. José Edvaldo de 
Souza, Prefeito eleito do Município de Monte Azul, para indagação 
oral. 

O Sr. José Edvaldo de Souza - Quero cumprimentar a 
Assembléia, na pessoa do seu Presidente, Deputado Anderson 
Adauto, pela combatividade em defesa do nosso Estado. A nossa 
saudação a todos os Deputados norte-mineiros e o meu abraço ao 
amigo e Deputado Gil Pereira. 

Infelizmente, não pude assistir à explanação da Secretária 
Wanda, mas, diante das colocações feitas, senti-me no dever de 
agracfecer ao corpo técnico do Projeto Alvorada por inserir os 
municípios norte-mineiros e fazer justiça à posição geográfica do 
Norte de Minas e ao seu estado de pobreza quase absoluta, parecida 
com a da Etiópia e outras regiões pobres do planeta. A história conta 
que o Norte de Minas pertenceu à Bahia no Brasil Colônia, no 
Governo Tomé de Souza. Com a criação da Província de Minas 
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Quero simplesmente dizer ao Dr. Charles que a minha 
região é próxima à cidade de Espinosa. Sou Prefeito eleito de Monte 
Azul, e é a minha primeira participação num debate. Gostaria de 
lembrar que o Projeto Alvorada tem outras instâncias, e poderíamos 
participar em outras cidades, ou seja, que as coisas não 
a~ontecessem somente em Montes Claros e Janaúba, que sempre 
sao lembradas para a realização desses eventos no Norte de Minas. 
Como Prefeito eleito de Monte Azul e acreditando que o companheiro 
Lúcio se posiciona da mesma forma, colocamo-nos à disposição do 
Projeto Alvorada em janeiro, para receber as pessoas para 
conversarmos e aprofundarmos as nossas idéias. 
. Queremos que os recursos cheguem. Lá, costumamos 

d1zer que não temos futuro, que temos apenas o presente e o passado 
se repetindo a cada dia, um passado de sofrimento e de dificuldades. 
Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador - Temos aqui duas indagações por 
escrito, uma da Prefeitura Municipal de Santo Hipólito, que 
consideramos já ter sido respondida pelo Dr. Charles e também 
quando colocamos a Assembléia à disposição. A outra é da Prefeitura 
Municipal de Januária, a respeito de repasses para creches. Não há 
possibilidade de resposta, porque isso não é ligado à Secretaria. 

Gostaria de registrar também um fax que nos foi passado 
pelo Deputado Luiz Tadeu Leite, do Superintendente da SUDENOR, 
justificando a ausência pelo fato de ·só hoje ter recebido o 
comunicado. Contactamos a assessoria de comunicação da Casa, 
que nos informou que foram enviados o convite, fax e telegrama 
informando da modificação do horário. Então, não houve erro de 
comunicação da Assembléia. Gostaríamos que o Dr. Sérgio Amaral 
verificasse isso com a sua assessoria, mas registre-se a justificativa, e 
ele está sendo representado. 

Se não querem fazer mais nenhuma indagação, retorno o 
comando dos trabalhos ao Vice-Presidente. 

O Sr. Charles Richards Lewkowics - Seria só um minuto. 
Cometi uma indelicadeza com o Prefeito José Edvaldo, que convidou 
a equipe do projeto para conhecer e participar de um evento em 
Monte Azul. Quero dizer que agradeço o convite e que verei a 
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possibilidade de promover isso. 

O Sr. Coordenador - Na reunião que tivemos com o 
Ministro Pedro Parente, com o Aloysi · Nunes Ferreira, com a Ora. 
Wanda e com o Dr. Charles, também os convidamos e vamos acertar 
uma cidade e uma data, em janeiro, para o lançamento oficial do 
programa. Agradeço a todos a atenção. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 

agradecimentos à ilustre expositora, Ora. Wanda, às demais 
autoridades - de modo especial ao Dr. Charles -, aos participantes, 
bem como ao público em geral, aos Prefeitos e a todas as pessoas 
interessadas, e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião especial de logo 
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 1263 REUNIÃO ESPECIAL, EM 11/12/2000 
Presidência do Deputado José Braga 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição 
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional _ 
Palavras do Deputado Márcio Kangussu - Palavras do Sr. Márcios 
Mário Murta Filho - Entrega de placa - Palavras do Sr. Hildebrando 
Freire Murta - Apresentação do Coral da ASLEMG - Palavras do Sr. 
Presidente - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Arlen Santiago - Doutor Viana -
Fábio Avelar- Hely Tarqüínio- José Henrique- Luiz Fernando Faria -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Rêmolo Aloise - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 20h15min, 

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

Ata 
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- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc" 

proc~de à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 'sem 
restnções. 

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

à m_~sa os Exmos. Srs. Márcios Mário Murta Filho, representante da 
fam11ia do homenageado; Deputado Federal Romeu Queiroz; 
Deputado Federal José Militão; Deputado Márcio Kangussu, autor do 
requerimento que deu origem a esta homenagem; João Bosco Murta 
Lages, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 
Maria do Carmo Ferreira da Silva, Prefeita Municipal de Araçuaí; 
Carlos Murta, Prefeito Municipal de Vespasiano e ex-Deputado 
Estadual; e Jairo Murta, Prefeito Municipal de Felizburgo; o Revmo. 
Padre Luiz Eustáquio dos Santos Nogueira, professor do Seminário da 
Arquidiocese de Belo Horizonte; e o Exmo. Sr. Hildebrando Freire 
Murta, neto do homenageado. 

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

os 150 anos de nascimento do Cel. Inácio Carlos Moreira Murta. 
Execução do Hino Nacional 

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Márcio Kangussu 

Exmos. Srs. Deputado José Braga, Deputado Federal 
Romeu Queiroz Márcios Mário Murta Filho, Deputado Federal José 
Militão, Conselheiro João Bosco Murta Lages, Maria do Carmo 
Ferreira, Carlos Murta, Jairo Murta, Revmo. Pe. Luiz Eustáquio 
Nogueira, Exmo. Sr. Hildebrando Freire Murta, antes de iniciar meu 
pronunciamento, agradeço a meu primo e amigo Márcios Murta, que 
me tem ajudado a exercer o mandato e que foi quem me sugeriu o 
requerimento desta homenagem. 

É com imenso orgulho que ocupo a tribuna para falar do 
meu, do nosso Jequitinhonha, e, desta vez, com justificada emoção. 
Venho falar de um filho ilustre do vale. Refiro-me ao Cel. Inácio Carlos 
Moreira Murta, na comemoração de seus 150 anos de nascimento. 

Quero reverenciar seu espírito público e empreendedor, 
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criativo e combativo, quero enaltecer suas qualidades, seu espírito 
valente, principalmente nas adversidades. Permitam-me , senhoras e 
senhores, autoridades, Srs. Deputados, mas creio que a memória de 
homens desse calibre precisa ser reverenciada, seus feitos, 
propagados e seu caráter, descrito, par .· que sirva de lição para estas 
e as gerações futuras. 

Somos um país, basta rever nossos anais, que desde a 
época colonial, já aplicava medidas que serviriam de exemplo às 
gerações contemporâneas e às gerações futuras. Medidas drásticas 
foram tomadas contra nossos irmãos, como é o caso de Felipe dos 
Santos, Tiradentes e muitos outros. 

Aqui e agora, peço licença aos meus pares e convidados 
para mostrar-lhes um pouco de quem foi o Cel. Inácio, e, com orgulho, 
digo-lhes, senhores: trata-se de meu bisavô. 

Nascido na Fazenda da Vereda, distrito de Pontal, no 
Município de Araçuaí, a 17/11/50, ali mesmo faleceu aos 94 anos. Foi 
um homem privilegiado e iluminado! Possuidor de grandes dotes 
morais e pendores intelectuais, de inteligência invejável e tenacidade 
incomparável. Teve vida longa para dedicar-se à sua família e à vida 
pública, que escolheu como vocação. Soube convergir seus esforços 
na consecução dos objetivos que traçou para sua vida. 

Filho do Coronel da Guarda Nacional, Antônio lsidoro 
Pinheiro Freire e de D. Carlota de Freire Figueiredo Murta, foi casado 
com Rita Ferreira Freire Murta e com ela teve 13 filhos, a quem 
ofereceu excelente educação e o exemplo de homem reto e pacífico. 

Não é novidade para nenhum de nós que a conquista das 
terras se deu pela posse daquilo que se podia cercar e manter. Com 
meu bisavô não foi diferente. Possuiu vastas extensões de terra, na 
região compreendida entre ltinga e Virgem da Lapa. A sua 
generosidade, aliada ao elevado sentimento de solidariedade, fazia 
com que cedesse grandes extensões de terra para abrigar retirantes 
que fugiam da seca do Nordeste do País e do Norte do Estado. Nas 
terras do Coronel, esses retirantes se instalaram e se estabeleceram 
com sua ajuda. É o caso específico da Fazenda Boa Vista, que deu 
origem ao Povoado de ltaporé, que veio transformar-se, para nosso 
orgulho, no Município de Coronel Murta, numa justa homenagem ao 
seu pioneirismo. 
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• A • Não se tem registro oral nem formal de qualquer ato 

de Vlo~e~c1a ou de intransigência, comum naquela época, praticado 
por lnac1o Murta. Como chefe político do Nordeste de Minas soube 
ser enérgico e firme, mas sem perder a ternura e sem d~ixar-se 
dominar pela arrogância. 

Embora dotado de grande inteligência, de capacidade de 
realização e força de vontade, foi desde cedo acometido por grave 
moléstia que lhe atingiu os olhos e que periodicamente o afastava da 
escola, razão pela qual, concluiu os estudos sob a orientação de 
professores particulares na Fazenda Lagoa Nova e no Colégio do 
Curtume. 

Não fosse a força de vontade que o impulsionava em 
todas as suas ações, teria Inácio Murta desistido dos seus estudos, o 
que seria plenamente compreensível. Mas, a partir daí, trava feroz 
batalha contra a moléstia. Ora abatido pelos efeitos do mal que sofria, 
ora vitorioso em combates parciais, prosseguiu seus estudos com 
professores particulares e, assim, chegou a concluir as principais 
disciplinas do curso ginasial com brilhantismo. 

Daí para frente, passa a ser autodidata, dedicando-se, 
sobretudo, ao estudo do francês, idioma que escrevia e falava com 
invejável segurança para os padrões da época. 

Paralelamente, foi se preparando para ocupar posições de 
destaque no seu meio social, pois o seu espírito de liderança, aflorado 
logo cedo, era seu caminho natural, e o fez com evidência. 

Iniciou-se na carreira política em Araçuaí, aos 23 anos, 
como Vereador, mandato que exerceu durante 13 anos, tendo sido 
alçado ao cargo de Presidente da Câmara, em decorrência, à chefia 
do Executivo Municipal, que à época era exercido pelo Presidente da 
Câmara. 

À época, os líderes políticos locais do partido conservador 
indicaram seu nome para ocupar uma cadeira na Assembléia 
provincial, e o eleitorado respondeu positivamente à sua indicação -
seu triunfo nas urnas foi certo. Corria o ano de 1886, e ele, aos 36 
anos de idade, prossegue a sua vitoriosa carreira política como 
Deputado, cargo que viria a exercer por 45 anos - fato inédito na 
história política de Minas Gerais e deste parlamento. 

Assim, Inácio Murta exerce dois mandatos como Deputado 
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Provincial na 26a e 27a Legislaturas (1886-1887) e (1888-1889), 
respectivamente, e Deputado Estadual constituinte e da 1 a à 1 oa 
Legislatura (1891-1930). 

Pertenceu ao partido conservador no período imperial e ao 
Partido Republicano Mineiro - PRM -, na República. 

Merecem registro as condi ·ões de como se deslocava da 
Fazenda Lagoa Nova, em Coronel Murla, até Ouro Preto, capital da 
Província, para exercer o seu mandato. A viagem era uma verdadeira 
odisséia. Durava de 20 a 30 dias, em lombo de burro, o que ilustra 
bem o tamanho das dificuldades pelas quais passavam os nossos 
antepassados do vale do Jequitinhonha. 

Após a proclamação da república, que se deu no ano de 
1889, o Coronel, embora adepto do Partido Conservador, mais uma 
vez dá mostras de seu espírito conciliador e cede diante das 
evidências republicanas, inevitáveis, como a história nos mostra. 
Passa, então, a integrar o Partido Republicano Mineiro e, ao mesmo 
tempo, assiste e enfrenta o embate das diversas tendências políticas 
e, sobretudo, as disputas regionais, muito acentuadas no então 
Estado de Minas Gerais. 

O centro do Estado, compreendido pela regrao 
mineradora, à época, vive uma fase de esvaziamento. As Zonas da 
Mata e Sul, compreendidas pelas regiões cafeeiras, em ascensão 
disputavam o prestígio político no Estado, e, no meio desses embates' 
estavam o vale do Jequitinhonha e o Norte do Estado. E a voz que s~ 
fazia ouvir em defesa do vale era a voz do Coronel Inácio Murta. 

Homem calmo, porém determinado, apesar do rigor da 
oposição que enfrentava na Assembléia Legislativa, conseguiu 
aprovar alguns projetos de relevância para a região: a criação da 
Escola Normal de Araçuaí, em 1894; a criação da fábrica de 
tecelagem em ltinga; o prolongamento da linha telegráfica de 
Diamantina a todo o extremo Norte e Nordeste do Estado e a criação 
de agências dos correios, tirando a região do isolamento em que vivia; 
a construção do balneário de água quente, hoje Montezuma, no 
Município de Rio pardo; a instalação da Comarca de Salinas, a 
instalação do Município de Jequitinhonha e a construção de estradas 
e pontes sobre rios e ribeirões que barravam o trânsito na estação 
pluvial. 
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A sua participação também foi reconhecida e 

de_stacada como membro da comissão do parlamento mineiro que 
ve1o escolher a região de Curral Del Rei, onde seria construída a 
futura capital do Estado, Belo Horizonte. 

A tenacidade do Coronel Inácio merece ser lembrada na 
verdadeira epopéia que foi o translado do maquinário para a 
montagem da tecelagem de ltinga. Vindas do porto do Rio de Janeiro, 
as máquinas foram conduzidas até Belmonte, na Bahia, foz do rio 
Jequitinhonha, e, a partir daí, conduzidas rio acima, em diversas 
canoas e em lombo de burros e carros de boi, subindo e descendo 
serras e ladeiras do Salto da Divisa até ltinga. 

Conseguiu também, a aprovação na Assembléia do 
projeto de criação da estrada de ferro unindo São Miguel do 
Jequitinhonha a Filadélfia, hoje, respectivamente, Jequitinhonha e 
Teófilo Otôni. Esse projeto, encaminhado ao Senado mineiro, foi 
barrado, o que constituiu em dolorosa derrota para o Coronel Inácio e 
para todo o povo da região. 

Participou ativamente das reformas do ensino primário do 
Estado, com desvelado esforço, criando escolas em diversas 
localidades da nossa região, a fim de combater o analfabetismo, que 
desfigurava, terrivelmente, a face do País, e mais acentuadamente, da 
região do Nordeste e do Norte mineiros. 

Meu honrado bisavô Inácio Murta enfrentou adversários 
ferrenhos e poderosos. Essa necessidade fez com que exercitasse 
uma de suas maiores qualidades: a conciliação política. 

Nem mesmo as múltiplas atividades e compromissos que 
ocupavam a agenda e permeavam as preocupações do Cel. Inácio 
Murta na sua dinâmica vida parlamentar, combinada com os afazeres 
particulares, foram capazes de distanciá-lo do cerne de sua família. 

Como poucos, soube conduzir a sua vida profissional, 
conciliando os interesses de seu trabalho em favor de Minas e de sua 
região, sem prejuízo para o equilíbrio e para a harmonia familiar. Pelo 
contrário, Inácio Murta foi um aglutinador de amigos, de seus 
familiares e de idéias; um homem conciliador, capaz de transformar o 
seu meio social e a sua região, tornando mais digno e feliz o ato de 
viver. 

Essas suas qualificações desafiaram o próprio tempo: 
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tanto é verdade que o seu poder de unir e de conciliar traz hoje a 
esta Assembléia Legislativa as diferentes gerações da família murta, 
para, em torno de seu nome, darem as mãos e se abraçarem 
mutuamente, numa referência justa à sua memória. 

Quanto em 1891 a Assembléia Constituinte se reuniu para 
elaborar sua nova Carta, a partir da Proclamação da República, dela 
participou o Deputado Inácio Carlos Moreira Murta. 

E o equilíbrio, ao elabora~ a Constituição de 1891, foi 
buscado na experiência de parlamentart.:s com atuações anteriores, e 
Inácio Murta, que até então - já disse no início - já passara por dois 
mandatos, estava entre eles e o arrojo dos novos. Estava proposta a 
base de argumentação para a elaboração da nova proposta 
constituinte. Com poucos avanços, sim, pois traduzia interesses 
diferenciados para um Estado tão desigual e tão extenso 
territorial mente. 

A democracia implantada foi a democracia possível para a 
época, que consagrou, na realidade, dois poderes. A Constituinte 
criou o Legislativo Bicameral: Senado e Assembléia, cuja 
representação política estava ancorada na herança imperial. 

Embora o Estado de Minas fosse o mais populoso da 
Federação, à frente mesmo de São Paulo e do Rio de Janeiro, nossa 
população era, em sua maioria, formada por analfabetos, portanto 
sem direito a voto e com número inferior de representantes. E a região 
do Coronel, uma das mais pobres do Estado, registra uma histórica 
discriminação, considerada região de menos importância. 

Católico convicto e praticante , o Coronel Inácio mantinha 
relacionamento muito próximo com toda a hierarquia da Igreja na 
região e sob seus preceitos viveu e criou toda a sua família. 

Foi sob as condições mais adversas que o Cel. Inácio 
Murta iniciou sua longa e brilhante carreira política em prol dos 
interesses da Província e particularmente de nossa região que ele 
amava com verdadeiro fanatismo, conforme matéria publicada no 
jornal "Estado de Minas" de 17/9/50, na comemoração do primeiro 
centenário do seu nascimento. 

Sua conduta parlamentar impôs sua reeleição ao segundo 
mandato, ao terceiro e assim sucessivamente, até completar 13 
mandatos. A intocabilidade de suas atitudes, a firmeza e a sinceridade 
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d: suas co~vicções e sua lealdade política marcaram presença e 
hao de serv1r de exemplo para nós, parlamentares que detemos hoje, 
um mandato público, mandato que não é nosso - é do povo -, e Inácio 
Murta soube fazer isso como poucos. 

. . Inácio Murta nunca faltou a uma sessão do parlamento 
mme1ro, e, sem nenhum traço de desânimo, ao contrário, com a 
energia sempre saudável e renovada, de um otimismo contagiante, 
colocou acima de tudo, seu papel de chefe de família e parlamentar. 

Recebeu ao longo de sua existência diversas 
~ondecorações, mas, a de Coronel da Guarda Nacional, no período 
Imperial, foi a que lhe trouxe maior orgulho. A espada imperial, objeto 
representativo da homenagem, tem hoje, como seu guardião e 
depositário, um bisneto seu, Rômulo Murta. 

Muitos de seus descendentes, inspirados no seu exemplo, 
seguiram o caminho da política - uma herança de seus pendores e, 
entre eles, me coloco, com orgulho. Alguns foram Deputados 
Estaduais e Federais muitos Prefeitos e Vereadores. Atualmente 
temos Carlos Murta, e~-Deputado e por três mandatos eleito Prefeito 
de Vespasiano; temos Jairo Murta, Prefeito reeleito de Felisburgo, o 
Prefeito de Jequitinhonha, Antônio Bernardino Guimarães Murta, o 
Prefeito de Cel. Murta, Inácio Murta, o Conselheiro João Bosco Murta 
Lage. 

Possivelmente tenhamos sido atingidos pelo sopro de sua 
energia e de seu elevado senso público. 

Meus colegas Deputados, com quem representamos 
juntos o Norte do Estado, o Mucuri e o Jequitinhonha, lutando por 
melhorias para as regiões mais pobres do Estado, miremo-nos no 
trabalho do Coronel. Lutemos em bloco, fortalecendo essa bancada e 
buscando uma atenção especial para nossa terra e nossa gente. Nós 
temos esse direito. E o povo espera isso de nós. 

Registre-se e publique-se que desta Casa participou o Cel. 
Inácio Carlos Moreira Murta como um dos seus mais ilustres 
representantes. Que seu ofício sirva de exemplo a estas e às 
gerações futuras! 

Palavras do Sr. Márcios Mário Murta Filho 
Exmos. Srs. Deputado José Braga, Deputado Federal 

Romeu Queiroz, Deputado Federal José Militão; Deputado Márcio 
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Murta Kangussu, meu querido primo; Dr. João Bosco Murta 
Lages; Exma. Sra. Maria do Carmo Ferreira da Silva, Exmos. Srs. 
Carlos Murta, Jairo Murta, Revmo. Pe. Luís Eustáquio dos Santos 
Nogueira, limo. Sr. Hildebrando Freire Murta, demais autoridades, 
parentes, amigos, senhoras e senhores, é com grande orgulho e 
emoção que venho, desta tribuna, agradecer, em nome da família 
Murta, a homenagem prestada por esta Casa ao Deputado Inácio 
Carlos Moreira Murta, o Coronel Murta, de quem grande parte dos 
aqui hoje presentes descende e de quem eu, por sorte do destino, 
tenho como ascendentes dois de seus filhos: Mariano, meu bisavô 
materno, e Mário, o querido vovô Mário, meu avô paterno. 

A princípio me pareceu tare. ·::l difícil, árdua, vir falar-lhes de 
uma pessoa cuno convívio não pude Jesfrutar. Entretanto, quando 
passei a pesquisar a vida do homenageado, a tarefa ficou de certo 
modo fácil e gratificante. Fácil, devido aos numerosos registros de 
discursos proferidos desta tribuna e que constam nos anais desta 
Casa, em que atuou durante 45 anos ininterruptos, bem como devido 
a informações valiosas contidas em seus diários de viagem e em 
diversos documentos, conservados, por gerações, pela família. 
Gratificante porque emanam dessas informações o caráter e a 
disposição do homenageado, honrado homem público, humilde, mas 
com firmeza de propósitos, empreendedor e de grande visão, zeloso 
por seus deveres para com seus concidadãos e sua família. Sempre 
procurou transmitir esses valores, ensinamentos e exemplo aos filhos 
e àqueles com quem convivia, alicerçando toda a sua vida na filosofia 
cristâ, católico devotado e fervoroso que foi. 

Ao refletirmos sobre esta homenagem prestada pela 
Assembléia Legislativa mineira ao Deputado Inácio Murta, por feliz 
lembrança de seu bisneto, o Deputado Márcio Kangussu, ressalta-se 
o significado da lembrança de um homem nascido há 150 anos. 
Comemorar o sesquicentenário de nascimento de uma pessoa é fato 
raro, é homenagem prestada a homens especiais. O Coronel Inácio 
Carlos Moreira Murta era um homem especial. Especial sob diversos 
aspectos. 

Analisando-o pela ótica de homem público, o simples fato 
de haver dedicado 58 anos de sua vida à causa pública - 45 como 
Deputado na Assembléia Legislativa, e os outros 13 no Município de 
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~ra~~aí,. como Vereador e Prefeito - é algo inusitado. Mais 
stgntftcattvo ainda quando se constata que levantou bandeiras em prol 
de sua gente, do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas, que tão 
bem representava, as quais ainda nos dias de hoje se caracterizam 
pela atualidade. 

Mostrou claramente sua preocupação para com o 
desenvolvimento e a integração da região, ao apresentar projeto da 
estrada de ferro de São Miguel do Jequitinhonha (atual cidade de 
Jequitinhonha) a Filadélfia (atual Teófilo Otôni) e o projeto da estrada 
de Ferro do Porto de Caravelas, que passava por Teófilo Otôni, ia até 
Araçuaí, prosseguindo por Salinas, a Tremenda!, hoje, Monte Azul, 
promovendo, assim, o entroncamento com a Central do Brasil. 

Esse projeto de integração regional, mas com transporte 
rodoviário, foi, mais tarde, executado por seu neto, Celso Murta, que 
como Diretor-Geral do DER-MG e Deputado Federal, incluiu no 
Programa Nacional de Transporte as estradas Diamantina-Araçuaí-
Salto da Divisa e Montes Claros-Salinas-Araçuaí. Parte significativa 
dessas obras foi executada na época em que Juscelino Kubitschek 
era Governador de Minas e posteriormente Presidente da República. 

Em 1925, ao apresentar projeto autorizando o Governo a 
mandar construir um estabelecimento balneário nas águas medicinais 
do Município de Rio Pardo, no Distrito de Água Quente, mostrou sua 
preocupação para com o meio ambiente e para com o bem público, 
esperando que o Estado pudesse garantir, ao mesmo tempo, o 
acesso de grande número de pessoas necessitadas às suas águas 
medicinais e a preservação do local para as gerações futuras. 

Merece ainda destaque o verdadeiro embate que travou, 
em 1892, com o apoio desta Casa, para conseguir a autorização para 
a criação da Escola Normal de Araçuaí, visando a dotar essa grande e 
distante região do acesso à educação. Foi um embate em que não 
mediu esforços, o qual tão bem registra em seus diários e nas 
publicações oficiais de seus pronunciamentos. 

No começo da década de 1990, como bolsista de iniciação 
científica da UFMG, em pesquisa sobre os primórdios da 
industrialização em Minas Gerais, deparou-se-me a publicação, no 
"Minas Gerais" de 1 0/3/1894, dos atos constitutivos de uma fábrica de 
tecidos em ltinga, da qual o homenageado era um dos maiores 
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acionistas, para cuja organização e aquisição de equipamentos, 
empreendeu inúmeras viagens à Capital federal da época. 

Todos estes relatos corroboram o fato de que o 
homenageado era pessoa de grande visão e empreendedor, 
interessado em servir e defender seus conterrâneos e sua região. 

A sua longa carreira parlamentar determinou a ocorrência 
de fatos singulares ocorridos nesta Casa: como Deputado, o Coronel 
Inácio Murta participou dos trabalhos parlamentares com três 
gerações de políticos. Foi colega sucessivamente de Virgílio de Melo 
Franco, de seu filho Afrânio de Melo Franco e de seu neto Virgílio 
Alvim de Melo Franco; de Antonino Gentil Gomes Cândido, 
Comendador da Ordem da Rosa, de seu genro Nelson Coelho de 
Sena e de seu neto Caio Nelson de Snna; de Francisco Braz Pereira 
Gomes, de seu filho Wenceslau Braz e je seu neto José Braz Pereira 
Gomes. 

Senhoras e senhores, não poderia deixar de mencionar 
aqui os descendentes do homenageado que seguiram a carreira 
pública de representantes do povo, inspirados no seu exemplo, e que 
tiveram a honra de por diversas legislaturas também ocupar esta 
tribuna: João Bosco Murta Lages, hoje Conselheiro do Tribunal de 
Contas, Carlos Moura Murta, hoje Prefeito da cidade de Vespasiano, e 
o Deputado Márcio Murta Kangussu, que hoje representa a região do 
vale do Jequitinhonha nesta Casa. 

Na Câmara dos Deputados, foi eleito o seu neto Celso 
Claro Horta Murta. Também da família Murta, embora não 
descendentes do Coronel Murta, mas parentes próximos, devem-se 
citar Adair Fernandes Murta e Oswaldo Miranda Murta, que foram 
eleitos Deputados Federais. 

Hoje, a missão herdada e transmitida pela família está 
entregue, nesta Casa, a um bisneto do Coronel Murta, o Deputado 
Márcio Murta Kangussu. Nele, a família Murta e a região do 
Jequitinhonha depositam a certeza da continuação de uma luta 
vigorosa para atender aos anseios de nossa gente. Em recente 
episódio, quando o Governo Federal excluía o vale do Jequitinhonha 
do programa de apoio a regiões carentes, Márcio Kangussu se portou 
à altura de nossas expectativas. Em vigoroso embate, ao lado de 
outros Deputados mineiros, fez reverter aquela decisão injusta. 
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Finalmente, destaco pequeno trecho do diário, de 

3/6/1892, em que o Coronel Murta faz uma auto-avaliação de sua vida 
co~o homem público, representante de sua região nesta Casa, que 
na epoca coexistia em sistema bicameral. 

Nele verificamos a simplicidade e a humildade desse 
homem que considerava, antes de tudo, que devia desempenhar com 
fervor a missão de representante e de advogado dos interesses de 
sua terra, que lhe foram delegados por seus concidadãos, assim como 
pode ser constatado o amor e carinho que dedicava à família.(- Lê:) 

"A Câmara dos Deputados votou e mandou para o Senado 
0 projeto da estrada de ferro do Jequitinhonha, e creio que também 
aquele ramo do Poder Legislativo o aprovará, bem como a criação da 
~ossa Escola Normal em Araçuaí. Brevemente teremos também a 
lmha telegráfica em nossa cidade. Conseguindo esses importantes 
~elhoramentos para nossa terra, terei cumprido minha missão, 
ficando com a consciência tranqüila por ter desempenhado meus 
deveres de representante e de advogado dos interesses de minha 
~erra e de meus concidadãos, que esquecidos de minha 
Incompetência, conferiam-me, por três vezes, tão honrado e elevado 
mandato. Se não o pude cumprir com o deslumbrante brilho dos 
grandes talentos e das privilegiadas inteligências que felizmente 
superabundam em nossa terra, o fiz do modo que me foi possível e 
permitiram minhas forças. o que, porém, ninguém é capaz de tirar-
me, por mais sábio e ilustrado que seja, é o meu patriotismo, minha 
dedicação sincera e devotada ao bem público e também a glória de 
ter sido o iniciador e propugnador desses melhoramentos. 

Retirar-me-ei, então, tranqüilo, plácido e contente ao doce 
remanso do nosso lar doméstico para, no santuário da família, na paz 
do nosso retiro, cercado das carícias da idolatrada esposa e dos 
filhinhos queridos, dedicar-me todo a esses entes amados, sem deixar 
de entusiasmar-me pelas causas da Pátria e de prestar-lhe os meus 
fracos serviços. Pouco ou nenhuma falta farei, porque outros mais 
competentes, mais ilustrados, melhor ocuparão o meu lugar." 

Senhoras e senhores, meus parentes, reitero os 
agradecimentos a esta Casa pela homenagem a tão distinta figura. 
Que o exemplo de vida do Coronel Inácio Carlos Moreira Murta possa 
servir de lição para todos nós e que nos orgulhemos sempre de 
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ostentar o sobrenome Murta! Muito obrigado. 

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

ao Sr. Hildebrando Freire Murta placa alusiva a esta homenagem, com 
os seguintes dizeres: "A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, em reunião especial, reverencia a memória do Coronel Inácio 
Carlos Moreira Murta, pela passagem de seu sesquicentenário de 
nascimento. Ao ensejo, reitero a admiração do povo mineiro, por 
dos maiores vultos de nossa história política. Belo Horizonte, 11 u~:: 

dezembro de 2000. Deputado Anderson Adauto, Presidente". 
- Procede-se à entrega de placa. 

Palavras do Sr. Hildebrando Freire Murta 
Sr. Presidente, Srs. Deputados Federais e Estaduais, 

demais membros desta Assembléia, senhoras e senhores, agradeço 
ao Divino Mestre a oportunidade de estar recebendo esta placa 
comemorativa dos 150 anos de nascimento do r)eputado Inácio 
Carlos Moreira Murta, meu avô, que não media esforços para bem 
servir a Minas Gerais e a seu povo. 

Nascido na Fazenda Vereda, estudou no Colégio do 
Curtume e com professores particulares, adquirindo notável cultura. 

Católico praticante, todos os dias, ao anoitecer, rezava 0 
terço com a família e os empregados, na Fazenda Lagoa Nova. 

Foi aí que tive o privilégio de conviver com ele 
testemunhando a pessoa humana e justa que era. ' 

A cidade de Coronel Murté. nasceu a partir da construção 
da Igrejinha de Nossa Senhora Auxiliaaora - de quem era devoto - e 
da doação de terras a quem quisesse construir na antiga Fazenda 
Boa Vista, às margens do rio Jequitinhonha, a qual era de sua 
propriedade. 

É para lá que levo a placa desta homenagem prestada a• 
Coronel Inácio Murta pela Assembléia Legislativa, para conhecimento 
de meus concidadãos. Muito obrigado. 

Apresentação do Coral da ASLEMG 
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir a 

apresentação do Coral da ASLEMG, sob a regência do Maestro 
Guilherme Francisco Furtado Bragança. Durante a apresentação, 
serão projetadas na tela do Plenário fotos do Coronel Inácio Carlos 
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1323 

o 
I 

. Componentes da Mesa, familiares do homenageado, 
dema1s presentes, na Roma Antiga, o escritor Plutarco notabilizou-se 
pelo relato da vida dos grandes homens da República. Desde então, a 
expressão "os varões de Plutarco" tornou-se clássica, para designar 
os vultos que engrandecem a história das nações. 

No Brasil, particularmente em Minas Gerais, se formos 
seguir o exemplo romano e registrar no prelo a vida de todos os 
nossos grandes homens, dessa coletânea não poderá faltar o nome 
de Inácio Carlos Moreira Murta. 

Faz agora 150 anos que nasceu em Minas o nosso 
Coronel Murta. Em vida, foi testemunha ocular da crônica do Império e 
da história republicana. Na primeira fase, como membro da Guarda 
Nacional - aquele grupo de elite do Imperador Dom Pedro 11 -, 
destacou-se pelo trabalho idealista e incansável em prol do País. 

Mudados os tempos, com a proclamação da República, 
compreendeu que sua missão ali não terminava: continuou na defesa 
da causa do povo com a mesma dedicação e renovado civismo. 

Tivemos há pouco a oportunidade de conhecer a rica 
biografia de nosso homenageado. Vamos ressaltar apenas um 
aspecto que é, possivelmente, único na história política de Minas 
Gerais: foi Deputado Provincial e Deputado Estadual por 45 anos 
ininterruptos. Só esse marco bastaria para justificar a homenagem que 
hoje prestamos à sua memória. 

Esta reunião especial resulta de iniciativa do nobre 
Deputado Márcio Kangussu. Embora represente nesta Casa aquela 
mesma região em que nasceu nosso homenageado, este evento -
longe de ter conotação regional - insere-se nos anais da cidadania 
mineira como um todo. Em nome da Assembléia Legislativa, 
formalizamos nossa mensagem de respeito e admiração à 
personalidade do Coronel Inácio Carlos Moreira Murta. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 

agradecimentos às autoridades e aos demais convidados pela 
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a 
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reunião, convocando os Deputados para a reunião extraordinária 
de amanhã, dia 12, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, 
e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição de 12/12/2000). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O TRÁFICO 
DE DROGAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME 

SUSPEITAS DENUNCIADAS PELA IMPRENSA NA CIDADE DE JUIZ 
DE FORA, AS CAUSAS DA FUGA DO TRAFICANTE FERNANDO 
BEIRAMAR, ALÉM I)A CRESCENTE E NOTÓRIA DEPENDÊNCIA 

DE JOVENS, ESPECIALMENTE NAS ESCOLAS DA REDE 
PÚBLICA, BEM COMO O AUMENTO DA CRIMINALIDADE 
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. . A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, constituída a partir de 
requerimento do Deputado Agostinho Silveira e outros aprovado na 
reunião ordinária de 18/11/99, tem como objetivo apurar, no prazo de 
120 dias, o tráfico de drogas no Estado de Minas Gerais, conforme 
suspeitas denunciadas pela imprensa na cidade de Juiz de Fora, as 
causas da fuga do traficante Fernando Beiramar, além da crescente e 
n~tó_ria dependência de jovens, especialmente nas escolas da rede 
publica, bem como o aumento da criminalidade determinada pela 
dependência de tóxicos. 

1.2. Constituição 

membros: 
Para compor a CPI, foram indicados os seguintes 

Efetivos: Rogério Correia (PT), relator - Marcelo Gonçalves 
(PDT), Presidente - Paulo Piau (PFL), Vice-Presidente - Antônio 
Andrada (PSOB), substituído por Carlos Pimenta (PSDB) - José 
Henrique (PMOB) - Marco Régis (PPS) - Sargento Rodrigues (PSB). 
Suplentes: Adelmo Carneiro Leão (PT) - Cabo Morais (PL) - Eduardo 
Brandão (PMDB) - Elaine Matozinhos (PSB) - Hely Tarqüínio (PSDB) -
João Batista de Oliveira (PDT)- Luiz Menezes (PPS). 

1.3 - Histórico dos trabalhos 
Em 25/11/99 em sessão solene, instalou-se a CPI, para a 

qual foram eleitos o Pre~idente, o Vice-Presidente e o relator. Foram 
realizadas mais de 50 reuniões formais além de viagens para 
diligência e oitiva de testemunhas. A Comissão ouviu, ao todo, 121 
pessoas, entre convidados e depoentes. 

Uma das primeiras atividades da CPI foi receber a visita 
oficial dos membros da CPI Nacional do Narcotráfico para trocar 
idéias e obter a sintonia perfeita entre os trabalhos da Comissão da 
Câmara dos Deputados e a instituída nesta Assembléia Legislativa. 

Para traçar o rumo dos trabalhos, foram ouvidas, nas 
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primeiras reuniões, autoridades detentoras de missões 
institucionais ligadas ao combate ao narcotráfico e especialistas que 
se têm ocupado da questão. Na ocasião, apresentaram suas 
considerações os Srs. Eduardo Morato da Fonseca, Procurador da 
República; André Estêvão Ubaldino, Promotor de Justiça do Estado; 
Arlindo Coutinho Júnior e William Leroy, membros da Corregedoria da 
Secretaria da Segurança Pública do Estado; Oswaldo Roberto Varella, 
da Delegacia de Polícia Federal; Rogério Marcos Gonçalves Gomes e 
Cláudio Dornelas, da Delegacia de Repressão ao Entorpecente da 
Polícia Federal, e Nílton Ribeiro, Superintendente da Polícia Civil. 

Foram ouvidos, ainda, os Coronéis da PMMG Ari de Abreu 
e Valdelino Leite da Cunha. 

Entre os especialistas de renome nacional e internacional 
ouvidos pela Comissão encontram-se os . Srs. José Elias Murad, 
Cláudio Chaves Beato Filho, Amaury Costa Inácio da Silva, Ana Marta 
Lobosque e Luzia Lamounier. 

A CPI contou também com a colaboração do Sr. Getúlio 
Bezerra Santos, Diretor de Planejamento da Delegacia de Repressão 
aos Entorpecentes da Polícia Federal, em Brasília, e do ex- Secretário 
da Segurança Pública do Rio de Janeiro, Deputado Estadual Hélio 
Luz, sob a forma de valiosas exposições sobre o tema. 

No que se refere à investigação de denúncias, os 
trabalhos se desenvolveram principalmente em torno de seis núcleos: 
apuração das causas da fuga do traficante Fernandinho Beiramar e 
apuração de denúncias vinculadas ao narcotráfico em cada uma das 
seguintes regiões e cidades mineiras, a saber, Triângulo, Governador 
Valadares, Montes Claros. O quinto núcleo foi constituído pela 
investigação das circunstâncias em que ocorreram fugas de 
traficantes na Penitenciária Dênio Moreira, em lpaba. O sexto núcleo 
consistiu nas investigações do narcotráfico no Sul de Minas. Nele se 
destacaram os trabalhos a respeito da apreensão de uma tonelada de 
maconha na divisa de Caconde, SP, e Muzambinho, MG, o que 
provocou investigações sobre o 3r. Aquiles Caetano e as 
averiguações sobre fuga de presos em Passos. Nos últimos dias, um 
dos responsáveis pelo resgate dos detentos, Marcelo José Antônio, foi 
capturado na cidade de Cacoal, RO. 

No que se refere à fuga de Fernandinho Beiramar e a 
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suspeitas de facilitação de fugas no sistema prisional de Belo 
Honzonte, foram ouvidas cerca de 15 pessoas em seis reuniões. 

. As denúncias de narcotráfico no Triângulo Mineiro foram 
fe1tas em nove reuniões, várias delas realizadas na própria região, 
sendo uma em Uberaba, para debater os temas da CPI com a 
comunidade local. 

Foram investigados fatos relacionados aos Municípios de 
Araporã, Campina Verde, lturama, Monte Carmelo, São Francisco de 
Sales, Uberaba e Uberlândia, e ouvidos mais de 20 depoimentos. 

Realizaram-se oito reuniões para apuração dos fatos 
relacionados ao narcotráfico ocorridos em Governador Valadares e 
região, durante as quais depuseram cerca de 20 pessoas. Boa parte 
dos trabalhos desenvolveu-se nos locais onde supostamente 
ocorreram os fatos objeto das denúncias. Outras reuniões foram 
dedicadas à averiguação de irregularidades na Penitenciária 
Francisco Floriano de Paula, situada naquele município. 

A ação da CPI, no tocante a denúncias sobre ilícitos 
relacionados ao tráfico que teriam ocorrido em Montes Claros, 
desenvolveu-se durante mais de uma dezena de reuniões em que 
foram ouvidos cerca de 30 depoentes. Por 5 vezes, a Comissão 
deslocou-se até a referida cidade. 

A CPI trabalhou também na investigação de denúncia de 
facilitação da fuga de traficantes na Penitenciária Dênio Moreira, em 
lpaba. Prestaram depoimento sete pessoas. 

Um dos casos investigados pela Comissão estava 
relacionado com o tráfico de drogas na região de ltabira e de Nova 
Era. O ponto de partida foi uma prisão em flagrante efetuada pela 
Polícia Federal no estacionamento do Carrefour-Contagem. Sobre a 
questão foram ouvidos cinco depoentes. 

Finalmente, merece menção um acontecimento que não 
consumiu maiores energias da CPI, mas exigiu um tratamento 
adequado e rigoroso já que se tratava de possível envolvimento de um 
de seus membros com uma suposta compra e um suposto consumo 
de cocaína. 

O episódio ocorreu na madrugada de 1 2000, na cidade 
de Barbacena. O Deputado Antônio Carlos Andrada alegou que 
poderia ter sido envolvido em um "flagrante preparado", cujo objetivo 
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seria desmoralizá-lo como Deputado e membro desta Comissão. 

A CPI tomou conhecimento dos fatos e concluiu que: 
a) o acontecimento em si, estando já sob inquérito da 

Policia Civil a pedido do próprio parlamentar, por suas características 
e dimensão local, dispensaria um trabalho mais aprofundado de 
investigação; 

b) não fosse pela presença de um Deputado, o episódio 
nem sequer seria objeto de análise desta CP I; 

c) o Deputado Antônio Carlos Andrada não incorreu em 
nenhuma transgressão às normas que regem o instituto do decoro 
parlamentar, e a Comissão nada apurou que pudesse incriminá-lo. 

Assim, esta Comissão, sem prejuízo das averiguações que 
possam estar sendo feitas por órgãos policiais, considerou encerrado 
o incidente, já que o próprio Deputado solicitou seu afastamento dos 
trabalhos da CPI. 

2 - O uso de drogas como fato político, social e cultural da 
atualidade 

Esta CPI promoveu reunião especifica, na qual foram 
ouvidos especialistas, com o propósito de situar a questão das drogas 
no plano social. Compôs-se assim, nessa preparação, um quadro 
cujos elementos teóricos serviram para embasar as discussões 
posteriores. A seguir, faremos algumas considerações, 
fundamentadas, em grande parte, nas idéias apresentadas nessa 
ocasião, idéias das quais esse relato pretende resgatar as principais. 

De início, devemos observar a existência de uma grande 
variedade de definições que permeiam o assunto referente às drogas, 
muitas vezes causando confusões pelo seu uso indevido. Vários 
conceitos de droga podem ser encontrados na literatura científica, 
como, por exemplo: "toda substância que, introduzida no organismo 
vivo, pode modificar uma ou mais de suas funções"; "qualquer 
substância química ou mistura de substâncias, distinta das 
necessárias em condições normais para a conservação da saúde, 
cuja administração modifica as funções biológicas e a estrutura do 
organismo"; "substância usada para tr:1tar ou aliviar enfermidades ou 
com propósitos não terapêuticos"; "s\ !bstância que induz a auto-
administração e que tem a propriedade de causar intensos efeitos de 
reforço, com conseqüentes efeitos prejudiciais à saúde ou à função 
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_Interessa-nos aqui o conceito da chamada droga de 
~~uso, ass1m definida pela Organização Mundial de Saúde - OMS -: 
~ uma substância que age nos mecanismos de gratificação do 

cerebro, provocando efeitos estimulantes, euforizantes e/ou 
tranqüilizantes". 

Durante a exposição realizada para esta Comissão, a Ora. 
Ana Marta Lobosque propôs que se considerassem drogas as 
substâncias que interferem na atividade cerebral causando sensações 
agradáveis, efeito subjetivamente vivenciado como relaxante ou 
excitante, o que pode levar ao uso compulsivo. 

As drogas podem ser classificadas, de acordo com o efeito 
que têm sobre o sistema nervoso central, em: depressoras (álcool, 
barbitúricos, benzodiazepínicos, opiáceos, solventes), estimulantes 
(anfetaminas, cocaína), perturbadoras (mescalina, maconha, 
psilobina, LSD). 

As diversas espécies de drogas apresentam diferentes 
potenciais de risco. Com relação a estes, podemos considerar as 
reações que ocorrem em razão da abstinência da droga, as alterações 
psíquicas e orgânicas que surgem com o seu uso, os riscos sociais e, 
mais recentemente, o risco de contaminação pelo vírus HIV. 

De acordo com o Prof. Elias Murad, algumas observações 
mostram que, em nosso meio, os usuários têm o seguinte perfil: são 
predominantemente do sexo masculino, solteiros e jovens; não 
estudam nem trabalham. As drogas mais usadas são álcool, 
maconha, cocaína, "crack" e solventes voláteis. Os consumidores, em 
sua maioria, são poliusuários. 

Relata o Prof. Cláudio Chaves Beato Filho que a análise 
de dados feita pela UFMG mostrou que, especialmente a partir de 
1994, houve um aumento acentuado de delitos contra a propriedade, 
mais do que contra as pessoas. Tais delitos foram associados 
diretamente á questão da difusão do "crack" e da cocaína, 
especialmente nos municípios do Sul de Minas. Pela análise de 
geoprocessamento da cidade. de Belo Horizonte, percebeu-se um 
padrão de comportamento em que se verificam delitos como assaltos 
a ônibus e a táxis- conduta usual em usuários de "crack". O produto 
do roubo é utilizado para a compra da droga. 

o 
I 
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Mais ainda, observa-se que, em Minas Gerais, o 

problema do narcotráfico é mais intenso nas regiões mais ricas, como 
o Sul e o Triângulo. Nessas regiões, verifica-se o crescimento da 
violência associada a esse tipo de crime, fato que nos leva a reavaliar 
nossas idéias sobre a possível correlação entre a pobreza e a 
criminalidade. 

Todavia, as informações existentes sobre a localização 
dos focos e o perfil exato do usuário, refere o professor, não são as 
mais exatas, pois inexiste um levantamento sistemático. As 
informações precisas que se tem mais recentemente referem-se à 
transmissão da AIDS pelo uso de drogas injetáveis. O interesse em 
combater a AIDS possibilitou a obtenção de muitas informações não 
só a respeito de hábitos e de locais onde estão concentrados os 
grupos sociais e o perfil destes, como também em relação às áreas 
onde se concentra o uso de drogas e, ainda, de como a droga se 
relaciona com a violência. 

A Sra. Luzia Lamounier, coordenadora do programa 
Miguilim, da Prefeitura de Belo Horizonte, lembra que, em pleno 
centro da Capital, crianças e adolescentes consomem drogas: tíner, 
usado freqüente e publicamente, "crack", maconha e álcool. Os 
meninos estão geralmente agrupados e dependem de um adulto para 
lhes fornecer as drogas. 

Comenta a Ora. Ana Marta Lobosque que, nas sociedades 
ocidentais modernas, o uso das drogas tem um lugar diferente: 
assume com freqüência a forma de uma compulsão. Tal fato nos leva 
a pensar que haja algum problema na regulação das drogas. A lei, 
então, é invocada para ajudar nessa regulação. 

Na verdade, vamos encontrar algumas dificuldades na 
aplicação dessa lei: o critério que distingue as drogas lícitas das 
ilícitas é arbitrário. Não se leva em conta o dano biológico, porque, se 
assim fosse, o tabagismo seria ilícito. O dano psíquico e o dano social 
tampouco compõem esse critério. Nossa forma de regulação, 
portanto, deve ser repensada. . 

Na opinião do Prof. Elias Murad, o tabaco e o alco?l, duas 
drogas lícitas, provocam graves problemas por ~erem livres e 
facilmente acessíveis; deve ser exercido, pois, um ngoroso controle 
sobre outras drogas, como forma de re.,tringir o seu uso. 
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Existe mesmo uma ambigüidade no fato de o álcool 
ser uma droga lícita, e outras não serem. Pelo fato de a legislação 
~obr~ a matéria ser ambígua, diz a Ora. Ana Marta, o tipo de 
Ilegalidade gerado é também ambíguo, sejam as transgressões leves 
ou .as graves. E continua: "Num mundo em que os adultos bebem 
~oc1almente, com naturalidade, torna-se impossível convencer um 
JOvem que fumar um baseado é errado. Fumar maconha torna-se uma 
P~quena transgressão da lei, socialmente tolerada e até mesmo 
divertida. Como exemplo de transgressão grave, temos o narcotráfico, 
estabelecido como uma rede de crimes cujas malhas penetram no 
grupo social mais resguardado. Então, diferentemente dessa 
concepção que nos é vendida do mundo do crime, com um cenário de 
favela, que parece distante de nós, sabemos que o policial se 
confunde com o traficante. Sabemos que o aparelho de segurança da 
sociedade acaba misturado com aquilo que ataca essa mesma 
sociedade. Sabemos que, para o narcotráfico, é imprescindível a 
c~laboração de médicos, Juizes, parlamentares, de profissionais que 
s~o pilares da sociedade e que nos mostram a infiltração social do 
cnme organizado. ( .... ) 

Como não há um limite claro entre as drogas aceitáveis e 
as inaceitáveis, deixa de haver um limite entre organização do crime e 
organização social, acabando uma por penetrar na outra. ( .... ) Essa 
constatação nos leva a encarar com muita cautela o uso das medidas 
repressivas. ( .... ) Os bandidos não vivem num outro mundo, vivem 
entre nós. Daí o perigo da ênfase na repressão no combate ao 
narcotráfico, porque todas as medidas que empregam a violência para 
combater um perigo disseminado no seio do tecido social arriscam-se 
a esgarçar ainda mais esse tecido. 

Não estamos falando apenas da repressão policial, mas 
de todas a ideologias que apostam no punir e no proibir, que acabam 
tendo como avesso de uma mesma moeda a permissividade e a 
conivência com a transgressão." E acrescenta: "A inutilidade dessas 
posturas repressivas se demonstra nas tentativas de tratamento de 
usuários compulsivos de drogas, como nas medidas que empregam 
uma internação compulsória ou toda forma de obrigar um sujeito a se 
trat?r. Talvez tenhamos que r~fletir com relação à autodestruição, que 
esta sempre envolvida na co.·1pulsão pelo uso de drogas. Podemos 
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demonstrar que queremos ajudar, mas não podemos forçar 
ninguém a aceitar a ajuda. Dessa forma, as leis exageradamente 
repressivas também não funcionam". 

Assim se manifesta o Sr. Amaury Costa Inácio da Silva, 
coordenador da Fazenda Renascer, instituição que trabalha no 
combate às drogas em regime de internação: "O tratamento só é 
eficaz quando a pessoa se interna por vontade própria". 

Nesse ponto cabe mostrar a inconsistência da visão 
unidimensional, segundo a qual todo usuário de drogas é um doente, 
escravo da droga ou desviado. Há inúmeros consumidores de drogas 
que desempenham suas atividades laborativas sem nenhum prejuízo 
para sua identidade social. Nesses casos, a lei, que já não tem efeito 
como prevenção geral, carece de sentido no que toca a uma suposta 
prevenção especial. De fato, no que se refere ao usuário eventual, 
que se utiliza do entorpecente de forma módica, nada há para se 
"curar". 

Na realidade, a política repressiva produz efeitos apenas 
sobre os usuários leves, que usam drogas de forma quase 
recreacional, pois essas pessoas ficam assustadas com a repressão 
intensa. O usuário "pesado" não se intimida. Como o preço da droga 
sobe quando há mais repressão, ele terá que arrumar mais dinheiro 
para manter o vício, sendo provável que recorra a meios ilícitos como 
o furto, o roubo ou o tráfico para poder continuar consumindo. 

Se considerarmos a questão do combate às drogas, 
devemos observar que o Brasil tem adotado uma política repressiva. 
Todavia, nem mesmo a repressão tem sido feita de forma eficaz, 
especialmente pela deficiência de recursos humanos e materiais. 

O Prof. Elias Murad lembra que, com relação às drogas, 
enquanto houver demanda, haverá oferta. Lembra que a demanda 
pode ser reduzida por meio de um trabalho intenso de prevenção, tal 
como ocorre no Japão, que tem conseguido manter a dependência de 
drogas em patamares relativamente suportáveis. Os Estados Unidos, 
que investem especialmente na repressão, têm o maior número de 
usuários do mundo. O Japão tem, proporcionalmente, um número 
muito menor. 

O Brasil tem investido pouquíssimo em prevenção. Há que 
se reverter esse quadro com presteza. 
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. . Podemos considerar as atividades preventivas em três 

nlve1s. A prevenção primária procura atingir aqueles que ainda não 
usaram drogas. Consiste, pois, em um conjunto de medidas 
educativas, dirigidas a crianças, adolescentes e adultos, com 
metodologia e conteúdo adequados à faixa etária. 

A prevenção secundária deve ser entendida como um 
Pro.longamento da prevenção primária, quando esta não alcançou os 
efe1tos desejados. O nível secundário de prevenção acontece quando 
a Pessoa está em dificuldades que a levam a pensar em consumir a 
droga ou quando já a está consumindo, por simples curiosidade ou de 
maneira descontínua. Nesse estágio, a pessoa ainda não é um 
dependente, mas o risco de se tornar um é cada vez maior. 

No terceiro nível de prevenção, os métodos se confundem 
com o tratamento ou a reabilitação. Esse nível tem o objetivo 
essencial de evitar a recaída, para reintegrar o indivíduo à 
comunidade. 

Prevenir é tarefa da sociedade, com especial destaque 
Para a família, a escola e instituições criadas para esse fim. 

Na verdade, repressão e prevenção não podem ser 
considerados pólos opostos, porém complementares. Dissociá-los 
apenas reflete a ausência de uma política de segurança. 

Cumpre dizer que a abordagem da questão das drogas 
dev.e evidenciar uma construção social, e não uma imposição para a 
sociedade. A colaboração dos especialistas deve consistir apenas em 
dar consultoria para que a própria sociedade consiga promover, por si 
própria, as mudanças desejadas. 

A Sra. Ana Marta acrescenta ser indispensável uma 
abordagem despreconceituosa para que se possam encontrar 
s~luções. Pergunta: "Por exemplo: por que álcool, sim , e maconha, 
nao?". Essa é uma das ambigüidades encontradas em toda discussão 
sobre as drogas, que temos dr encarar de forma honesta e objetiva se 
quisermos, de fato, encontrar a;gum tipo de solução. 
. Finalmente, devemos rediscutir os critérios arbitrários que 
mformam a edição das leis. Deve-se encarar com reserva a 
expectativa de uma solução do problema por meio da hipertrofia do 
aparato legal. 

Não obstante esses reparos, nossa convicção é de que 
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devemos fazer valer a lei, investigar com seriedade e com firmeza 
os crimes relativos ao narcotráfico, tanto no mundo da clandestinidade 
como na esfera da corrupção administrativa, judicial e policial. 

3 -A Prevenção e o Sistema Estadual Antidrogas 
3.1 - O Sistema estadual 
Vinculado à Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, 

o Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN-MG - tem a 
competência de, por força do Decreto n.0 22.897, de 1983, e do seu 
Regimento Interno, "propor a política estadual de entorpecentes, em 
consonância com a política nacional de drogas estabelecida pelo 
Conselho Nacional Antidrogas - CONAD -, bem como compatibilizar 
os planos estaduais pertinentes com os planos nacionais e 
municipais". 

Para exercer suas competências, o CONEN-MG se 
organiza em câmaras. A Câmara de Prevenção do Uso de Drogas 
atua nas instâncias de prevenção primária, secundária e terciária. 

Parceria com o CONEN-MG envolve órgãos públicos no 
trabalho de prevenção contra as drogas. As Secretarias da Educação 
e de Esportes atuam principalmente nas instâncias de prevenção 
primária e secundária, enquanto a Secretaria da Saúde tem maior 
atuação na instância terciária de prevenção do uso de drogas. 

O Sr. Anthero Drummond Júnior, Presidente do CONEN-
MG, registra a ação conjunta desse órgão com a Secretaria da 
Educação na execução da política educacional de controle e 
repressão do uso de drogas: o Conselho atua na preparação de 
professores, na elaboração de cartilhas e de outros materiais a serem 
utilizados na abordagem pedagógica de temas relacionados à 
prevenção do uso de drogas, observada a sua adequação às 
diferentes faixas etárias e contextos sociais. 

Compete, também, ao Conselho atuar juntamente com os 
órgãos competentes para promover a inclusão, nos cursos de 
formação de professores e no ensino fundamental e médio, de 
conteúdos curriculares relativos à prevenção do uso de drogas. 

Existe o consenso de que a educação é um dos meios 
mais eficazes de prevenir o uso de drogas. Terreno fértil de atuação, a 
escola faz a interlocução entre a família e a sociedade, promovendo a 
sua mobilização. Ao trabalhar com as famílias, as escolas têm a 
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p~ssibilidade de tentar prevenir algumas das causas que levam 
cnanças e jovens ao uso da droga. Desinformação, abandono e 
desestruturação familiar são comprovadamente algumas dessas 
causas. 

A Lei n.0 13.411, de 1999, estabelece a obrigatoriedade de 
inclusão, no programa de disciplinas do ensino fundamental e médio, 
de estudos sobre a dependência química e as conseqüências 
neuropsíquicas e sociológicas do uso de drogas. Regulamentada pelo 
Decreto n. 0 41.166, de 2000, a lei depende ainda de uma resolução 
conjunta das Secretarias da Educação e da Saúde e provavelmente 
de outras Secretarias, como a da Justiça e de Direitos Humanos, a de 
Cultura e a de Esportes, para ser implementada. 

O Sr. Anthero Drummond Júnior, Presidente do CONEN-
MG, lembra a importância da participação de especialistas, para a 
realização de conferências, palestras e simpósios nas escolas, como 
é sugerido pela Lei n.0 13.411. Destaca, enfaticamente, no entanto, o 
valor da atuação do professor, no trabalho sistemático do dia-a-dia, no 
difícil combate ao uso de drogas, o que justifica a necessidade de sua 
adequada preparação. 

Apesar de não se1 considerado um órgão específico de 
execução, o CONEN-MG vem realizando, desde 1998, um concurso 
de trabalhos escolares com o tema "Viva Feliz Sem Drogas", 
promovido pelo Governo do Estado, pelas secretarias da Justiça e de 
Direitos Humanos e da Educação. O evento representa uma grande 
oportunidade de mobilizar a comunidade· escolar, envolvendo-a na 
discussão, na pesquisa, no debate e na reflexão das questões 
relacionadas ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. 

As escolas públicas e as particulares do ensino 
fundamental e médio são conclamadas a participar desse trabalho de 
forma sistemática, contínua e interdisciplinar, com o objetivo 
fundamental de desenvolver posturas, atitudes e idéias positivas na 
juventude, a partir de uma prevenção calcada na ética e na cidadania. 
Os trabalhos são permanentes e se realizam ao longo de quase todo 
o ano letivo, de forma a valorizar a vida como um bem, orientando os 
alunos a tomar atitudes positivas em relação ao tema proposto. 

Neste ano, o concurso Viva Feliz Sem Drogas teve início 
em junho, quando da avaliação e premiação dos melhores trabalhos. 
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O CONEN-MG participa de mesas redondas, debates 

e eventos em datas comemorativas q 1e objetivam a formação e a 
mobilização da opinião pública, como a Cemana Nacional Antidrogas, 
realizada no período de 19 a 26 de junho, e o Dia Internacional de 
Combate às Drogas, no dia 26 de junho, data proposta pela ONU para 
esse fim. 

Além das mencionadas parceiras com órgãos públicos, o 
CONEN-MG tem atuado como mobilizador de toda a sociedade, 
catalisando ações capazes de realizar efetivamente a prevenção, o 
tratamento e o controle do uso e abuso de drogas. 

Como parte dessa atuação, o Conselho realizou, nos dias 
30 e 31/5/2000, o I Fórum Mineiro Antidrogas, que foi o mais 
importante marco do combate ao abuso de drogas no Estado. 
Procurando estabelecer um diálogo permanente, o evento reuniu 
representantes dos três Poderes, da iniciativa privada e de entidades 
representativas de diversos segmentos da sociedade civil organizada. 

Durante 2 dias foram apresentados 25 painéis de debates, 
com os mais relevantes temas relacionados à prevenção do abuso de 
drogas, ao seu tratamento, à repressão dos ilícitos ligados aos 
entorpecentes, à fiscalização da produção e comércio de fármacos 
que possam causar dependência e à legislação que rege a matéria e 
temas especiais que serão o fundamento do Plano Estadual de 
Prevenção às Drogas em Minas Gerais. 

À frente dos trabalhos estiveram 96 profissionais de 
destaque nacional em suas respectivas áreas de atuação. O encontro 
superou todas as expectativas, com a efetiva participação da 
sociedade: contou com mais de 2000 inscritos, que, em sessão 
plenária, aprovaram 184 propostas, devidamente documentadas no 
Relatório Final. 

É projeto do CONEN-MG a criação, em espaço físico já 
disponível, de um Centro de Treinamento, com capacidade para 50 
pessoas. 

O Centro teria por objetivo a definição de diretrizes para o 
trabalho de orientação, não só a professores, como também a 
profissionais de saúde e agentes penitenciários que atuam na 
prevenção, no tratamento, na repressão e na fiscalização do uso de 
drogas. 
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. . As aulas seriam promovidas pelo próprio Conselho e 

mm1~!ra~as por profissionais devidamente preparados, competentes e 
conf1ave1s, com o objetivo de divulgar e sistematizar técnicas corretas 
e adequadas aos diferentes atores sociais envolvidos. 

Apesar da existência de espaço físico, a ausência de 
rec~rsos financeiros vem adiando a criação desse Centro de 
~remamento, que é aguardado com grande expectativa, tendo em 
VIsta a relevância dos resultados a serem, então, obtidos. 

3.2 - A legislação estadual 
Entre as normas estaduais relacionadas à prevenção do 

uso de drogas, merecem destaque especial: 
- A Lei n. o 10.501, de 1991, que dispõe sobre a política 

estadual dos direitos da criança e do adolescente e cria o Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelece (art. 
7°, VIl) a competência desse Conselho para propor, incentivar e 
acompanhar programas de prevenção e atendimento biopsicossocial 
às crianças e aos adolescentes vítimas de negligências, maus tratos, 
exploração sexual, tortura, pr·:~ssão psicológica ou intoxicação por 
efeito de entorpecentes e drogas afins e outros que possam prejudicar 
a sua dignidade. 

-A Lei n. 0 11.544, de 1994, que regulamenta o§ 3° do art. 
222 da Constituição do Estado, determina (art.1°) que o Estado deverá 
divulgar, pelos meios de comunicação, medidas e formas de 
prevenção, bem como informações e esclarecimentos sobre os efeitos 
e conseqüências do uso indevido de drogas. A divulgação poderá ser 
feita por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente autorizadas pelo CONEN-MG. 

Segundo o mesmo artigo, o Estado deverá desenvolver, 
em conjunto com os diversos segmentos da sociedade, projetos de 
prevenção que envolvam atividades culturais, recreativas e esportivas 
das quais participem a escola e a família. 

-A Lei n. 0 12.615, de 1997, que institui a Semana Estadual 
de Prevenção às Drogas, a ser comemorada, anualmente, na 
segunda semana do mês de março, com programação definida pelo 
CONEN-MG. 

- A Lei n. 0 13.080, de 1998, que dispõe sobre campanha 
educativa de prevenção do uso de drogas, da violência, de doenças 
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sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, determina a 
veiculação de mensagens educativas em jornais, semanários, 
informativos, calendários, material didático doado pelo Estado e outras 
publicações custeadas integral ou pare õtlmente pelo Estado. 

De acordo com essa lei, o Estado recomendará às 
emissoras mineiras de televisão que veiculem mensagens relativas ao 
uso de drogas. 

- A Lei n.0 13.411, de 1999, que torna obrigatória a 
inclusão, no programa de disciplinas do ensino fundamental e médio, 
de estudos sobre o uso de drogas e dependência química, 
regulamentada pelo Decreto n.0 41.166, de 2000. 

Além da legislação em vigor podem ser citados alguns 
projetos de lei relativos à prevenção do uso de entorpecentes e 
drogas afins: 

- O Projeto de Lei n° 958, de 2000 , que torna obrigatória a 
exibição de filme publicitário, esclarecendo as conseqüências do uso 
de drogas, antes das sessões principais, em todos os cinemas do 
Estado de Minas Gerais. Situação: pronto para a ordem do dia em 
Plenário. 

- O Projeto de Lei n° 939, de 2000, que estabelece normas 
e conteúdo pedagógico e institui a Semana Estadual de Prevenção do 
Trauma. Situação: pronto para a ordem do dia em Plenário. 

4 - Polícia e Justiça no Combate ao Narcotráfico 
4.1 - Prevenção e repressão: os dois pilares sobre os 

quais se assenta o combate ao narcotráfico 
Nunca é demais enfatizar que há entre especialistas e 

autoridades que se ocupam da pre· ·, ·,. ·' e do combate ao 
narcotráfico, um consenso a respeito da maior efetividade das 
medidas preventivas quando comparadas com as ações repressivas. 
A atuação visando a diminuir a demanda das drogas ilícitas, seja por 
meio da educação dos jovens, seja mediante o tratamento e a 
recuperação dos viciados, tem um efeito devastador sobre o comércio 
de tais substâncias. Apresenta também uma relação entre custo e 
benefício significativamente mais favorável. 

A esse respeito, pronunciou-se na CPI o Sr. Osvaldo 
Roberto Varella, Delegado de Repressão a Entorpecentes da Polícia 
Federal: "Então, hoje, na Polícia Federal, não estamos combatendo 

i J \'---____ _ 



o 

1339 
apenas o tráfico de entorpecentes em si; estamos também 
fazendo uma prevenção, o que é muito importante. A prevenção é 
s~r:namente importante, porque se fala que o traficante é o peixe, e o 
VICiado, a água, e se secarmos a água matamos o peixe". 

No valioso ensinamento do Prof. Elias Murad, pesquisador 
que lida há muito tempo com a questão e é hoje referência nacional, 
"nessa questão das drogas, acontece como se tivéssemos uma 
corrente ou um canal. Em uma das pontas, temos a oferta da droga, 
sua produção, o tráfico, a ação dos traficantes, o contrabando. Essa é 
a oferta. Na outra ponta temos a demanda, a procura, o uso, os 
dependentes que pagam pela droga. Evidentemente, enquanto houver 
demanda, haverá oferta. Portanto, para trabalhar bem nessa área e 
para diminuir o abuso de drogas em nosso meio, temos que, ao 
mesmo tempo, reprimir a oferta - e esse trabalho é tipicamente policial 
e vem sendo realizado há muitos anos pela Polícia Federal, pelas 
polícias estaduais e pelos órgãos de fiscalização - e, na outra ponta, 
procurar reduzir a demanda. Como é que conseguiremos reduzir a 
demanda? Através de um trabalho profundo de prevenção". 

Segundo enfatizou o Sr. Getúlio Bezerra Santos, Diretor 
de Planejamento da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes da 
Polícia Federal em Brasília, "o controle das drogas é uma atividade 
multidisciplinar, que envolve diversas agências. Não é um processo só 
de repressão, há todo um aspecto de prevenção, fiscalização e, 
principalmente, de educação". 

Entretanto, há que se reconhecer e louvar o importante 
papel desempenhado pela polícia e pela justiça na luta contra a 
produção e o comércio ilícitos de substâncias psicoativas. 

4.2. O papel institucional da Polícia, do Ministério Público e 
das Forças Armadas na ação antidrogas 

O inciso 11 do§ 1° do art. 144 da Constituição da República 
atribui à Polícia Federal, entre outras, as finalidades de " prevenir e 
reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando 
e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendári~ e de outros órgãos 
públicos nas respectivas áreas de competência". E, portanto, o próprio 
texto constitucional que prescreve tais missões a essa organização 
policial. 

Entretanto, a eficiência dos órgãos responsáveis pela 
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segurança pública depende de sua ação integrada, o que é 
reforçado pelo moderno conceito de defesa social abrigado pela Carta 
mineira. Especialmente no âmbito do combate ao tráfico, essa 
integração torna-se uma necessidade. 

A Polícia Civil, em cujo organograma figura uma divisão de 
tóxicos e entorpecentes, participa dessa tarefa graças a convênio 
celebrado entre o Ministério da Justiç 1 e a Secretaria da Segurança 
Pública. 

A Polícia Militar não tem o papel constitucional específico 
de repressão ao narcotráfico. Por isso, não possui um órgão 
especializado para trabalhar nessa área. Como partícipe do sistema 
estadual de defesa social, executa missão preventiva e colabora com 
as outras forças policiais. 

Com a função precípua de policiamento ostensivo, a 
corporação efetivou, entre os anos de 1995 e 1999, mais de 1 O mil 
ações antidrogas no território mineiro. Em 1997 e 1998, a Polícia 
Militar atendeu a cerca de 12 mil ocorrências relacionadas com 0 
plantio, a fabricação, o comércio e a posse de substâncias 
psicoativas. A instituição participa também do esforço de prevenção e 
do intercâmbio de informações de seu órgão de inteligência com os 
congêneres das outras polícias. Toma parte, ainda, em operações de 
fronteira. 

Conforme explicitou o Sr. Eduardo Morato da Fonseca 
Procurador da República e Coordenador do Núcleo Criminal d~ 
Ministério Público Federal, o papel do órgão concentra-se 
basicamente na apuração e movimentação da ação penal com 
respeito ao tráfico internacional. Este se configura quando se identifica 
uma associação não eventual de brasileiros e estrangeiros no 
comércio de substância entorpecente. 

O Ministério Público Federal responde também pela 
apuração do crime de lavagem de dinheiro, tipificado recentemente 
pela Lei n° 9.613, de 3/3/98. 

Esclarecendo o papel do Ministério Público Estadual na 
repressão ao narcotráfico, o Sr. André Estêvão Ubaldino, Promotor de 
Justiça da Vara de Tóxicos da Capital, explicou que a instituição tem, 
a seu encargo, a promoção da ação penal pública. No que compete 
aos crimes previstos na Lei de Tóxicos, compete ao "parquet" 
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promover as ações penais respectivas. 

A tese que sustenta o envolvimento das Forças Armadas 
na segurança é equivocada. Isso iria requerer delas treinamento e 
doutrina operacional diferentes. Sua contribuição para reprimir o 
tráfico consistirá no aprimoramento da vigilância das fronteiras, no 
apoio logístico às organizações policiais e no intercâmbio de 
"inteligência". 

o 
I 

4.3. Fatores que têm dificultado o combate ao narcotráfico 
4.3.1. O surgimento do crime organizado 
As últimas décadas foram marcadas pelo crescimento de 

um fenômeno que pode ser corretamente compreendido a partir do 
conceito de crime organizado. Embora a existência de organizações 
criminosas não seja uma novidade, a sua proliferação e a 
complexidade de seus métodos de ação constituem um fato atual. 

Apesar de não tipificado pelo Código Penal Brasileiro, que 
já é sexagenário, o crime organizado tem características próprias. 
Segundo explicação do Sr. Getúlio Bezerra Santos, a ONU o chama 
de delinqüência transnacional organizada ou delinqüência-negócio. 
Diante de sua sofisticação, o tipo descrito no art. 288 de nossa lei 
penal - formação de quadrilha ou bando - parece extremamente 
ingênuo. Os garotos que se juntam para quebrar vidraça são 
enquadrados em quadrilha ou bando, de acordo com o Código Penal, 
porque são mais de três pessoas que cometem a delinqüência. O 
crime organizado possui um poder ofensivo infinitamente maior. . 

O grande traficante é hoje um empresário do cnme 
organizado. No dizer do Sr. Osvaldo Roberto Varella, Delegado da 
Polícia Federal, ele nada mais é que um comerciante que visa ao 
lucro. "O empresário quer ganhar dinheiro -se possível, honestamente 
-, mas ganhar dinheiro. E a droga é um dos elementos para ganhar 
dinheiro e um dos elementos em que o empresário investe". O Sr. 
Osvaldo, a partir de sua experiência, constata que "nem sempre o 
grande traficante põe a mão na droga". 

Como empresário do crime organizado, o grande traficante 
não deixa escapar nenhuma possibilidade colocada à sua frente. Eis o 
paradoxo contemporâneo: o sagrado direito à propriedade, os sigilos 
bancário, fiscal e telefônico e a remessa legal de divisas para o 
exterior são poderosas armas à disposição dos criminosos. E não 
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Um dos efeitos perversos da chamada modernização 
contemporânea do Estado é este: são enfraquecidas as políticas 
públicas preventivas e os aparatos jurídico e policial são 
despotencializados, a olhos vistos. 

Outra verdade que pode ser extraída da exposição 
daquela autoridade é que, no contexto do crime organizado, o 
criminoso sempre se envolve com vé.rios tipos de ilícito. Quando se 
começa a fechar o cerco contra o tr jico, o bandido passa para o 
roubo de cargas, para o assalto a bancos, para o seqüestro, etc. 

O traficante tem que conseguir recursos para comprar a 
droga no exterior, onde é vendida à vista. E o negócio exige grandes 
somas, o que só se consegue por meio de outras atividades ilegais 
altamente rentáveis. Nesse sentido, pode-se dizer que o narcotráfico é 
um dos vários braços do crime organizado, os quais se articulam nos 
mesmos moldes de qualquer atividade empresarial, seguindo, até 
mesmo, a tendência à globalização dos capitais. Entre os outros 
braços, cumpre destacar o contrabando de armas, que se articula 
numa rede internacional que vai fornecer armamento de última 
geração ao segmento operacional, atuando sob o comando dos 
magnatas do ilícito. 

Tudo isso potencializa a violência relacionada às práticas 
criminosas e multiplica o seu poder ofensivo para lesar a sociedade e 
minar-lhe a coesão. 

Diante dessa realidade, os métodos para reprimir os 
transgressores da lei e frustrar-lhes os intentos têm que ser 
profundamente reformulados. Já não basta só prender o meliante. É 
preciso, além disso, desmantelar as organizações. 

Segundo as palavras do Dr. Getúlio Bezerra dos Santos, 
"Talvez falte um pouco de imaginação e estrutura, porque temos no 
mundo uma visão capitalista de repressão. O que movimenta o crime 
organizado? É o dinheiro. Se tivermos uma estrutura e uma legislação 
eficazes, vamos descapitalizar o tráfico, usando o dinheiro do tráfico 
contra o próprio tráfico, sem precisar tirar dinheiro de outros 
programas sociais do Governo". 

4.3.2 - A infiltração social do crime organizado 
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Um dos males mais graves decorrentes do crime 

organizado é o crescimento vertiginoso dos índices de corrupção e o 
correspondente afrouxamento da consciência moral em todos os 
estratos da sociedade. Na fase contemporânea do capitalismo, em 
~u~ a competição pelo sucesso e pela ascensão social não encontram 
limites em termos de valores éticos e o imperativo do lucro se apodera 
de todas as dimensões da vida humana, o empresário do ilícito sente-
se em seu ambiente. Movimentando somas vultosas, encontra-se em 
condições de comprar tudo e todos. Desde o silêncio e a conivência 
do morador da favela, passando pela cumplicidade do agente policial, 
até à leniência dos representantes dos poderes constituídos, tudo tem 
o seu preço. O avião que transporta a droga, o fuzil que protege o 
armazenamento e a sua distribuição e as instituições bancárias por 
meio das quais se "lava" o dinheiro do narcotráfico concorrem para a 
mesma finalidade: garantir o valor de troca da mercadoria proscrita. 
Não será no morro ou na favela que se fabricarão fuzis AR 15, aviões 
ou funcionarão bancos que operacionalizarão as diversas fases do 
comércio de entorpecentes. 

O alto executivo do tráfico, aquele que não põe as mãos 
na droga, usualmente freqüenta as colunas sociais, é fotografado ao 
lado de empresários, políticos e outros integrantes das elites_. Na 
magistral descrição da Profa. Ana Marta Lobosque, "Temos a f1gura 
emblemática do policial bandido não apenas na polícia e na favela, 
que poderíamos considerar como os escalões mais baixos 
socialmente". 

No mesmo sentido, alerta-nos o Dr. Cláudio Chaves Beato 
Filho: "A gente começa a perceber a ponta de um 'iceberg' e como 
isso tem infiltrado na própria estrutura do Estado". 

São dois ilustres integrantes das forças policiais que nos 
denunciam a sua infiltração do crime organizado. Dr. Getúlio Bezerra 
Santos nos lembra que " Já se diz que grandes casos, gran~~s 
assaltos têm sempre o elemento polícia envolvido". O Deputado Helio 
Luz, ex-Secretário de Estado da Segurança Pública do Rio de Janeiro, 
denunciou: "Trabalhei com policiais em cinco, seis Governos. Todos 
diziam que era fundo de campanha. Nenhum dizia que era para botar 
no bolso para comprar uma casa. E a tolerância era permanente. Os 
delegados eram encaixados nas cidades porque garantiam os votos 

~----------------------------~ 
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ou o fundo de campanha". 

É do próprio parlamentar a receita contra a infiltração do 
crime organizado na estrutura da polícia e do próprio Estado: "A 
Polícia tem que ser fiscalizada permanentemente. Ainda mais o 
homem que tem o poder de andar armado em nome da sociedade. 
Ele deve ser fiscalizado 24 horas por dia, não só pelo Ministério 
Público, como também por toda a sociedade. Não vejo nenhum 
problema nessa questão. Se não se está praticando nenhum ato 
ilícito, se não há nenhuma ilegalidade no dia-a-dia de uma delegacia, 
qual seria o problema para que o Promotor de Justiça, o Juiz, um 
advogado ou qualquer pessoa da socie iade esteja lá fiscalizando? 

Qual o problema em a CL 1ta bancária dos servidores 
públicos ser permanentemente fiscalizada, se não há nenhum 
depósito diferente daquele feito pelo Estado no dia do pagamento? 
Não há problema nenhum não só para o policial, como também para o 
Deputado, para o Juiz, para o Promotor, para o Conselheiro do 
Tribunal de Contas, para o Ministro do Tribunal de Contas, etc.". 

4.3.3 - Carência de recursos humanos e materiais da 
polícia e do Ministério Público 

Durante a CPI do Narcotráfico, verificou-se a insistência 
dos expositores no fato de que as forças policiais e a máquina 
judiciária não se encontram adequadamente aparelhados para dar 
uma resposta eficaz ao crime organizado e, especificamente, ao 
tráfico de entorpecentes. Um problema de grandes proporções que 
desafia, até mesmo, os organismos de repressão de nações como os 
Estados Unidos requer, para sua solução, um aporte de recursos que, 
em última instância, depende de decisões políticas. 

O Dr. William Leroy, que esteve à frente da Delegacia de 
Entorpecentes da Polícia Civil por um tempo significativo, 
testemunhou a grande carga de serviço suportada pelo órgão do qual 
foi titular. Disse textualmente: "Consideramos que o nosso aparato 
não conseguiu evoluir de acordo com o crescimento da criminalidade". 
Segundo ele, com um contingente que não ultrapassa 90 servidores, a 
Divisão de Tóxicos é responsável pelas apurações relacionadas ao 
tráfico de drogas, pelo encaminhamento e pela apuração de cerca de 
três mil denúncias recebidas por meio do Disque Cidadão, serviço 
mantido pela Polícia Civil, pela tramitação de quase dois mil 
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procedimentos investigatórios e pela guarda de cerca de 216 
presos. 

O pesquisador Cláudio Chaves Beato Filho colocou a nu a 
falta de condições dos organismos policial e judiciário: "Quando 
pensamos na questão de programas de controle de criminalidade, nós 
falamos nesses dois pólos, na suposição de que eles existem. O 
problema nosso, no Brasil, é um pouco mais complicado na medida 
em que nem sequer o pólo repr3ssivo está bem aparelhado. Conforme 
você já deve ter conversado com policiais, todos já sabem o estado de 
penúria em que as próprias organizações policiais se encontram para 
a atividade de repressão. Uma reportagem da revista 'Veja' nos 
mostra como uma quadrilha de traficantes é mais bem aparelhada do 
que todas as delegacias especializadas de repressão de 
entorpecentes". 

Observou, ainda, o estudioso: "Sabemos que as nossas 
forças policiais são completamente desaparelhadas e incapacitadas. 
Elas não são treinadas para lidar com problemas, estão enxugando 
gelo". 

Dr. André Estevão Ubaldino retratou as condições do 
Judiciário e do Ministério Público em Minas Gerais: "Temos, 
presentemente, em curso, na 123 Vara Criminal, mais de 4.800 
processos, que correm perante um único Juiz e um cooperador. O 
Ministério Público, por seu turno, tem, para fazer face a esse mesmo 
volume de processos, um Promotor de Justiça, que sou eu, há mais 
de seis anos e meio. Recentemente, foi criada mais uma vaga para 
Promotor de Justiça, que se acha ocupada, na condição de titular da 
cooperação, pelo Dr. Aécio Guimarães". 

Uma tônica nas exposições feitas perante a CPI foi a falta 
de integração entre os diversos órgãos encarregados do combate ao 
narcotráfico. 

Dr. Getúlio Bezerra Santos, por exemplo, criticou a 
ausência de partilha de informações entre as várias polícias: "Quanto 
à questão da integração de arquivos, a nossa dificuldade é o acesso a 
arquivos de antecedentes criminais, que é um dado importante para 
averiguações". O mesmo profissional aponta a falta de cooperação 
como um entrave à maior efetividade das ações policiais: "Já existem 
leis, precisamos é de uma lei para fazer cumprir a lei. Já temos 
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conven1o de cooperação, falta disciplina, falta cooperação e 
coordenação. Isso é um problema grave, e estamos fazendo gestões, 
com bastante ênfase, junto à Secretaria Nacional Antidrogas, para 
possibilitar uma atuação mais harmônica ... " A harmonia de que fala o 
Dr. Getúlio visa, entre outros objetivos, a uma partilha de dados e 
informações. 

4.3.4 -A falência do sistema carcerário 
Durant ·;scussões que tiveram lugar na CPI do 

Narcotráfico, e ao lu. '"' a quase totalidade de nossas investigações, 
esteve presente o problema da falência do sistema carcerário. Foram 
verificadas fugas constantes de presos, agravadas por suspeitas de 
facilitação por parte de servidores '.' resgate de detentos por 
operadores do crime organizado tem se tornado uma rotina, o que 
revela a precariedade da segurança na~ instituições carcerárias. 

Entretanto, o que mais assusta é a insuficiência 
generalizada de vagas nas entidadC;~-~ 1 ,, • :ionais. A superlotação de 
presídios, casas de detenção e cadeias já se tornou uma rotina. O 
verdadeiro inferno em que se transformaram esses locais e o 
tratamento desumano dispensado aos encarcerados, num atentado à 
Constituição e a tratados internacionais firmados pelo Brasil, foram 
evidenciados por Comissão Parlam8ntar de Inquérito instalada há 
pouco tempo nesta Casa. 

O sistema carcerário é caro, ineficiente e incapaz de 
reintegrar alguém à sociedade. Transformou-se, de fato, numa escola 
do crime. 

Além desta verdade, há outra ainda mais estarrecedora. A 
falta de vagas a que aludimos determinou como rotina a prática da 
injustiça e da impunidade. O delinqüente assalta, rouba, estupra e 
mata na certeza de que não será puni .i·, :)·m:Jue não há lugar para ele 
nas prisões. 

Nesse sentido, o testemunho do Dr. Osvaldo Roberto 
Varela é contundente: "Também a Justiça está sempre nos cobrando: 
por que não cumprimos mandados? Ora, se cumpríssemos todos os 
mandados de prisão expedidos, teríamos de levar presos para nossas 
casas". Vem completá-lo o depoimento do Dr. William Leroy, que soa 
como um apelo dramático: "Hoje, estamos com nosso sistema 
prisional completamente esgotado. Vivemos um drama na área 
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prisional em Minas Gerais. Numa reunião em Brasília, quando se 
falou . no combate ao narcotráfico, perguntei se estavam pensando 
tambem em construir cadeias para colocar esse pessoal. Todo o 
pl_a~ejamento vai depender da solução do problema carcerário, que é 
seno, e peço aos senhores da CPI que façam proposta no sentido de 
resolvê-lo com a construção de cadeias. A questão não é urgente: é 
urgentíssima. Lamentavelmente não estamos tendo onde colocar os 
criminosos que capturamos". ' 

Dr. Cláudio Chaves Beato Filho nos alerta para o círculo 
vicioso do "prende e solta": "É a idéia de prende e solta; vai lá, prende 
e solta. O nosso sistema de justiça não tem como processar isso. 
Para se ter uma idéia, em Uberlândia, existe um estudo que mostra 
que apenas 1 0% das ocorrências policiais viram inquéritos. Desses 
inquéritos, provavelmente, menos de 1% vai virar condenação ou 
pena. Por quê? Por uma razão muito simples. Hoje, se alguém der 
algum flagrante por tráfico, não há onde colocar o criminoso." 

Informações da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública que constam dos autos desta CPI dão conta de que existem, 
em Minas Gerais, cerca de 50 mil mandados de prisão, 12 mil deles 
referentes a narcotraficantes. Em muitos casos, trata-se de caso 
notório, de indivíduo conhecido na sua comunidade como perigoso e 
ligado ao comércio ilícito de drogas. Entretanto, muitas vezes, os 
mandados, simplesmente, não são cumpridos por falta de local para 
se colocarem mais presos. 

Cria-se, então, uma situação· geral de impunidad~ que 
estimula o crime e a violência. Pior ainda: fica nas mãos da autondade 
policial o poder de decidir quais mandados serão cumpridos, ou seja, 
quem vai e quem não vai para a cadeia. 

Seria, talvez, o caso de se cogitar na mudança da 
legislação para tornar possível a aplicação de pena alternativa aos 
usuários e aos pequenos traficantes, especialmente àqueles que 
traficam para sustentar o vício. 

4.3.5- A insuficiência dos instrumentos legislativos para o 
combate ao tráfico 

Não é por falta de rigor da legislação penal que os crimes 
relacionados ao narcotráfico ficarão sem punição. A Constituição da 
República dá um tratamento particularmente severo aos que cometem 
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esse tipo de delito, prescrevendo, no inciso XLIII de seu art. 5° 
que "A lei considerará crimes inafiançáveis, insusceptíveis de anistia, 
a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por esses 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem". 

A Lei Federal n. 0 6.368, de 1976, conhecida como a Lei de 
Tóxicos, foi recepcionada pelo texto constitucional de 1988 e prevê 
penalidades que podem superar os 15 anos de reclusão, se 
consideradas as causas de aumento de pena previstas em seu art. 18. 

A Lei Federal n.0 8.072, de 25/7/90, que complementa o 
inciso XLIII da Carta Magna e dispõe sobre crimes hediondos, segue a 
mesma linha de rigor. Diz seu art. 2°: "Os crimes hediondos, a prática 
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo são insuscetíveis de: 

I - anistia, graça e indulto; 
11 - fiança e liberdade provisória. 
§ 1° - A pena por crime previsto neste artigo será cumprida 

integralmente, em regime fechado". 
O problema não se encontra, portanto, na falta de 

severidade da legislação penal, não obstante faltar-lhe uma tipificação 
mais precisa e científica do crime organizado. 

A deficiência reside, em primeiro lugar, na aplicação 
inadequada das penas e na impunidade acarretadas por fatores como 
a falência do sistema prisional. 

Outras disposições legais relacionadas diretamente com a 
repressão ao tráfico estão, entretanto, a reclamar uma revisão 
urgente. 

A perda de bens por parte do traficante já se encontra 
prevista de forma incipiente no art. 34 da Lei de Tóxicos, no que se 
refere a veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios 
de transporte, bem como os maquinismos, utensílios, instrumentos e 
objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes ali 
definidos. O § 2° do art. 34 da citada norma determina que "Transitada 
em julgado a sentença que declare a perda de qualquer dos bens 
referidos, passarão eles à propriedade do Estado". 

No ano passado, a Lei Federal n. 0 9.804 veio dar maior 
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efe~ivi~~de ao art. 34 supracitado, ao prever um procedimento 
ma1s ag1l para o perdimento dos bens. 

A Lei Federal n. 0 8.257, de 26/11/91, dispõe sobre a 
expropriação das glebas nas quais se localizem culturas ilegais de 
plantas psicotrópicas. 

Trata-se de normas importantes, de acordo com a idéia de 
que é preciso descapitalizar o tráfico e utilizar seus próprios recursos 
para combatê-lo. Entretanto, pecam pelas condições de sua 
aplicabilidade prática, como o atestam os depoimentos seguintes. 

Dr. Getúlio Bezerra Santos citou perante a CPI do 
Narcotráfico um exemplo eloqüente: "Vejam a questão cultural e o 
poder do tráfico. Houve uma jurisprudência no Nordeste segundo a 
qual só poderia ser confiscada a terra onde estava plantada a droga. 
Então, a plantação de maconha de 30 X 30, 50 X 50 é expropriada e, 
naquela terra, coloca-se um colono. O colono, para chegar a sua 
gleba, tem que passar pela porteira e na porta da casa do 
expropriado." 

O Prof. José Elias Murad propõe que seja mudada a lei 
para se inverter o ônus da prova: competiria ao proprietário sobre 
cujos bens pesam suspeitas fundadas provar a sua origem lícita. 

O ilustre representante do Ministério Público Dr. André 
Estevão Ubaldino disse textualmente: "não temos conseguido, em 
face de um aparato legislativo concebido há muitos anos, garantir a 
expropriação do patrimônio do indivíduo havido com a prática do 
delito". 

Em 3/3/98, foi promulgada a Lei Federal n. 0 9.613, que 
dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultamente de bens, direitos 
e valores. Foi um passo importante, mas as críticas são várias. No 
dizer do Dr. Osvaldo Roberto Varella, por exemplo, "Hoje, temos ainda 
a lavagem de dinheiro, que é um mecanismo complexo, cujas portas 
nem o próprio Governo fechou, deixando abertas as chamadas contas 
CC5 - Carta Circular n. 0 5, baixada pelo Banco Central. Quer dizer, o 
próprio Governo não tem como fechar essas portas". A aplicação da 
Lei no 9.613 é, muitas vezes, prejudicada pela "exacerbação do sigilo 
bancário". Segundo o Dr. Getúlio Bezerra Santos, da Polícia Federal, 
"estamos, há um ou dois anos, com uma legislação nova sobre 
lavagem de dinheiro. Mas ela é pouco utilizada, porque, no caso do 
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crime organizado, temos que fazer um trabalho de investigação 
financeira, esbarrando na questão da exacerbação do sigilo bancário". 
O Deputado Estadual Hélio Luz, ao comentar, perante esta ÇPI, a 
questão da quebra do sigilo bancário, disse, textualmente: "E uma 
investigação básica, que a polícia não faz e, quando faz, é travada ou 
pára, às vezes, por interesses escusos, às vezes, por interesses 
políticos. Temos constatado muitas dificuldades por parte do Banco 
Central na quebra do sigilo bancário. Este País não é preparado para 
investigar conta bancária. Há uma resistência muito grande porque, 
numa investigação de narcotráfico, podemos esbarrar em casos de 
Caixa 2. Como grande parte deste País opera com Caixa 2, isso 
assusta e resulta numa superproteção do sigilo bancário. O mesmo 
vai ocorrer em relação ao sigilo fiscal e ao sigilo telefônico". 

No caso específico desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, é necessário dizer que contamos com a valiosa colaboração 
do Poder Judiciário para quebrar o sigilo bancário de várias pessoas 
sobre as quais pesavam suspeitas. Essa cooperação foi fundamental 
para os resultados de nossos trabalhos. 

Ainda no que se refere à necessidade de mudanças no 
ordenamento jurídico e nos procedimentos atinentes a sua aplicação 
ao caso concreto, é necessário enfCJtizar a questão do tratamento 
dado às testemunhas e ao infrator que auxilia a investigação, 
delatando seus comparsas. 

O sistema de proteção às testemunhas que existe no 
Brasil e no Estado é incipiente, insuficiente e inoperante, deixando-as 
expostas à sanha dos criminosos. Isso cria insegurança, desestímulo 
e má vontade em testemunhar, para não falar no silêncio imposto a 
comunidades inteiras pelo braço armado do crime organizado. No 
caso do delator, não tem sido diferente. 

5 - O uso e o comércio ilegal de drogas em Minas Gerais 
Para situarmos a questão das drogas no Estado, será 

necessário discorrer sobre alguns aspectos de ordem geral, porque o 
tráfico de drogas em Minas Gerais não está desconectado do tráfico 
realizado em outras regiões do País, nem sua execução obedece a 
padrões próprios ou específicos. 

O narcotráfico, como modalidade do crime organizado, 
não é praticado isoladamente. Na verdade, como já observamos, 
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vários tipos de crimes se interligam: quando se fecha o cerco 
contra os traficantes, estes podem passar para o roubo de cargas, ou 
para ~ assalto a bancos, ou, ainda, para o seqüestro e para outras 
modalidades de delitos. Verifica-se então a necessidade de se fechar 
o cerco em todos os níveis. ' ' 

Exemplo desse fato, embora não estatisticamente 
m~~surado, pôde ser observado no Triângulo Mineiro. Quando o 
traf1co de drogas começou a ser combatido de forma eficaz naquela 
região, aumentaram os casos de roubo e furto de cargas. Como o 
combate a esses crimes se intensificou passaram a ocorrer assaltos a 
bancos. ' 

. Deve-se, pois, estar atento para o fato de que o 
~arc_otraf1cante sempre se envolve em outros tipos de crime, com a 
fmalldade de angariar os recursos necessários para comprar a droga 
no exterior. 

O tráfico internacional de drogas se configura na medida 
em que se estabelece uma associação não eventual entre brasileiros 
e estrangeiros no comércio de tais substâncias. A Polícia Federal tem-
se dedicado muito à repressão ao tráfico internacional. Não é fácil 
essa tarefa, pois o Brasil possui um vasto território, além dos 35 
portos oficiais e de seus aeroportos internacionais, o que possibilita a 
construção de aeroportos clandestinos. 

Uma importante questão a ser considerada não s? p_elo 
Governo Federal, como também pelo Estado de Minas Gerais e a 
possibilidade de migração das organizações criminosas. Se u~ ya~s 
tem legislação que confisca bens, prevê penas exacerbadas, e obvio 
que as organizações criminais não vão migrar para lá. De uma hora 
para outra, o Brasil pode se transformar num grande paraíso, tanto do 
dinheiro como dos negócios. . 

Alguns traficantes de renome nacional vieram para Mmas, 
um lugar aparentemente seguro e desenvolvido, ond~ . se 
estabeleceram e de onde passaram a comandar os se~s negocio~. 
Essa migração ocorreu porque, no Estado de ongem, ma1s 
desenvolvido, com altos índices de criminalidade, estavam sendo 
vítimas de uma concorrência desenfreada e de repressão muito mais 
violenta. Por sua vez a extensão do território mineiro dificulta o 

I 

combate ao tráfico. Além disso, Minas configura-se como potencial 
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consumidor. 

Pelo exposto, vislumbra-se a possibilidade de sermos 
alvos do estabelecimento, no Brasil e no Estado, de integrantes de 
cartéis colombianos, bolivianos, da máfia italiana, dos cidadãos 
africanos que oferecem o corpo como transporte de drogas. 

Na realidade, há motivos para que nos preocupemos. 
Somos vizinhos dos maiores produtores de cocaína no mundo. A 
Colômbia tem o "merchandising", o Peru é o maior produtor mundial 
de folhas de coca; a Bolívia também as produz. 

Tal preocupação existe não só no Brasil, mas também em 
outros países, principalmente, nos Estados Unidos. A agência federal 
antidrogas norte-americana - Drug Enforcement Administration - DEA -
prevê o aumento do narcotráfico e do consumo de drogas no Brasil, 
em especial devido à dificuldade de controlar as fronteiras com os 
países produtores; prevê, ainda, a ampliação do número de 
laboratórios de cocaína e das plantações de maconha em áreas 
remotas do interior. 

A globalização, por sua vez, cria, por um lado, facilidades 
de integração econômica, comercial e cultural; por outro lado, tenta 
abolir determinados controles sobre o intercâmbio entre países, o que 
facilita a proliferação das ações ilícitas. 

Cumpre estarmos atentos às várias facetas implícitas na 
questão das drogas. Vamos exemplificar. No momento, não temos 
problema com a heroína. Aparentemente, não nos precisamos 
preocupar com ela, pois a incidência do seu uso é insignificante no 
Brasil. Não somos produtores, e o preço é elevado. Todavia, devemos 
permanecer alerta: somos vizinhos do primeiro país sul-americano a 
produzir heroína, a Colômbia; nossas fronteiras são livres; nossa 
população é grande e integrada por europeus e orientais, usuários 
desse tipo de droga. 

Com relação aos tipos de drogas, embora faltem dados 
estatísticos verdadeiramente conf:3veis, teríamos algumas 
observações. Somos produtores de maGJnha no Nordeste. A cocaína 
tem, no Brasil, um corredor de exportação; a droga de melhor 
qualidade e, portanto, mais rentável, é exportada; aqui fica a que 
contém impurezas, por conseguinte, mais letal. Observe-se o caso da 
"merla", que é um subproduto, um rejeito. 
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Isso posto, deve-se observar que Minas Gerais, por 

sua. l?calização, serve como rota para a saída de drogas oriundas da 
Bollv1a, do Paraguai e da Colômbia. As drogas passam por aqui, vão 
para o Rio de Janeiro ou São Paulo e, daí, para a Europa e, em maior 
quantidade, para os Estados Unidos. Além disso, o Estado serve de 
passagem para a maconha do Nordeste. 

Atente-se para o potencial perigo representado pelas 
drogas sintéticas, que podem ser produzidas com tecnologia 
relativamente simples. Resta lembrar, ainda, que o uso de xaropes e 
de solventes, drogas de difícil controle, é disseminado. O controle de 
drogas, é bom que se diga, deve ser uma atividade multidisciplinar, 
com aspectos de prevenção, fiscalização e educação. 

Em Minas Gerais, o padrão de consumo de drogas não é 
diferente do de outras regiões do País, porém trata-se de um Estado 
com a população de poder aquisitivo maior que a média do País, o 
que constitui um elemento complicador. Se não existirem programas 
preventivos, trabalhos de base, de educação, haverá um envolvimento 
maior do segmento mais jovem na questão da droga. 

Podemos citar alguns dados relativos ao uso de drogas no 
Estado: de 1997 a 1999, a Polícia Militar apreendeu 480 veículos 
envolvidos com tráfico de drogas, 220 armas, 100 celulares, 74kg de 
cocaína, 55kg de pasta de coca, 5.700 papelotes de cocaína, 12.700 
pedras de "crack", 2.600kg de maconha prensada, 10.300 buchas de 
maconha, além de drogas ilícitas que não são relevantes para a 
situação atual. Conduziu, nesse período, 12.400 adultos, 3.300 
adolescentes e 103 crianças. 

Em 1999, a Polícia Federal instaurou mais de 100 
inquéritos, com um total de 140 indiciados. Foram apreendidos, de 
janeiro a novembro de 1999, 120kg de cocaína, 3,5 de maconha, 130g 
de "crack", 180g de haxixe, 5g de sementes de maconha. 

Atualmente as ações policiais têm-se concentrad? . na 
região do Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Essa ult1ma 
cidade está incluída na rota internacional do tráfico. Existem outros 
pontos críticos no Estado, como Montes Claros e Governador 
Valadares. 

Exemplo da inserção de Minas Gerais no panorama do 
tráfico internacional ficou patente na divulgada apreensão de cocaína 

~------------------------------~ 
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escondida no interior de transformadores. Na elucidação do caso, 
houve participação inicial da Polícia Civil, posteriormente da Polícia 
Militar. Como aquela questão tinha ramificações dentro e fora do 
Brasil, foi acionada a polícia do exterior. 

De acordo com a Polícia Civil, os grandes carregamentos 
de drogas têm sido substituídos pela distribuição mais pontual em 
cidades pequenas. Entretanto, dados concretos mostram que Belo 
Horizonte é um grande centro de consumo, em números absolutos e 
relativos. 

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, existem, 
aproximadamente, 330 mil desempregados. Entre eles, há cerca de 
1 O rnil relacionados por estar envolvidos com o uso de drogas. Na 
região de Belo Horizonte, já temos arrastados pelas malhas do tráfico 
mais de 20 mil mineiros, que são chamados de "aviões" e "mulas". 
Mães de família e crianças de 9 e 1 O anos estão sendo utilizadas pelo 
tráfico. 

Em 1993, levantamento realizado pelo Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID - e pelo 
Departamento de Psicobiologia da Escola de Medicina da UFESP 
revelava que, em Belo Horizonte, não foram encontradas diferenças 
estatísticas com relação ao uso de drogas entre os sexos, sendo que 
o uso freqüente chegou a quase 5% da amostra. A faixa etária com 
maior freqüência de usuários foi aquela correspondente a maiores de 
18 anos, porém o uso de drogas já era detectado na faixa etária de 
1 O, 12 anos, sendo que 16,8% dos estuJantes dessa faixa de idade 
relataram já haver experimentado drogas. 

De acordo com aquele estudo, excetuando-se o álcool e o 
tabaco, as drogas mais freqüentemente usadas, pela ordem, foram 
solventes, ansiolíticos, maconha e anfetamínicos, enquanto os 
opiáceos estiveram entre as menos utilizadas. A estimativa de alguma 
experiência com drogas entre estudantes da rede estadual de ensino 
de Belo Horizonte foi de 16,2 %. 

A pesquisa, realizada com alunos do ensino fundamental e 
médio, revelou, também, que o uso de maconha e dos 
anticolinérgicos, ao menos uma V(.'Z, apresentava predomínio 
estatisticamente significante para o sexo masculino, quando 
comparado ao sexo feminino. Por outro lado, as mulheres usavam 
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mais anfetamínicos e ansiolíticos que os homens. Nota-se, ainda, 
que o uso de drogas psicotrópicas já aparecia entre os estudantes de 
1 O a 12 anos de idade, que relatavam ter experimentado drogas pelo 
menos uma vez na vida, em porcentagens expressivas: solventes 
(13,2 %), tabaco (18,6%) e álcool (68,0%). 

Como exemplo do crescimento do problema na região de 
Belo Horizonte, podemos citar os dados da Divisão de Tóxicos e 
Entorpecentes da Polícia Civil, que, em 1997, encaminhou à Justiça 
796 inquéritos; em 1998, esse número subiu para 1.709; nos 11 
primeiros meses de 1999, houve a instauração de 1.960. 

6 - Resultados imediatos dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 

6.1 - Algumas das mais importantes investigações feitas 
pela CPI 

6.1.1 - O caso Fernando "Beiramar": a crônica de uma 
fuga anunciada 

No dia 23/3/1997, Fernando Luiz da Costa, conhecido 
como Fernando "Beiramar'' notório como traficante forte, fugiu da 
carceragem do Departame~to Estadual de Operações Especiais -
DEOESP. Na época, era Diretor-Geral do DEOESP o Delegado João 
Reis. O delegado em permanência no dia da fuga era o Dr. Marco 
Antônio Abreu Chedid. O Sr. Erli Ferreira Domas era o Subinspetor-
Chefe da segunda equipe de plantão no dia do ocorrido, equipe 
composta, ainda, pelos policiais Adelton Mauro de Vieira, Carlos 
Alberto Paganini, Carlos Roberto Magalhães, Dênio Ferreira, Gérson 
Ferreira da Silva, Jorge Luiz Duarte Dias, Marconi Gomes Pereira, 
Maurício da Silva do Vale e Reinaldo de Faria Teixeira. 

O traficante era um preso da Polícia Federal que foi 
transferido para o Departamento de Investigações. Neste último 
departamento, empreendeu uma tentativa frustrada de fuga, com a 
participação dolosa de um servidor, conforme foi apurado em inquérito 
conduzido pelo Dr. Clóvis Gonçalves Filho. 

Um segundo inquérito levado a cabo pelo Dr. Clóvis 
Gonçalves Filho para apurar responsabilidades no DEOESP concluiu 
pela participação culposa do policial Adelton Mauro de Vieira, cuja 
negligência teria contribuído para o fato, e pela participação de três 
presos que prestaram ajuda qo meliante. Foi acompanhado pelo Dr. 

~----------------------------~ 
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Gilvan Alves Franco, representante do Ministério Público. 

Na época em que houve a evasão, nenhuma das 
autoridades afetas à apuração dos acontecimentos solicitou a quebra 
do sigilo bancário de policiais do DEOESP, embora tivesse sido 
insistentemente veiculada uma versão segundo a qual o episódio teria 
envolvido corrupção. 

Os depoimentos prestados sob compromisso perante esta 
CPI mencionaram várias irregularidades, como a utilização de um 
aparelho celular pelo traficante, o recebimento por este de visitas de 
forma irregular e a entrada, na carceragem, de instrumento que 
facilitou a fuga. 

O quebra do sigilo telefônico do celular não foi solicitada 
na época. 

Para esta CPI, as explicações dadas pela Polícia Civil 
sobre a fuga de Fernando "Beiramar" das instalações do DEOESP são 
absolutamente inconsistentes. Ficou clara a fragilidade das apurações 
feitas pelo aparelho policial. A culpa de tudo recaiu sobre personagens 
de menor importância, e as responsabilidades dos níveis superiores 
daquela unidade policial foram diluídas. 

Quanto às investigações levadas a cabo pela CPI, mais 
não poderia ter sido feito. Numa concessão que foi além de nossas 
obrigações institucionais, concordamos em dialogar, por telefone, com 
"Beiramar", na expectativa de que isso facilitaria sua localização, o 
que, infelizmente, por razões técnicas, não ocorreu. 

Em seu depoimento, o Dr. Gilvan Alves Franco apontou 
diversos privilégios irregulares concedidos a traficantes presos na 
Dutra Ladeira. São suas palavras textuais: "na Secretaria da 
Segurança, os casos que envolvem o DEOESP, o DETRAN e a Dutra 
Ladeira, você não tem como investigar. A Corregedoria de Polícia é 
muito séria, mas não consegue investigar a estrutura superior da sua 
própria instituição. É o caso da Dutra Ladeira. Todas as investigações 
de fuga contra a Dutra Ladeira findaram no fracasso. Em todas as 
investigações que esbarraram em órgãos de cúpula da Polícia Civil, 
não conseguimos chegar a um bom termo. Por quê? Porque envolvem 
a própria estrutura superior''. 

O Dr. Gilvan informou, ainda, que, nos meses que 
antecederam o término de sua atuação na Vara de Execuções em J 
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Belo Horizonte, realizou uma pesquisa, segundo a qual 22% dos 
presos da Dutra Ladeira eram traficantes. 

o 
I 

Referindo-se ao Anexo 111 da Dutra Ladeira, o Dr. Gilvan 
disse que "colheu os piores traficantes do Estado, que, se forem 
procurados às 19 horas, estarão tomando cerveja no Mercado 
Distrital, nas proximidades da Superintendência Administrativa". 

Uma prova cabal dessas afirmações foi a fuga do 
traficante Flávio de Souza, que cumpria pena naquela casa de 
detenção, fuga que a CPI investigou. 

O criminoso tinha privilégios incompatíveis com sua 
periculosidade, concedidos ao arrepio da autoridade judiciária. Um 
deles era ser atendido como cliente particular de uma dentista, fora 
dos limites da unidade prisional em que se encontrava. A profissional, 
para agravar o quadro, é servidora da Polícia Civil, na qualidade de 
escrivã, e presta serviços odontológicos dentro da Dutra Ladeira. Seu 
assistente no consultório particular é um ex-detento de nome Ronaldo 
Pereira. 

Numa das visitas que fez à dentista, Flávio de Souza foi 
resgatado por dois comparsas fortemente armados, numa ação 
ousada, que, ao que tudo indica, foi cuidadosamente planejada. 

O exemplo nos mostra, ainda, que é muito tênue o limite 
entre a postura negligente e permissiva do policial civil e sua 
cumplicidade ativa em favorecimento do crime organizado. 

Um outro exemplo que demonstra à exaustão a fragilidade 
do sistema carcerário e a ação da "banda podre" no interior dos 
organismos policiais é o caso do traficante Paulo Geovani Schaeffer. 
Citado como remetente de partidas de cocaína apreendidas em Belo 
Horizonte, remessas feitas habitualmente pelo serviço de SEDEX, 
Paulo Geovani foi preso e condenado nesta Capital por crime de 
tráfico. Fugiu do estabelecimento em que se encontrava recolhido. 

Preso novamente em flagrante por crime de tráfico, foi 
encaminhado ao presídio de lpaba, de onde foi trazido para 
interrogatório em Belo Horizonte. 

Encontrando-se recolhido na Polícia Federal, foi colocado, 
com ordem judicial, à disposiç ~o do Delegado Valdomiro Pasqual do 
Vale, que informou à Vara do processo que precisava realizar 
diligencias com o cidadão. 

~------------------------------~ 
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Passados alguns dias, foi resgatado por comparsas na 

unidade policial dirigida por aquele delegado. O fato despertou 
suspeitas, porque, segundo se veio a saber, nenhuma diligência teria 
sido realizada para apurar tráfico, enquanto o preso ficara à 
disposição da autoridade. 

Preso por tráfico de entorpecentes uma terceira vez, agora 
em Feira de Santana, na Bahia, para lá se dirigiu a CPI e interrogou o 
cidadão. Este relatou que, estando condenado pelo primeiro processo, 
foi abordado, em sua casa, pelo Delegado Valdomiro, pelo policial Zito 
e por outros policiais não identificados, que o levaram até a delegacia 
dirigida pelo primeiro. Ali ficou o tempo necessário para "levantar" 60 
mil reais para pagamento do não-cumprimento de mandado de prisão 
expedido. 

Relatou, ainda, Paulo Geovani que, solto em via pública, 
voltou, tempos depois, a ser preso pela Polícia Federal. Foi, então, 
levado para o presídio de lpaba. Antes de partir da Superintendência 
Regional do Departamento da Polícia Federal em Minas Gerais para 
lpaba, esse cidadão, segundo seu próprio relato, pediu à companheira 
que comunicasse o fato da prisão ao Delegado Valdomiro, solicitando-
lhe ajuda. Por fim, segundo o depoente, tendo sido colocado à 
disposição do delegado, este se entrevistou com ele várias vezes, 
tratando exclusivamente da possibilidade da obtenção de mais 
dinheiro para pagamento de nova facilitação de fuga, a qual, por fim, 
veio a ocorrer. 

Embora não seja objetivo específico desta CPI apurar 
deficiências no sistema carcerário, é sua preocupação a impunidade e 
as constantes fugas que facilitam e estimulam o narcotráfico, tornando 
as milícias do crime organizado cada vez mais audaciosas. É nossa 
preocupação ainda apurar as ligações entre o comércio ilícito de 
entorpecentes e o aparelho repressor e as possíveis teias de 
corrupção que minam a estrutura estatal. 

6.1.2 - Investigando o narcotráfico em Governador 
Valadares: a droga no saco de pão 

"Dentro da cadeia estava rolando mais droga do que 
dentro da cidade toda. Isso eu via. Todos os dias passava meio quilo, 
100g, 200g. Havia droga dentro e fora". Essas palavras de um dos 
depoentes caracteriza bem a situação encontrada pela CPI em 
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Governador Valadares. À medida que ouvia os depoimentos, a 
Comissão foi reconstruindo um quadro de corrupção, extorsão, abuso 
de autoridade e tráfico de drogas: um verdadeiro mar de lama que 
envolvia policiais de Governador Valadares e notórios traficantes, com 
ramificações em outros Estados da Federação. 

No interior do estabelecimento prisional, privilégios 
inconcebíveis como o uso de telefones celulares pelos presos 
permitiam que, dali, os comerciantes de substâncias ilícitas 
comandassem seu lucrativo negócio. 

Segundo outro depoimento, "a droga chegava às seis e 
meia da manhã, era colocada na sacola de pão, o Lilico pegava tudo e 
distribuía na cadeia. O carcereiro que trazia a droga para o Lilico era o 
Sr. Nei. Da minha cela, que ficava do alto do pátio, dava para ver o 
movimento da viatura na porta. Às vezes, vinha droga também à meia-
noite. Entrava droga na cadeia de duas a três vezes por dia". 

A CPI, por dois dias, trabalhou exaustivamente em 
Governador Valadares e trouxe a público a teia que enredava até 
mesmo os representantes do poder estatal que possuíam, como 
missão, reprimir o crime organizado, em todas as suas modalidades e, 
especialmente, o narcotráfico. 

Ao final das investigações, foi anunciada a prisão da 
Delegada de Polícia, Maria Aparecida Pinto e do carcereiro Adriano 
Dias Costa, vulgo "Adrianinho". Ambos foram condenados a 12 anos 
de reclusão. Esse foi o primeiro caso de que se tem notícia no Brasil 
em que uma CPI pediu a prisão preventiva de alguém e obteve, ao 
final, a condenação definitiva dos indiciados pelo Judiciário. O fato 
atesta a seriedade com que foram encaminhados os trabalhos da CPI 
do Narcotráfico. 

No decorrer dos depoimentos prestados perante a 
Comissão, o Sr. Devair Lucas fez acusações de grande gravidade ao 
Deputado Federal Lael Varella, levantando elas suspeições sob~e 
procedimentos atípicos na fazenda desse Deputado, os qua1s 
mereceriam investigações. Tratava-se de movimentações noturna~, 
com transporte de animais L outros procedimentos. O Sr. Deva1r 
mencionou as ligações entre o parlamentar e a Delegada de Polícia 
Maria Aparecida Pinto, dizendo que a filha desta última fazia 
equitação em uma propriedade do Deputado. 

~----------------------------------~ 
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A partir ainda de denúncias apresentadas pelo Sr. 

Devair, a Comissão apurou a utilização de "laranjas" por parte da 
empresa COVEPE, ligada ao grupo empresarial do Deputado Lael 
Varella. 

Com alicerce nos depoimentos dos Srs. Paulo César 
Argola de Souza, Hosane Rodrigues de Oliveira, Raimundo de Souza 
Argola Sobrinho e Altair Carlos Vieira e em documentos fornecidos 
pelo DETRAN-MG, chegou-se a um esquema de venda de carretas 
Scannia que induz a forte suspeita de plano de "lavagem" de dinheiro. 
Segundo o DETRAN-MG, por exemplo, o Sr. Hosane Rodrigues de 
Oliveira chegou a possuir 35 carretas registradas em seu nome. Ora, 
o Sr. Hosane é pessoa de poucas posses, que vive de lavar carros. 
Ele chegou a afirmar que não sabia das carretas que possuía e que 
assinava alguns documentos, ganhando em torno de R$100,00 por 
assinatura. 

Fatos semelhantes foram apurados em relação ao Srs. 
Raimundo de Souza Argola Sobrinho e Antônio Luiz da Mata. Este 
último declarou, perante a Comissão, que os clientes da COVEPE 
colocavam carretas em seu nome para obter financiamento. Segundo 
o depoente, os vendedores e clientes da COVEPE colocavam os 
carros em seu nome. Questionado sobre suas posses, o Sr. Antônio 
Luiz da Mata disse: "Não tenho nada, não tenho dinheiro nenhum. Sou 
aposentado. Eles pediam para pôr o carro em meu nome para fazer o 
financiamento mais fácil. Carros que eram vendidos fora de 
Governador Valadares". 

O Sr. Raimundo de Souza Argola Sobrinho foi condenado 
por uso de tóxico em 1994 e tem outra condenação como incurso no 
art. 16 da Lei n 6. 368, por tráfico, ocorrida em 23/12/98. O Sr. 
Raimundo chegou a ter cerca de 50 carretas em seu nome e 
confessou, perante a Comissão, participar do mesmo esquema de que 
faziam parte os Srs. Hosane e Antônio Luiz da Mata. O Sr. Raimundo 
é irmão do Sr. Paulo César Argola, gerente de venda da COVEPE. 

O Sr. Altair Carlos Vieira é despachante autorizado pelo 
DETRAN em Governador Valadares. Ele prestou esclarecimentos à 
Comissão a respeito do esquema de triangulação na venda das 
carretas. Sr. Altair afirmou que viu, várias vezes, terceiros procurarem 
o Sr. Raimundo Argola em seu escritório, dizendo que precisavam 
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·financiar um carro. Segundo o depoente, essas pessoas 
passavam o carro para o nome de Raimundo ou de outra pessoa. 
Disse ainda que Raimundo é um primeiro elo de uma corrente: "Ele 
recebe o carro em seu nome, passa para o nome de outro, e o outro 
fica como se estivesse vendendo". 

A comparação de assinaturas de alguns "laranjas" com 
aquelas constantes nos documentos referentes às transferências dos 
veículos levantam a forte suspeita de falsificação por parte de alguém 
ligado às empresas do Grupo Lael Varella. 

Apesar de depoimentos prestados à CPI fazerem menção 
a ligações entre o parlamentar e a Sra. Maria Aparecida Pinto e de a 
COVEPE se utilizar dos serviços do traficante Raimundo de Souza 
Argola Sobrinho em suas operações triangulares de venda de 
carretas, a Comissão não conseguiu apurar dados objetivos que 
pudessem ligar o Deputado Lael Varella ao narcotráfico. 

6.1.3 - Investigando em Montes Claros: os caminhos da 
droga. 

As investigações em Montes Claros foram deflagradas por 
denúncias apresentadas à CPI Nacional do Narcotráfico, na cidade do 
Rio de Janeiro, por uma pessoa cujo nome ou suposto nome é Laércio 
Cunha, denúncias essas que envolveram o Sr. Paulo César Santiago 
e seu irmão Deputado Estadual Arlen Santiago. 

A Comissão apurou que o Sr. Paulo César Santiago fora 
indiciado num inquérito para averiguar a internação hospitalar de um 
jovem de nome Marcelo Martins Rocha, diagnosticado como vítima de 
"overdose" de cocaína. 

Segundo os autos, o inquérito, levado a efeito ~e~o 
Delegado de Polícia Otacílio Teotônio de Lima, teve seu relatono 
enviado à justiça em 25/5/87. o Juiz o encaminhou ao representante 
do Ministério Público, o qual deu parecer pelo arquivamento do 
relatório por falta de comprovocão da materialidade do crime. 

Conforme disse c Sr. Otacílio, vários nomes da alta 
sociedade de Montes Claros foram citados nos depoimentos das 
testemunhas como envolvidas com o tráfico de drogas na cidade. 
Entre eles figuravam o Sr. Paulo César Santiago e seu irmão Pedro 
Alcântara Santiago, que foram indiciados juntamente com cerca de 
duas dezenas de pessoas. Como declarou o Delegado, ao intimar o 

~------------------------------~ 
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Sr. Paulo César Santiago para prestar declarações acerca do fato, 
o intimado procurou de toda a forma dificultar os trabalhos da 
autoridade policial. 

De acordo com as informações prestadas pelo Sr. Aloísio 
Araújo Couto, Delegado Regional de Montes Claros à época desses 
fatos, quando houve a mudança de Governo e o Governador Newton 
Cardoso anunciou o nome do Sr. Sidney Safe Silveira como seu 
Secretário de Estado da Segurança Pública, veio a Belo Horizonte o 
pai do Sr. Paulo César Santiago e do Sr. Arlen Santiago. Ele trouxe 
consigo o editor do "Diário de Montes Claros", de propriedade da 
família. Aqui estiveram com o futuro titular da Pasta da Segurança. A 
partir dessa visita, estamparam na primeira página do jornal: "Sidney 
Safe promete limpar a Polícia Civil de Montes Claros". 

A partir da posse da nova administração estadual, o Sr. 
Aloísio e todos os Delegados de Polícia da equipe chefiada por ele 
foram sendo, pouco a pouco, transferidos do município. 

Para titular da Delegacia Regional da cidade, foi 
designado o Sr. Elber Machado Cordeiro. Sobre ele, o Sr. Otacílio, a 
quem já nos referimos neste relatório, narrou o seguinte episódio: 
"Recordo-me de que, em um fim de semana, eu era o Delegado de 
plantão, e os Detetives Lucas, Vilson e Saulo, hoje doutor, teriam 
relatado que iriam fazer o levantamento de um serviço envolvendo 
traficantes que iriam fazer a entrega de uma mercadoria na cidade. A 
mercadoria seria droga. Determinei que eles fizessem a "campana" 
para pegar essas pessoas, e qual não foi minha surpresa: recebi um 
telefonema do então Chefe, Dr. Elber Machado Cordeiro, chamando 
minha atenção e perguntando-me por que eu havia feito aquilo. 
Respondi-lhe que havia determinado aos Detetives um levantamento 
do tráfico de drogas na cidade. Ele disse-me que teria mandado a 
Polícia Militar prender os Detetives, porque eles estavam mexendo 
com pessoas que não tinham nada a ver com o fato". 

Em depoimento prestado a esta Comissão em 18/4/2000, 
o indivíduo de cognome Laércio Cunha fez várias acusações, 
reafirmando o que já havia dito perante a CPI nacional. . 

Entre suas afirmações, encontram-se as segumtes: 
"Quanto ao Sr. Paulo César, ele tem loja no Rio de Janeiro, chamada 
Riocar, tem outra loja, ou um escritório de venda de carro em 
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lpanema. O braço direito dele, que é o "Pinduca", dirigia a 
Automontes, de Montes Claros. É sabido que eu falei que os carros 
dele, dessas concessionárias, eram carregados de droga ~m Mont~s 
Claros e levados ao Rio de Janeiro, ou a Fortaleza, a Rec1fe, e ass1m 
sucessivamente. 

O que sabemos é que esse dinheiro (dinheiro das 
operações envolvendo tráfico de drogas) é 'lavado' em carros. ~anta 
faz e~ carros de Montes Claros, que saem daqui e vão para o_ R1o ~e 
Jane1ro, para Fortaleza. Os carros que vão não voltam ma1s. Sao 
carros que vão carregados, ficam no destino, são emplacados com 
outra placa. Seria feito dessa maneira". 

Laércio Cunha disse também que o Sr. Paulo César 
Santiago e o Deputado Arlen Santiago estiveram em companhia do 
traficante Fernando "Beiramar'' no parque de exposições de Montes 
Claros. Disse ainda que o criminoso teria investido de R$500.000,00 
ou R$400.000,00 na campanha que elegeu o parlamentar. 

Sobre o possível envolvimento do Sr. Paulo César 
?antiago com o narcotráfico, a CPI apurou ainda alguns !a~os 
Importantes. Em primeiro lugar, verificou-se uma inexplicável e rap1da 
evolução do patrimônio do empresário, especialmente no período 
entre 1982 e 1987. Em seu depoimento, o jornalista Osvaldo Alves 
Antunes disse que o empresário, nos primeiros anos da década de 80, 
era funcionário de uma revenda de automóveis. Cinco ou seis anos 
d_epois possuía sua própria re Jenda, comprou uma fazenda próx~ma à 
Cidade de Montes Claros construiu um haras e uma mansao. O 
jornalista esclareceu que Paulo César recebia muita gente: "Trouxe, 
de jatinho, lbrahim Sued, Zózimo do Amaral, pessoas que conheço 
porque eram da imprensa e eu tinha obrigação de conhecer. O 
colunista social Paulo César de Oliveira, do jornal "Estado de Minas"· 
esteve lá muitas vezes. O empresário trouxe cantores de dupla 
sertaneja, artistas da TV Globo, políticos, inclusive". 

A CPI averiguou ainda a existência de forte esquema de 
segurança, incluindo o uso de escopeta, cercando o Haras Pirâmide, 
de propriedade de Paulo César Santiago, e a chegada de caminhões 
fechados àquele haras. Sobre esses caminhões, ouviram-se pessoas 
que trabalharam no local, e elas disseram não saber a natureza da 
carga que eles transportavam. Disseram ainda que eram proibidos de 
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se aproximar de determinadas áreas da fazenda. 

Em virtude das denúncias, procedeu-se, por meio de 
solicitação ao Poder Judiciário, à quebra de sigilos bancários, fiscal e 
telefônico dos acusados e de suas empresas. 

Estudos detalhados levaram os membros da CP! a duas 
empresas financeiras que mantinham relações com o Sr. Paulo César 
Santiago: a PPL Empreendimentos e a GMS Representações. 

A Riocar, empresa do Sr. Paulo César, mantinha relações 
comerciais com as duas firmas citadas. Até em pagamentos de ordem 
pessoal do Sr. Paulo César aparecem a PPL e a GMS. 
Conseqüentemente, iniciaram-se investigações sobre as duas 
sociedades. A partir desse trabalho, a Comissão apurou o seguinte: 

a) as empresas PPL e GMS têm seu endereço de 
funcionamento no mesmo prédio da Riocar (3 e 5 a n dares); 

b) foram constituídas para intermediar a compra e venda 
de veículos; 

c) a PPL empreendimentos foi constituída pelos Srs. 
Marcos Francisco de Oliveira e Felismino Henriques Neto, parentes do 
Sr. Paulo César Santiago, segundo depoimento do Sr. Marcos, com 
aval do Sr. Paulo César; 

d) a PPL empreendimentos movimentava, em bancos 
nacionais e internacionais, quantia surpreendentemente alta, 
considerando sua condição de simples intermediadora de veículos, o 
que levou seu sócio Marcos Francisco a se retirar do negócio e a 
admitir perante os membros da CP! que não apenas o volume de 
transações financeiras era suspeito, ele próprio teria sido usado na 
forma de "laranja"; 

e) dois anos após se ausentar da firma PPL, o Sr. Marcos 
foi substituído, mediante procuração outorgada ao Sr. Felismino, pelo 
Sr. Juarez Souto, também parente do Sr. Paulo César Santiago. Note-
se que o Sr. Juarez não possui condições financeiras ou patrimoniais 
para participar desse empreendimento; 

f) os Srs. Felismino e Juarez constituíram também a 
empresa GMS Empreendimentos, que tem campo de atuação idêntico 
ao da PPL, funcionando como uma sua sucedânea; 

g) a movimentação financeira da GMS não é feita 
exclusivamente pelos sócios, mas também pelo Sr. Luiz Francisco 
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Mata Santiago e pela Sra. Maria Cristina Santiago de Oliveira, 
irmãos do Sr. Paulo César Santiago; 

h) os Srs. Felismino Henriques Neto, Juarez Souto e João 
de Deus Dias Neto, este último por participação indireta, foram 
diversas vezes intimados a depor. Foi necessário muito esforço dos 
membros e demais colaboradores da CPI para que dois deles 
prestassem depoimentos. Registre-se que o Sr. João de Deus fugiu, 
esquivando-se de depor. Os outros dois, mesmo na condição de 
testemunhas, recusaram-se a responder às perguntas feitas pela CPI; 

i) no dia 30/11/2000, foi assassinado, na cidade do Rio de 
Janeiro, o Gerente da Empresa Riocar, Teodoro Albuquerque Ramos. 
Em seu automóvel foram encontrados e recolhidos, pela Polícia Militar 
daquele Estado, placas de veículos, formulários para a legalização 
dessas placas e vários discos rígidos de computador, o que indica a 
possibilidade de novas investigações sobre as atividades dos irmãos 
Paulo César, Maria Cristina e Luiz Francisco Santiago. Pelas 
características do ocorrido, até mesmo o Subsecretário de Segurança 
Pública do Rio de Janeiro, Cel. Lenine de Freitas, sugere que tal 
assassinato possa estar ligado à quadrilha de Fernando Beiramar; 

j) cumpre, aqui, abrir um parêntese para esclarecer a 
atuação do Deputado Arlen Santiago na condução dos trabalhos, 
sempre com o objetivo de procrastinar, turbar e tentar, de todas as 
maneiras, impedir, enfim, que a CPI tivesse acesso aos depoimentos 
dos "laranjas". Esse parlamentar enviou um funcionário seu ao 
aeroporto de Belo Horizonte para impedir a chegada do Sr. Marc~s 
Francisco de Oliveira, cuja oitiva estava marcada para o d1a 
26/10/2000. O Deputado ludibriou também o assessor desta 
Comissão, Sr. Homero Moreira Filho, quando este último foi ao 
gabinete do parlamentar, com a finalidade de entregar intimação ao 
Sr. Fernando Macedo, funcionário de Arlen Santiago. O Sr. Homero 
Moreira Filho formalizou relato do acontecimento, que se encontra nos 
autos da CPI. O Deputado Arlen Santiago, em conclusão, tentou, de 
todas as maneiras, juntamente com seus irmãos Paulo César 
Santiago, Luiz Francisco Mata Santiago e Maria Cristina Mata 
Santiago Oliveira, obrigar a Comissão a ouvi-los como indiciados, 
hipótese em que não teriam a obrigação de dizer a verdade. De fato, 
não teriam a obrigação de dizer coisa alguma, pois alegariam a não 
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1366 
exigibilidade da auto-incriminação. A esse respeito, encontram-se, 
nos autos da CPI, petição justificadora da ausência das testemunhas, 
intimadas para reunião de 9/11/2000. 

Em seu estudo da situação, esta Comissão verificou que 
Montes Claros figura de duas maneiras no cenário do tráfico. 
Primeiramente, trata-se de um pólo consumidor cuja situação 
preocupa. Segundo dados fornecidos ~~8lo Sr. Saulo Gomes Nogueira, 
Delegado de Polícia, a Região Norte de Minas deve consumir em 
torno de 20 quilos de cocaína e 150 quilos de maconha por mês, 
droga fornecida por pequenos traficantes. A CPI constatou a 
existência de um esquema de pequeno atacado e varejo para a 
distribuição do entorpecente na cidade incluindo o funcionamento de 
um "telepó", por meio do qual o usuário solicita a droga ligando para 
determinados telefones celulares e a recebe nos locais combinados, 
levada por motociclistas. Nesse esquema, entre outros, estariam 
envolvidos Stênio Rodrigues dos Santos Júnior, cumprindo pena como 
incurso no art. 12 da Lei Federal n. 0 6.368, e os indivíduos conhecidos 
pelas alcunhas de Cidinha Coca-Cola, Cláudio e Fred Foca. 

Em seu depoimento, Cláudio afirma: "Vim para cá, porque 
me informaram que o tráfico aqui era mais forte e que consumia muita 
coisa". 

Montes Claros figura ainda como ponto importante na rota 
do narcotráfico, funcionando como espécie de entreposto de onde a 
droga é encaminhada para outros Estados. Interrogado sobre se há 
facilidade para movimentação com cargas ilícitas e carros roubados 
em Minas Gerais, Laércio Cunha respondeu que há " ... uma facilidade 
imensa. Tanto que, na última declaração que fiz à outra CPI, acusei os 
policiais. Eles me incumbiram de ir até Recife. Lá, descobri 14 
caminhões e carretas roubados que passaram por dentro de Montes 
Claros". 

Depoimento prestado pelo Vereador Adil Hernani Alves 
Pereira, do Município de Pedras de Maria da Cruz, corroborou uma 
suspeita inquietante da Comissão. Segundo o Vereador, aquele 
pequeno município de 9 mil habitantes tornou-se um pólo de consumo 
e de repasse de drogas: " ... o nosso município tornou-se pólo de 
repasse de drogas por ser um município próximo ao rio São 
Francisco. Por meio da navegação ou mesmo pelas estradas, há um 

l~ ____________________ j 
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repasse constante de drogas, que nunca foi denunciado". 

As palavras do edil evidenciam que até as pequenas 
cidades do interior já sofrem com os efeitos devastadores da ação dos 
narcotraficantes. Além disso, o "Velho Chico", rio da integração 
nacional, foi incorporado ao mapa da rota do tráfico, rota marcada 
pelo sangue, pela degradação, pelo roubo, pela violência e pela 
miséria. 

Cumpre-nos ainda relatar o intenso interesse da 
comunidade de Montes Claros nos trabalhos desta CPI e a valiosa 
colaboração que nos foi prestada pela população local. 

6.1.4 - lpaba e Governador Valadares: o sistema 
penitenciário mais uma vez 

Desde sua instalação, a CPI do Narcotráfico recebeu 
grande apoio da sociedade mineira, às vezes sob a forma de palavras 
de estímulo e solidariedade, às vezes sob a forma de denúncias que 
nos foram encaminhadas pelos mais diversos meios. Uma dessas 
denúncias relatava casos de facilitação de fuga de traficantes presos 
na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, localizada no município 
de lpaba. 

No cumprimento de seus objetivos, a Comissão realizou 
diversas reuniões para apurar o fato, tendo-se deslocado até a 
referida cidade para ouvir testemunhas. 

No período compreendido entre agosto de 1999 e janeiro 
de 2000, verificaram-se, no estabelecimento prisional acima 
mencionado, cerca de 14 fugas. 

Entre os fugitivos, figurava o indivíduo que responde pela 
alcunha de Regerão, criminoso que já havia se evadido da prisão em 
Passos, auxiliado, ao que consta, por Fernando Beiramar. Durante a 
evasão de Regerão, dois policiais militares foram assassinados. . 

Um outro fugitivo, Laudomiro Cappatto, é conhec~~o 
traficante que possui laboratório de refino de coca em reg1ao 
fronteiriça. Com seu grupo foram apreendidos, em Santa Catarina, 27 
quilos de cocaína e, no Rio de Janeiro, 17 quilos do pó. 

Com um dos que se evadiram, conhecido como Laporte, 
foram encontrados 200 quilos de maconha, quando ele estava na 
residência de um bancário localizada no Bairro da Pampulha, em 
Belo Horizonte. Laporte, ao que consta, é ligado a Fernando Beiramar. 

~--------------------------------------_/ 
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A CPI constatou que a Sra. Eliane Aparecida de 

Castro Medeiros, Diretora de Reeducação da Penitenciária Dênio 
Moreira de Carvalho, e o Sr. Tarcísio Ângelo, Diretor de Segurança do 
mesmo estabelecimento, estavam viabilizando a concessão de vários 
benefícios aos presos, mormente aos traficantes, sem o atendimento 
dos pressupostos e exigências da Lei de Execução Penal. Num 
desses casos, Laudomiro Cappatto teria viajado para o Rio de Janeiro 
e, supostamente, entrado em contato com narcotraficantes daquele 
Estado. De outra feita, o mesmo preso passou cerca de 30 dias fora 
da instituição prisional. 

A Comissão apurou ainda que a Sra. Eliane, comportando-
se de forma totalmente ilegal, levou prisioneiros para prestarem 
serviços de pedreiro em sua residência. 

Há suspeitas da participação de autoridades num episódio 
em que um preso se fez passar por outro e falsificou a assinatura 
deste último numa intimação encaminhada pela Polícia Federal. 

Dadas as inúmeras irregularidades averiguadas, a 
comissão solicitou à Secretaria de Estado da Justiça e Direitos 
Humanos o afastamento dos diretores supracitados, no que foi 
atendida. 

Um esquema semelhante de concessão irregular de 
benefícios aos presos na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, 
de Governador Valadares, foi denunciado à CP I. 

Nesse estabelecimento verificaram-se, no período 
compreendido entre janeiro e junho de 2000, nada menos que 29 
fugas de presos do regime semi-aberto, 6 do regime fechado e 45 em 
saídas temporárias, segundo depoimento do Dr. Wanderlan de 
Oliveira Alves, ex-Diretor-Geral da instituição. 

Outros depoentes relataram a entrada de maconha e 
"crack" no presídio, transportados dentro de um dos veículos oficiais 
que servem à penitenciária. O automóvel era conduzido por um 
guarda penitenciário que estaria em conluio com um interno 
condenado por tráfico de drogas. 

A direção, ao arrepio da lei e sem a determinação do Juiz 
competente, facultava benefícios próprios do regime semi-aberto a 
condenados a regime fechado, tornando mais fáceis as fugas e o 
tráfico no interior da unidade penal. 

J 
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Foi denunciado um esquema de facilitação de fugas e 

concessão de benefícios em troca de quantias que variavam entre 
R$3.000,00 e R$10.000,00. 

Como resultado dos trabalhos desta Comissão, foram 
afastadas de suas funções, na Penitenciária Francisco Floriano de 
Paula, as seguintes pessoas: Dr. Wanderlan de Oliveira Alves, ex-
Diretor-Geral; Fernando Henriques Pinto, ex-Diretor Financeiro; Vânia 
Roberto Gonçalves, ex-Agente Penitenciário. 

6.1.5 -A droga no Triângulo 
6.1.5.1 - Uberaba e Uberlândia: a droga não poupa as 

metrópoles triangulinas 
Nos dias 7,8 e 9/6/2000, a Comissão se deslocou até o 

Triângulo para proceder a trabalhos ligados à conscientização da 
sociedade para o problema do narcotráfico e a investigações 
relacionadas com o comércio de drogas ilícitas. 

Em Uberaba, foi realizada reunião com a comunidade, 
com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as ações já 
desenvolvidas pela CPI e sensibilizar os diversos segmentos sociais 
para a causa. 

Em Uberlândia, nas reuniões dos dias 7 e 8/6/2000, 
aconteceram reuniões com a oitiva de testemunhas, que prestaram 
depoimentos sobre os principais episódios relacionados às drogas na 
cidade e na região. 

O Vereador Wirmondes Gomes, membro da Câmara 
Municipal de Araporã, acusou o Prefeito Wimar Alves de Oliveira, do 
mesmo município, de envolvimento com o tráfico de drogas. 

Um informante de codinome Tatu apresentou diversas 
informações sobre o comércio ilícito de drogas no município de 
Campina Verde e as rotas do tráfico no Triângulo. 

Indivíduos com as alcunhas de Renato Colombiano e 
Lobão acusaram a Delegada de Campina Verde, Anisse Hamad 
Mustafá Mamud de estar envolvida com o tráfico de entorpecentes. 

Os Delegados Nilson Inácio Pereira e Teodorico Bráulio 
foram intimados para responder a questionamento sobre a fuga do 
preso Valdomiro Silva, traficante preso na cadeia pública de Uberaba. 
O detento teria sido solto por engano. 

O cidadão Rubens Freitas Lima procurou a CPI para 

i\ 
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apresentar diversas denúncias, o que demonstra que a 
comunidade regional estava motivada para participar ativamente dos 
trabalhos da Comissão e do combate ao narcotráfico. 

A CPI ouviu ainda Tarso Santos Lopes, preso em flagrante 
por tráfico de entorpecentes pela Polícia Federal. 

6.1.5.2 - lturama e São Francisco de Sales: a droga chega 
por avião 

Esta CPI deslocou-se até o Triângulo para averiguar 
também caso de narcotráfico envolvendo corrupção de um Detetive da 
Polícia Civil e conluio do policial com um notório traficante da região, 
conhecido pela alcunha de Turcão. 

lturama é um município com cerca de 50 mil habitantes. 
São Francisco de Sales é uma pequena cidade interiorana, com cerca 
de 6 mil habitantes. A droga, cerca de 150kg de cocaína por semana, 
chegava de avião ao aeroporto da cidade, para ser distribuída entre os 
consumidores das comunidades vizinhas. 

Na região de lturama, Hassan Yussef Hahal, o Turcão, 
comandava o narcotráfico e contava com o auxílio do Detetive João 
Galdino da Silva, que lhe dava cobertura e, ao que tudo indica, 
passava informações a respeito da movimentação da polícia. 

Conforme o depoimento de trabalhadores rurais, João 
Galdino teria, pelo menos uma vez, recepcionado a carga ilícita no 
aeroporto da cidade. 

Além disso, sua conta bancária exibia depósitos regulares 
de quantia incompatível com seus salários de servidor, depósitos que 
ele próprio não soube explicar. 

As ações da Comissão , que chegou a trabalhar 
madrugada adentro, tiveram já alguns resultados importantes. Entre 
as pessoas condenadas em decorrência da atuação da CPI, 
encontram-se o detetive João Galdino da Silva e o ex-Cabo PM 
Francisco Marco Barbosa, excluído da corporação. Mais uma vez 
quebrou-se a impunidade do agente público conivente com o crime, 
um fato exemplar que contribui para intimidar outros que porventura 
queiram enveredar pelos mesmos caminhos. 

Ressalte-se ainda que os depoimentos dos traficantes 
Júnior e Jerônimo contribuíram para fundamentar o pedido de prisão 
preventiva do Sr. Hassan Yussef Hahal. 
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6.1.5.3 - O caso Formiga 
Em meados de dezembro de 1999, sob o codinome de 

Formiga, o informante da Polícia Civil Emerson Vieira da Silva 
concedeu entrevista ao jornalista do Estado de Minas, llson Lima, por 
meio da qual denunciava inúmeras atividades ligadas ao tráfico de 
drogas e crimes conexos, praticados por policiais da região de 
Uberlândia, em especial, pelo Inspetor Cesarino ltuassu. 

Tendo sido reconhecido por Policiais Civis e Militares, o 
denunciante, na data de 12/12/1999, foi levado, às 4 horas da manhã, 
à Delegacia de Furtos e Roubos de Uberlândia, na presença de 
autoridades e do aludido Inspetor. 

Sentindo-se pressionado e com o fito de se proteger, 
confirmou ter sido o autor da denúncia, desmentiu tudo o que disse e 
falou que, posteriormente, desmentiria tudo frente à CPI. 

Ato contínuo, Formiga foi trazido a Belo Horizonte, na 
companhia do Delegado Gilmar Souza Freitas e do policial Cesarino 
ltuassu, à Secretaria de Segurança Pública, onde, na presença de 
jornalistas, alegou ter concedido a entrevista em troca de R$50,00 
oferecidos pelo llson Lima. 

Ao depor na Comissão, o informante Formiga, 
inicialmente, confirmou que mentira, mas tão logo os membros da CPI 
solicitaram que a reunião se transformasse em reservada, ratificou 
todas as denúncias prestadas ao Estado de Minas, a saber: 

a) que o Inspetor Cesarino está ligado a criminosos, dando 
proteção em troca de vantagem financeira; 

b) que, entre os protegidos do policial, encontra-se o 
receptador de cargas roubadas de cognome Bily, que forneceu 
R$80.000,00 ao Inspetor; 

c) que o patrimônio do policial Cesarino e de seus 
familiares é muitas vezes superior à capacidade finance~ra d.e~es; 

d) que tem conhecimento de que policiais c1v1s fazem 
escolta de carga de cocaína para o traficante Dezoito; .. 

e) que policiais militares também part1c1pam das 
ilegalidades. . . 

O Inspetor Cesarino ltuassu foi citado, em depoimento a 
CPI, pelo preso Marcos Ricardo Teixeira, que o acusou de, 
juntamente com outros policiais e um advogado, ter-lhe extorquido um 
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veículo Fiat Palio branco. 

Também Sílvia Paula Marques, esposa do traficante Dion 
Luiz Marques, acusou o Inspetor de prática habitual de extorsão 
contra seu marido, na cidade de Uberlândia. 

Cumpre ressaltar que o Inspetor Cesarino já respondeu a 
procedimento da Corregedoria da Polícia Civil, no qual o Delegado 
Responsável o qualificou como elemento pernicioso e criminoso. 

Encontra-se em andamento, na mesma Corregedoria, 
outra sindicância contra o policial Cesarino. 

6.1.5.4 - Monte Carmelo: mais um capítulo da mesma 
novela 

Na porta de entrada do Triângulo, precisamente na cidade 
de Monte Carmelo, a CPI constatou mais um exemplo da 
degenerescência do aparato policial em Minas. Desta feita, também, o 
problema ocorreu com a Polícia Civil. 

O caso é semelhante a muitos outros averiguados por esta 
Comissão, com os mesmos ingredientes, que se repetem à exaustão: 
pagamento de propina a policiais para relaxamento de flagrante, 
soltura de presos e garantia de privilégios diversos, especialmente a 
traficantes presos. 

As ameaças de Policiais Civis a Policiais Militares são 
constantes nessa cidade. Um exemplo eloqüente foi dado pelo 
Delegado Carlos Roberto Campos, que, na frente de testemunhas, 
ameaçou abertamente o Cabo PM de Valdson. 

Essa autoridade, junto com os policiais José Tomás e Luiz 
Carlos, segundo várias denúncias, teriam cometido diversos ilícitos 
em Monte Carmelo e região. 

Os policiais foram afastados pela ação da CPI. Espera-se 
que os resultados de investigações da Secretaria da Segurança 
Pública resultem em efetivo saneamento das irregularidades 
envolvendo agentes policiais, no município. 

6.1.6 - O caso de Contagem: a droga no supermercado 
Na tarde de 29/3/2000, Sebastião Luiz Sobrinho foi preso 

no estacionamento Supermercado Carrefour, em Contagem, com 700 
gramas de cocaína. No mesmo carro em que ele se deslocou até ao 
local seguiram sua mulher, Juliana da Silveira de Logo, e o Capitão 
PM Marcelo Antônio Pio. 
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A CPI ouviu um funcionário responsável pela vigilância 

do estacionamento desse supermercado. Prestaram também 
depoimento o Soldado Crispim, o casal acima citado e o Capitão. A 
CPI apurou ligações deste último com Arley Carvalho, ambos 
residentes em ltabira. Arley foi mdiciado por tráfico de drogas. 

Sebastião Luiz Sobrinho já tinha sido indiciado por uso de 
documento falso, receptação de produto de furto e formação de 
quadrilha em ltabira e havia feito vários negócios na região. 

Ao ser ouvido, o Capitão Marcelo Antônio Pio caiu em 
contradições e relatou uma versão dos fatos diferente da narrada por 
outros depoentes. Com fundamento nos depoimentos e em evidências 
coletadas pela Polícia Federal e pela CPI, a Comissão requereu, por 
intermédio do Ministério Público, a prisão preventiva do militar, no que 
foi prontamente atendida pelo MM Juiz de Direito Danton Soares 
Martins. 

6.1. 7 - A Divisão de Tóxicos e Entorpecentes e as 
tentativas de cercear os trabalhos da CPI 

Desde o início dos trabalhos da CPI, recebemos 
numerosas denúncias sobre facilitação de fugas de presos 
condenados ou mesmo relaxamento das condições de prisão de 
notórios traficantes sob custódia da Divisão de Tóxicos e 
Entorpecentes - DTE - da Polícia Civil. Além disso, eram informadas à 
CPI situações em que presos e pessoas investigadas por uso e tr~fico 
de entorpecentes eram achacadas por policiais, carros apreendidos 
eram ilegalmente utilizados nessa unidade policial e um parente do 
titular dessa Divisão estaria explorando os serviços de cantina de 
forma irregular, até mesmo usando um veículo apreendido de 
traficantes. Tais denúncias foram feitas por jornalistas, parentes de 
presos que não gozavam dos privilégios citados e de policiais civis, de 
diversas unidades. A diversidade de fontes dava maior credibilidade 
às informações. 

No dia 28/10/2000, a CP I, acompanhada do representante 
do Ministério Público, Sr. André Ubaldino, e do Delegado Corregedor, 
Sr. Renato Patrício, realizaria uma visita de surpresa à Divisão de 
Tóxicos e Entorpecentes, para verificar "in loco" a grave denúncia de 
que cerca de 30 presos alocados num denominado "grupo da faxina" 
teriam o privilégio - em regime de revezamento - de saídas em finais 
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de semanas e feriados. A notícia dessa visita de surpresa, de 
alguma forma "vazou", e foram tomadas medidas internas naquele 
órgão para que as irregularidades não fossem documentadas pela 
CP I. 

É evidente que o "vazamento" interessava àqueles que -
direta ou indiretamente - tinham culpa nas atividades ilícitas 
denunciadas. 

Foram então tornadas públicas a insatisfação dos 
membros da CPI com a morosidade e a inépcia do titular da 
Secretaria da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, 
Deputado Federal Mauro Lopes, para apurar fatos semelhantes ao 
ocorrido, e a justa desconfiança de que o "vazamento" da informação 
teria partido dos níveis internos da própria Secretaria. A partir dessa 
data, tornaram-se ainda mais difíceis as relações entre essa Pasta e 
esta Comissão. 

Inaugurados, pela Corregedoria-Geral de Polícia, os 
procedimentos investigativos acerca ú:ls irregularidades denunciadas 
e do próprio "vazamento" da visita à DTE, coube ao Secretário da 
Segurança tomar a iniciativa de afastar o Delegado titular dessa 
Divisão, Sr. Odimar Alves, com a finalidade de que fossem garantidas 
investigações isentas. Dias depois, verificamos que esse 
procedimento nada mais foi que um ato burocrático, sem efeitos 
práticos, visto que a autoridade afastada continuou com livre trânsito 
no âmbito da Polícia Civil, até mesmo atuando, no interior da 
Secretaria da Segurança, sob as vistas do Secretário Mauro Lopes. 

Solicitamos, então, ao Governador Itamar Franco, a 
substituição do Secretário Mauro Lopes, como condição para uma 
reformulação mais global do aparato de segurança do Estado, 
notadamente da Polícia Civil. Embora já haja transcorrido tempo 
suficiente para a adoção de providências, o Governador as tem 
retardado. O Governador exigiu provas de que, com o atual 
Secretário, ficaria dificultada a apuração dos fatos. Acrescente-se a 
isso a denúncia feita pelo Deputado Marco Régis: o parlamentar 
demonstrou os fortes vínculos do Deputado Mauro Lopes com o 
empresário Aquiles Caetano, acusado de vários ilícitos no Estado de 
São Paulo e, recentemente, objeto de denúncia pelo Ministério Público 
do Estado do Rio Grande do Sul (119 vezes), por estelionato e 
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formação de quadrilha. Um dossiê foi entregue ao Governador, 
expondo outros indícios de irregularidades praticadas pelo Secretário, 
bem como sua incapacidade de atuar contra os delitos praticados por 
setores da Polícia Civil. Aqui cabe lembrar a tentativa frustrada de 
Mauro Lopes de convencer a CPI a não aprofundar as averiguações 
em torno da Delegada Maria Aparecida Pinto, posteriormente 
condenada a 12 anos de prisão. 

A partir de então, os trabalhos da CPI passaram a ser 
desqualificados publicamente, até mesmo por meio da "mídia", tanto 
pelo Secretário quanto pelo titular afastado da chefia formal da DTE. 
Foi noticiada também pela imprensa uma reunião de Delegados em 
apoio ao Secretário, na qual se teria declarado "guerra" à CPI, e 
ameaças abertas ou veladas começaram a chegar aos Deputados que 
a integram. 

Foi nesse clima que chegou a nosso conhecimento, no dia 
26 de novembro, que um indivíduo chamado José Carlos Belilo, 
notório informante da polícia civil, freqüentador da DTE, estaria 
armando um "flagrante preparado" de uso de cocaína, buscando 
desmoralizar nossos trabalhos. 

No dia 28 de novembro, terça-feira, o Sr. Devair Lucas, em 
depoimento à Polícia Federal de Governador Valadares, declarou ter 
presenciado ameaças abertas do Delegado Odimar Alves aos 
trabalhos desta CPI e a afirmação de que esse Delegado "armaria 
para o Deputado Rogério Correia". 

Confirmando tais informações, no dia 30 de novembro, 
quinta feira, o Sr. José Carlos Belilo procurou a imprensa para 
denunciar um flagrante de uso de cocaína, preparado por ele próprio, 
para o servidor Edilberto José da Silva, lotado no gabinete do 
Deputado Rogério Correia, relator da Comissão. Com isso, Belilo 
buscava associar o relator da CPI com o uso de droga, visando a 
desmoralizar o conjunto dos trabalhos do órgão. 

Imediatamente a Comissão se reuniu e tomou todas as 
providências para esclarecer os fatos. O Deputado Rogério Correia, 
acusado de consumo de cocaína, submeteu-se a exames, nos quais 
não se verificou nenhuma evidência de uso de substância tóxica. O 
servidor Edilberto José da Silva foi exonerado. Foram ouvidos, na 
condição de testemunha, o próprio Edilberto José da Silva, a Sra. 
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Simone Sheila dos Santos, esposa do Sr. José Carlos Belilo, o 
próprio Sr. Belilo, em procedimentos concatenados com a Polícia 
Federal. Procedeu-se também à acareação entre os dois envolvidos 
no flagrante preparado. 

Foram os seguintes os resultados dessa apuração: 
a) o Deputado Rogério Correia submeteu-se a exame 

"antidoping", que afastou a possibilidade de uso de substância tóxica 
pelo parlamentar; 

b) confirmou-se, a partir das declarações do Sr. Edilberto 
José da Silva, a condição de usuário eventual de drogas do ex-
servidor; 

c) confirmaram-se, a partir do depoimento do ex-servidor, 
os pormenores do "flagrante preparado"; 

d) o servidor inocentou o relator de qualquer envolvimento 
com drogas; 

e) foi esclarecido, a partir de depoimento da Sra. Simone 
Sheila dos Santos, esposa do Sr. José Carlos Belilo, que este último 
não dispunha de recursos para, :?ozinho, adquirir o material 
necessário à preparação do flagrante, visto que consumia todo 
dinheiro que possuía com a compra de "crack", além de estar 
desempregado havia dois meses; 

f) o Sr. José Carlos Belilo caiu em contradições em vários 
momentos de seu depoimento e negou-se, deliberada e 
reiteradamente, a prestar informação solicitada por membro da CPI; 

g) o Sr. José Carlos Belilo não apresentou nenhuma prova 
de envolvimento do relator da Comissão com drogas; 

h) o mesmo depoente confessou ter repassado ao Sr. 
Edilberto José da Silva um cigarro de maconha, o que, por si, já 
constitui crime tipificado no art. 12 da Lei de Tóxicos. 

Diante dos fatos apurados e de informações outras 
fornecidas pela Polícia Federal, diante ainda das contradições em que 
caiu o Sr. José Carlos Belilo e de sua recusa em prestar informações 
aos membros da Comissão, seu Presidente deu-lhe voz de prisão por 
ter calado a verdade, considerando-o incurso em flagrante crime, nos 
termos do que tipifica o inciso 11 do art. 4° da Lei n.o 1.579, de 
18/3/1952. 

Ficou também evidente a "armação" contra a CPI e seu 
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relator, visando a comprometer seu resultado e a credibilidade do 
relatório final. 

6.2 - Síntese dos resultados já obtidos a partir das 
investigações 

6.2.1 - Pessoas afastadas de suas funções pela ação da 
CPI 

Tarcísio Ângelo de Castro, ex-Diretor de Segurança da 
Penitenciária de lpaba; Eliane Aparecida de Castro Medeiros, ex-
Diretora de Reabilitação da Penitenciária de lpaba; Cezarino ltuassu, 
Inspetor da Polícia Civil; Fernando Henriques Pinto, ex-Diretor 
Financeiro da Penitenciária de Governador Valadares; Wanderlan de 
Oliveira Alves, ex-Diretor-Geral da Penitenciária de Governador 
Valadares; Vânio Roberto Gonçalves, ex-Agente Penitenciário em 
Governador Valadares; Carlos Roberto Campos, Delegado de Polícia 
de Monte Carmelo; José Thomaz, Carcereiro da Cadeia Pública de 
Monte Carmelo, e Luiz Carlos, vulgo "Luizão", Detetive em Monte 
Carmelo. 

6.2.2 - Pessoas colocadas à disposição da justiça pela 
ação da CPI 

Fred "Foca", que se encontra em liberdade provisória, e 
Elton Verciane de Aguiar. 

6.2.3 - Pessoas sob sindicância em virtude da ação da CPI 
Jacinto Paulo Pereira Faustino, Sargento-PM; José Carlos 

Batista, Inspetor de Segurança; Carlos Roberto Campos, Delegado ~e 
Polícia de Monte Carmelo; José Thomaz, Carcereiro da Cadela 
Pública de Monte Carmelo; e Luiz Carlos, vulgo "Luizão", Detetive em 
Monte Carmelo. 

6.2.4 - Pessoas condenadas em virtude da ação da CPI 
Delegada Maria Aparecida Pinto; Detetive Adriano ~i~s 

Costa; Detetive João Galdino da Silva; Capitão PM Marcelo Antomo 
Pio; e Cabo PM Francisco Marco Barbosa. 

6.2.5 - Pessoas indiciadas pela autoridade policial em 
virtude da ação da CPI; 

Em decorrência da ação da Comissão, foram instalados na 
Delegacia de Polícia de lpaba os Inquéritos Policiais n°s 17/2000 e 
34/2000, conduzidos pelo Bel. Elifaz Mulford Martins, Delegado de 
Polícia, para apurar as fugas em que figuraram como autores Gino 
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Fabiano Pappalardo Alquini e outros e Laudomiro Capatto e 
outros. Os inquéritos concluíram pelo indiciamento das seguintes 
pessoas: Benedito Moreira de Souza, Eliane Aparecida Medeiros de 
Castro, Tarcísio Ângelo de Castro, Daniel de Souza Lemonge, José 
Rosário de Faria, Querubino Marques Teixeira, Cláudio Roberto de 
Laia, José Carlos Batista, Evandro Laporte Anoral, ltamil Ribeiro 
Simião, Ênio Vieira da Silva, Gener Elisário da Silva, Gerson Luciano, 
Murilo Gouveia e Laudomiro Capatto. 

7 - Conclusões 
7.·1 ·-Considerações gerais 
Ao 1n1c1armos o trabalho desta CPI, estávamos 

plenamente cônscios da magnitude do problema do narcotráfico não 
só em Minas Gerais, mas também em todo o território nacional. 
Aprofundamos ainda a consciência da relação entre o comércio de 
drogas ilícitas e o crime organizado, cadeia da qual o tráfico é um elo 
muito importante. 

A grande deficiência do poder público nas ações judiciais 
de fiscalização e de policiamento trazem como conseqüência o 
incentivo à marginalidade e o estabelecimento do crime organizado. A 
impunidade prospera diante da prece riedade do aparato público de 
prevenção e repressão. Procuramos ta1,1bém ter sempre em mente os 
limites de uma comissão parlamentar de inquérito. Trata-se, em 
primeiro lugar, de uma comissão temporária, com prazo certo de 
duração. Seus recursos materiais são escassos, e seu poder é 
precisamente circunscrito pelo texto constitucional e pela legislação 
federal que rege a matéria. Por isso mesmo, não tínhamos a 
pretensão de esgotar o assunto nem mesmo de dizer a palavra final 
sobre a questão. Nosso principal objetivo foi integrar a mobilização 
que ocorre em âmbito nacional, especialmente por meio da CPI 
instalada na Câmara dos Deputados, para apurar as dimensões 
assumidas no Brasil pelo narcotráfico e pelo crime organizado. 

Nossa missão não deve ser confundida com o trabalho 
policial. Se tivéssemos a pretensão de desempenhar as mesmas 
tarefas desses dignos profissionais, estaríamos fatalmente fadados ao 
fracasso. À exceção, talvez, do Deputado Sargento Rodrigues, falta-
nos o preparo técnico necessário. Por isso, buscamos antes traçar um 
quadro da extensão do problema no Estado de Minas Gerais. Isso não 
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foi óbice a que obtivéssemos alguns resultados concretos, como 
se pode verificar na leitura deste relatório. 

Todo órgão do Legislativo é afetado por um coeficiente 
político, no melhor sentido dessa palavra. Por isso, tem o poder de 
mobilizar a sociedade e somar esforços. Durante o desenvolvimento 
de nossas ações, especialmente nas viagens ao interior, sentimos o 
poder de conscientização e de mobilização desta CPI. A acolhida que 
obtivemos por parte da população foi extraordinária. 

Aos nossos trabalhos juntaram-se o Ministério Público, o 
Poder Judiciário, a Polícia Federal, a Corregedoria de Polícia e 
técnicos do Banco Central. Assim, formamos uma verdadeira força-
tarefa no combate a esse mal que ameaça tragar nossa juventude, 
apodrecer nossas instituições, destruir nossas famílias e fazer tábula 
rasa de nossos valores mais caros. 

Queremos, neste relatório, deixar registrados nossos 
agradecimentos a essas organizações, a que devemos grande parte 
do êxito da Comissão. Somos também gratos à imprensa, não só pela 
compreensão como pelo decisivo apoio. _ 

Embora não seja usual em relatórios dessa natureza, nao 
podemos deixar de prestar uma homenagem póstuma ao Ouvidor de 
Polícia, Dr. José Roberto Rezende, um idealista que sempre lutou por 
uma polícia cidadã, controlada pela sociedade. 

Finalmente, nossos agradecimentos às autorida~:s _e 
especialistas que se prontificaram em dividir conosco sua expenencla 
e seus conhecimentos. 

7.2 - Propostas 
7.2.1 -Propostas de ação legiferante e administrativa 
7 .2.1.1 - No âmbito federal 
Durante nossos trabalhos ficaram claras algumas 

dificuldades experimentadas pelos agentes policiais e pelo Ministério 
Público em sua atuação contra o narcotráfico. . . _ 

Uma interpretação muito estrita da Const1tu_19ao da 
República, no que se refere ao direito de propriedade, tem d1f1cUit~do 
ao extremo o confisco dos bens dos traficantes, na forma prev1sta 
pelas Leis n°s 6.368, de 21/10/76; 8.257, de 26/11/91, e 9.804, de 
30/6/99. Torna-se imperiosa uma mudança nessa legislação, até 
mesmo para introduzir um mecanismo de inversão do ônus da prova, 
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de modo a possibilitar a execução eficaz dessas normas. 
Comprometer o patrimônio do criminoso é a melhor forma de 
inviabilizar seu comércio e extinguir o tráfico, cortando-lhe o oxigênio. 
Cumpre observar, a partir de uma hermenêutica sistemática e 
principiológica do texto constitucional de 1988, que nenhum direito 
individual é absoluto e pode ser oposto absolutamente ao interesse 
social e ao bem comum. 

Da mesma forma, as salvaguardas que protegem os 
sigilos fiscal, bancário e telefônico têm sido embaraços à repressão 
dos "empresários" do crime organizado. Somos intransigentes da 
defesa dos direitos fundamentais da pessoa, tal como consagrados no 
art. 5 da Constituição Cidadã. Entretanto, eles não podem servir de 
escudos ao delito e à corrupção. Mais uma vez, cumpre lembrar que, 
nas democracias de hoje, direitos do cidadão não podem ser 
entendidos sob a ótica individualista do liberalismo clássico, mas 
devem ser compatibilizados com responsabilidade social. Diante da 
responsabilidade pública direta dos servidores públicos, propõe-se, 
ainda, facilitar, mediante mudanças no ordenamento jurídico pátrio, a 
quebra dos seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. 

A exigência de prova material para o indiciamento pelos 
crimes tipificados no art. 12 da Lei de Tóxicos tem determinado a 
impunidade do megatraficante, daquele que não põe a mão na droga. 
Para a cadeia vão o "mula" e o "avião". Quase sempre, o barão do 
narcotráfico sai impune sob os olhos de todos e a despeito daquilo 
que toda a comunidade sabe, dando origem ao sentimento 
generalizado de injustiça e de descrença no aparelho judiciário. 

Com base nesses motivos, propomos seja encaminhado 
por esta Assembléia Legislativa ao~ Presidentes das Casas que 
compõem o Congresso Nacional e à ba;,cada mineira naquele órgão 
um apelo para se adequar a legislação federal atinente aos três 
pontos supracitados às necessidades do combate efetivo ao crime 
organizado. 

Propomos ainda seja encaminhada ao Executivo da União 
reivindicação objetivando a construção de penitenciárias nacionais, 
construídas, mantidas e operadas pelo Governo Federal. 

Sugerem-se ainda sanções mais rigorosas para o 
narcotraficante que envolver menores de 18 anos em ações criminais. 
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Por último, a Comissão propõe que se destinem maiores 
recursos e que se dê maior consistência ao Programa Federal de 
Proteção às Testemunhas. 

7 .2.1.2 - No âmbito estadual 
Várias iniciativas desta Casa vêm apontando 

irregularidades que comprometem a ação das forças do Estado 
responsáveis pela repressão à criminalidade. Ultimamente, três 
Comissões Parlamentares de Inquérito, a da Carteira de Habilitação, a 
da Instalação e Exploração de Garimpos e a do Sistema Penitenciário 
Estadual concluíram, de modo incontestável, pelo envolvimento de 
policiais, especialmente de servidores da Polícia Civil, em condutas 
reprováveis. Por isso, esta Comissão apresenta as propostas 
descritas a seguir. 

Em primeiro lugar, propomos a valorização da 
Corregedoria de Polícia Civil por meio da concessão legal de 
inamovibilidade dos delegados adidos a ela, retirando-se quaisquer 
entraves de ordem administrativa que presentemente impeçam ou 
dificultem investigações de irregularidades praticadas por superiores 
hierárquicos. 

Como segunda proposta, requeremos seja encaminhada, 
ao Chefe do Executivo solicitação da Assembléia de Minas p~ra. se 
criar, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e de D1re1tos 
Humanos ou do Gabinete Militar do Governador, a Sub-Secretaria de 
Estado de Prevenção e Controle de Drogas. 

Como terceira proposta, solicitamos que esta Casa 
encaminhe ao Governador do Estado uma reivindicação objetivando 0 

encaminhamento ao Legislativo de projeto de lei para reformar o 
Estatuto da Polícia Civil, a fim de torná-lo mais adequado à realidade. 

Dado o fato constatado durante nossos trabalhos, de que 
a chamada banda pod;e da polícia é um dos braços mais ativos do 
crime organizado, faz-se necessária e urgente uma correição geral no 
aparelho de segurança, notadamente, na Polícia Civil. A CPI entende 
que, para o sucesso dessa medida, é indispensável a ação de um 
Secretário de Estado da Segurança Pública que tenha disposição de 
levar a efeito profundas transformações no organismo policial sob sua 
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chefia. Considerando-se que o atual titular da pasta, 
comprovadamente, não possui esse perfil e que a escolha do 
secretariado é prerrogativa do Chefe do Executivo, a Comissão 
propõe à Assembléia Legislativa e requer à Mesa que a Casa alerte o 
Governador para sua responsabilidade na criação das condições para 
o efetivo combate à delinqüência dentro e fora do aparelho estatal. 
Por isso, a CPI propõe a imediata substituição do Secretaria de 
Estado da Segurança Pública Deputado Federal Mauro Lopes. 

Para se avaliar a gravidade da situação, é preciso que se 
considere que a banda podre na Polícia Civil está deixando de ser 
apenas uma parte da corporação e começa a atuar como um poder 
paralelo que concorre com os poderes institucionais, tentando, muitas 
vezes, suplantá-los. 

A inação do Executivo frente a este quadro, se não 
configurar conivência criminosa, será clara manifestação de 
impotência. 

Até mesmo para que se efetive a unificação das polícias, 
medida necessária para melhorar a ação da repressão ao crime 
organizado, é necessária ação enérgica para varrer da corporação os 
policiais desonestos. Cabe aqui ressaltar que grande parte das 
denúncias oferecidas à Comissão sobre o envolvimento de policiais 
civis vieram de dentro da própria corporação, apresentadas por 
policiais honestos acuados e envergonhados com a atuação da banda 
podre. 

A CPI reivindica ao Executivo a imediata retirada da placa 
comemorativa de inauguração da Delegacia de Polícia de 
Muzambinho, placa na qual consta o nome do Sr. Aquiles Caetano. 

Sugerimos a criação, no âmbito da Polícia Militar, da 
Polícia Civil e do Ministério Público, de núcleos especializados no 
combate ao crime organizado. 

Propomos ainda a viabilização de um Programa Estadual 
de Proteção às Testemunhas que funcione efetivamente como auxiliar 
no combate ao crime. 

A CPI requer que a Assembléia de Minas encaminhe 
reivindicação ao Governador do Estado para que seja regulamentada 
e efetivamente operacionalizada a Lei n° 13.453, de 12/1/2000, que 
criou o programa Ronda Escolar, come forma de combater o tráfico de 



o 
V> 

" 
o 
V> 

V) 

.g 

o 
"'I 
[! 
.Ê\ 

1383 
drogas nas escolas públicas e particulares mineiras. 

A Comissão arrola também entre suas propostas ao 
Executivo Estadual, as seguintes: ' 

- extinção do "quadro suplementar" hoje existente na 
Polícia Civil; 

- instituição de determinação legal para que, sob pena de 
falta administrativa passível de demissão, a autoridade policial 
coloque o preso à disposição da Secretaria da Justiça, 
simultaneamente à comunicação da prisão em flagrante; 

- instituição da suspensão cautelar automática do servidor 
público que tiver contra si recebida denúncia por prática de crimes que 
não admitam a suspensão do processo. 

Por último, em conformidade com o inciso 111 do art. 186 do 
Regimento Interno desta Casa, encaminhamos à Mesa da Assembléia 
o projeto de lei anexo a este relatório, que dispõe sobre as operações 
de consumo relativas aos aparelhos e serviços de telefonia celular 
móvel previamente pagos e habilitados. 

7.2.2 - Propostas de medidas de natureza preventiva e 
educacional 

Um dos pilares do combate ao narcotráfico assenta-se nas 
medidas preventivas que têm, como instrumento privilegiado, o 
trabalho educacional. Com base nessas premissas, a Comissão 
requer a esta Casa que indique ao Chefe do Executivo a necessidade 
e urgência das seguintes ações: 

1 - aprimoramento da formulação da política estadual de 
prevenção ao uso de drogas mediante: 

a) definição clara de metas, responsabilidades e 
competências; 

b) previsão orçamentária de dotação suficiente a sua 
implementação; 

2 - criação e implantação de centro de treinamento, nos 
moldes recomendados pelo CONEN-MG, destinado à orientação de 
professores, profissionais de saúde e agentes penitenciários que 
atuam nas áreas de prevenção, tratamento, repressão e fiscalização 
do uso de drogas; 

3 - implementaç. :a de programas de preparação de 
professores e demais agentes que militam na prevenção do uso de 
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drogas, relacionada à ação anterior; 

4 - apoio à execução e ao aperfeiçoamento dos programas 
de prevenção já existentes e implementação de novos projetos; 

5 - desenvolvimento de projetos de prevenção que se 
utilizem de recursos culturais, esportivos e recreativos, com 
participação dos diversos segmentos da sociedade, da escola e da 
família; 

6 - utilização sistemática dos meios de comunicação social 
em campanhas de prevenção e mobilização da comunidade; 

7 - incentivo e apoio à criação e instalação de Conselhos 
Municipais de Entorpecentes - COMENs - em todo o território do 
Estado; 

8- inclusão, entre as câmaras já existentes no CONEN, da 
Câmara de Carceragem, para acompanhar o cumprimento da pena, 
com vistas à recuperação do preso. 

7.2.3- Propostas de medidas de natureza judicial 
Esta Comissão apurou indícios de práticas criminosas 

cometidas pelas pessoas constantes na relação abaixo, práticas nem 
todas ligadas diretamente ao narcotráfico. Por isso, propõe seja este 
relatório encaminhado aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, 
com a recomendação de que sejam realizadas as averiguações 
complementares que se fizerem necessárias e seja, finalmente, 
oferecida denúncia contra tais pessoas. 

Propõe ainda que o relatório seja encaminhado ao 
Corregedor-Geral da Polícia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, 
para que os policiais arrolados na relação sejam afastados das 
respectivas corporações. 
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23 - Vanderlan de Olivera Alves 
24 -Vânia Roberto Gonçalves 
25 - Manuel Santana 
d) Caso dos irmãos Santiago 
26 - Felismino Henriques Neto 
27 - Juarez Souto 
28 - João de Deus Dias Neto 
29 - Paulo Cesar Santiago 
30 - Fernando Macedo 
31 -Jacinto Paulo Pereira Faustino 
32 - Maria Cristina Santiago 
33 - Luiz Francisco Santiago 
e) Outras apurações em Montes Claros 
34 - Frederico Lopes - Fred Foca 
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35 - Maria Aparecida Queirós - Cidinha Coca-Cal 
f) Caso do estacionamento do supermercado a 

Horizonte em Belo 
36 - Juliana da Silv "!ira 
37 - Sebastião Luiz .Sobrinho 
g) Caso lturama 
38 - Hassan Youssef Rahal 



39 - Francisco Marco Barbosa 
40- Cícero de Souza Medeiros Júnior 
41 - José Jerônimo Camilo 
h) Caso Varella 
42 - Raimundo de Souza Argola 
43 -Altair Carlos Vieira 
44 - Paulo César Argola 
i) Caso Schaeffer 
45 - Detetive Almir dos Santos Magalhães 
46 - Waldomiro Paschoal do Valle 
j) Nomes que surgiram em outras apurações 
47- Cesarino Miguel Andrade ltuassu 
48 - José Carlos Belilo 
49 - Ronaldo Pereira 
50 - Flávio de Souza 
51 - Nilza Rodrigues Vicente 
52 - Delegado Odmar Alves 
53 - Promotora Sandra Furlan 
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A Comissão solicita ao Ministério Público e à Polícia 
Federal que dê prosseguimento às investigações, com a finalidade de 
apurar as ligações entre o Prefeito Geraldo Marques da Silva e a 
traficante Marivan Rúbia da Paz. 

Propomos ainda que, dados os depoimentos prestados 
sob compromisso perante esta CPI, depoimentos e documentos que 
comprovam a utilização de laranjas por parte de empresas do grupo 
de propriedade do Deputado Federal Lael Varella, a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais encaminhe ao Ministério 
Público Federal e à Presidência da Câmara dos Deputados este 
relatório, para apurar as responsabilidades devidas e tomar as 
providências cabíveis. 

No que respeita ao envio do relatório à Presidência da 
Câmara Federal, propomos que igual tratamento seja dado ao caso do 
Deputado Federal Mauro Lopes. 

Visto que o Deputado Estadual Arlen Santiago procurou 
deliberadamente opor obstáculos aos trabalhos desta Comissão e, 
ainda, que as investigações relativas às empresas de seus familiares 
e aos respectivos "laranjas" permanecem como necessárias para a 
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~~u_ração da verdade, requeremos à Mesa da Assembléia que dê 
IniCIO ao processo previsto no art. 53 do Regimento Interno, para que, 
após ser oferecida ampla oportunidade de defesa ao parlamentar, 
esta Casa delibere pela conveniência ou não da perda do mandato 
determinada por procedimento incompatível com o decoro 
parlamentar. 

A CPI, considerando que o inquérito sobre a evasão de 
Fernandinho Beiramar das instalações do DEOESP continua em 
aberto, indica à Secretaria da Segurança Pública a necessidade de 
reinvestigar o caso, recomendando à Pasta que tome as providências 
necessárias para a reabertura das apurações. 

7 .2.4 - Da continuidade do trabalho 
Como já se observou, o fato de a CPI, como com1ssao 

temporária, ter prazo certo para terminar seus trabalhos impõe sérios 
limites à sua atuação, os quais se fazem sentir com mais força diante 
da gravidade e extensão do problema que nos foi determinado 
investigar. 

Por isso, propomos que a Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais coordene iniciativas com o objetivo de se constituir um grupo 
de trabalho multiinstitucional, integrado por representantes dos três 
Poderes, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e 
da sociedade civil e por profissionais dotados de notório conhecimento 
ou especialização em temas relacionados ao objeto desta Comissão, 
para acompanhar a implementação das medidas apresentadas neste 
relatório, bem como para elaborar anteprojeto de lei contendo 
proposta de política estadual de entorpecentes e de combate ao 
narcotráfico. 

O grupo deverá ter ainda a missão de estimular a 
instalação de um fórum permanente de debates sobre a questão do 
narcotráfico. A CPI do Narco~ráfico apóia a criação de uma CPI do 
Crime Organizado no Estado, cujo requerimento já reúne o número de 
assinaturas regimentalmente suficientes. Propõe também, a exemplo 
da CPI do Narcotráfico da Câmara Federal, a criação, nesta 
Assembléia, de uma Comissão Permanente de Combate ao Crime 
Organizado. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Rogério Correia, relator. 

~----------------------------~ 
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8- Anexo 

Projeto de Lei no /2000 
Dispõe sobre as operações de compra de aparelho de 

telefonia celular móvel habilitado do tipo pré-pago e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - O comprador de aparelho de telefonia celular 
móvel do tipo pré-pago, habilitado pela operadora dos serviços no 
Estado, será, obrigatoriamente, cadastrado pelo fornecedor, nos 
termos desta lei. 

Art. 2° - O cadastramento de que trata o art. 1° será feito 
por ocasião da aquisição do aparelho de telefonia celular móvel do 
tipo pré-pago, "celular card" ou similar, e consistirá em registro 
detalhado, contendo, no mínimo, os seguintes dados relativos ao 
comprador: 

I - nome completo, data de nascimento, sexo, filiação e 
nacionalidade; 

li -profissão e local de trabalho; 
111 - número do documento de identidade; 
IV- número de inscrição no CPF; 
V - endereços residencial e comercial. 
Parágrafo único - Os dados a que se refere este artigo 

serão registrados e arquivados juntamente com cópias dos 
comprovantes de aquisição do aparelho. 

Art. 3o - O fornecedor se responsabilizará por todas as 
informações constantes no cadastro de que trata o art. 2°. 

Parágrafo único - Verificando-se caso de ausência de 
registro ou sua apresentação ou manutenção de forma incompleta, 
obscura, inadequada, adulterada, fraudulenta ou tendente a dificultar a 
identificação do consumidor, a autoridade responsável realizará os 
seguintes procedimentos: 

I - autuação do fornecedor; 
li - imposição de multa no valor de R$1 0.000,00 (dez mil 

reais), que será cobrada em dobro em caso de reincidência; 
111 - remessa de cópia dos autos à autoridade policial 

responsável e ao Ministério Público para as providências cabíveis; 
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IV - interdição do estabelecimento, no caso de 

reincidência. 
Art. 4 o - O fornecedor a que se refere o art. 3° 

encaminhará, mensalmente, à operadora dos serviços de telefonia 
celular móvel a que for vinculado relação dos registros efetuados no 
mês, mantendo cópia desses registros em seus arquivos. 

Parágrafo único - A operadora consolidará todos os 
registros recebidos em cadastro único. 

Art. 5° - Os cadastros a que se refere esta lei ficarão à 
disposição do poder público pelo prazo mínimo de cinco anos, 
contados da data da aquisição do aparelho. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. r -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, dezembro de 2000. 
CPI do Narcotráfico 
Justificação: A medida que ora se pretende acrescentar ao 

ordenamento jurídico estadual se deve à conclusão, obtida por esta 
CPI, de que o uso abusivo, por narcotraficantes, de aparelhos de 
telefonia celular do tipo pré-pago tem sido um instrumento facilitador 
de suas ações criminosas. 

Com efeito, hoje se adquire um aparelho "celular card" 
com absoluta garantia de sigilo quanto a seu proprietário. Ora, 
telefonia é um serviço de natureza pública, prestado por tercei~os, 
mas sob regulação do poder público, sendo de todo razoável e cab1vel 
a exigência de identificação daqueles que detêm a posse desses 
aparelhos. 

Trata-se, pois, de uma relação de consumo que deve ser 
mais bem disciplinada, no ir'ltuito de beneficiar a segura~ça da 
sociedade e do próprio consumidor, eis que, havendo o reg1stro,~ o 
consumidor honesto terá uma garantia a mais acerca da relaçao 
mantida com o fornecedor. 

A matéria insere-se na órbita da competência da 
legislação estadual, conforme o disposto nos arts. 5°, XXXII, e 24, V e 
VIII, além do previsto no art. 144, da Constituição da República. 

A proposição apresenta medida simples, de baixíssimo 
custo, que trará para a sociedade contrapartida valiosíssma, na forma 
do aperfeiçoamento das relações de consumo e do combate ao 

~------------------------------~ 
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narcotráfico. Basta lembrar que, no período em que esteve 
foragido, o Juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, utilizou-se dessa 
modalidade de telefonia para se comunicar com seus familiares, 
tramando, por essa via, atos de transferência ilícita de dinheiro e bens. 

Como se vê, a proposta em tela é oportuna e coerente 
com o espírito que norteou os trabalhos desta CPI, razão pela qual 
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste 
projeto. 

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 
do Regimento Interno. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 951/2000 
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em 
análise dispõe sobre o livre acesso das autoridades que menciona aos 
estabelecimentos policiais e carcerários. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/4/2000, a 
proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e veio 
em seguida a esta Comissão de mérito para ser avaliada. 

Durante a fase de discussão do parecer, o Deputado 
Sargento Rodrigues apresentou a Proposta de Emenda no 1, que foi 
aprovada pelos membros desta Comissão. Sendo assim, passamos a 
dar nova redação ao parecer, nos termos do art. 138, § 1°, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe tem por objetivo possibilitar o livre 

acesso das autoridades nele citadas aos estabelecimentos policiais e 
carcerários. 

Projeto idêntico tramitou nesta Casa em 1999. Todavia, a 
proposição foi vetada, tendo o Governador argumentado que a Lei 
Federal n° 8.906, de 4/7/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil), já dispõe sobre o livre acesso aos estabelecimentos policiais e 
carcerários, enumerando as autoridades com direito de visita a 
presos. Asseverou, ainda, o Chefe do Executivo, nas razões do veto, 
que a proposição afetaria e comprometeria seriamente a disciplina, a 
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jornada de trabalho e o exerc1c1o de atividades dos servidores 
desses órgãos. Por sua vez, o Plenário manteve o veto, tendo em 
vista esses argumentos. 

Na verdade, a lei federal mencionada não trata da matéria 
em análise, mas tão-somente do direito de o advogado entrevistar-se 
com seu cliente, não havendo nela nenhuma menção a visita a 
estabelecimento penal ou carcerário por qualquer pessoa, nem 
mesmo pelo advogado, quando este não esteja em serviço. 

Com efeito, o projeto em exame visa a permitir que as 
autoridades nele mencionadas tenham acesso aos estabelecimentos 
penais e carcerários, a fim de verificarem se não estão ocorrendo atos 
lesivos aos direitos humanos dos condenados ou detentos. Como foi 
constatado pela CPI do Sistema Carcerário são degradantes as 
condições dos detentos nos estabelecimentos' prisionais. À escassez 
de recursos para a manutenção do sistema carcerário somam-se 
práticas desumanas contra presos e detentos, em clara afronta aos 
direitos e garantias fundamentais. Devido aos abusos cometidos por 
agentes policiais e carcerários, a medida legislativa em exame mo_stra-
se bem oportuna, uma vez que busca coibir essas práticas mediante 
fiscalização efetiva por parte das autoridades que arrola. 

Todavia, apresentamos a Emenda n° 1, ao final, c_om 
vistas a excluir do rol das autoridades referidas no art. 2° os Prefeitos 
e Vereadores, bem como para ampliar o prazo entre a comunic~ção e 
a visita das autoridades mencionadas no inciso 11 do referido art1go. 

As modificações propostas objetivam, a . p_r~meira, 
preservar o pacto federé. fivo, e a segunda, possibilitar a 
operacionalização da proposta. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 951/2000 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - Sem prejuízo da aplicação de outras _normas 

pertinentes à espécie, terão livre acesso aos estabelecimentos 
policiais e carcerários: 

I - sem prévia comunicação: 
a) Senadores da República, Deputados Federais e 
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Deputados Estaduais; 

b) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB - Seção de Minas Gerais, credenciados pelo Presidente da 
entidade, nos termos das normas específicas vigentes; 

c) o Ouvidor da Polícia do Estado ou representante por ele 
designado; 

11 - mediante prévia e expressa comunicação, até setenta e 
duas horas antes da visita, à autoridade responsável pelo 
estabelecimento: 

a) membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
b) membros do Conselho Estadual de Defesa Social; 
c) titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos 

humanos ou representantes por eles designados; 
d) titulares de entidades civis de defesa dos direitos 

humanos que comprovadamente estejam em funcionamento, no 
mínimo, há dois anos, ou representantes por eles designados.". 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, 

relator- Sebastião Navarro Vieira - Arlen Santiago - Agostinho Patrús -
Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.229/2000 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, o projeto de 
lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a implantar, na rede 
pública hospitalar, o Programa de Prevenção e Tratamento da 
Obesidade e das Doenças dela Decorrentes. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/10/2000, o 
projeto foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça em 
23/11/2000, recebendo parecer pela constitucionalidade, juridicidade e 
legalidade. Vem, agora, a esta Comissão para ser examinado quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, "b", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição em comento é a prevenção e o 

tratamento da obesidade por meio de programa a ser implantado na 
. rede hospitalar pública estadual. J 
I \. ________ _ 
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Há vários anos, a obesidade é considerada pela literatura 
médica como um dos mais relevantes problemas de saúde pública, 
pois está se tornando epidêmica no mundo ocidental, trazendo 
conseqüências não só para o indivíduo obeso como também para 
toda a sociedade. 

A percepção da obesidade como uma patologia médica é 
razão suficiente para justificar a implantação de um programa de 
controle dessa doença pelo poder público. Sabe-se, no entanto, que o 
excesso de peso corpóreo é também responsável pelo 
desencadeamento de várias outras moléstias, tais como a alteração 
da pressão arterial, o diabetes, as insuficiências cardio-respiratórias e 
os desvios da coluna vertebral. 

Essa característica torna, então, o controle da obesidade 
um procedimento também de natureza preventiva, o que é mais eficaz 
para os pacientes e mais eficiente para o Sistema Único de Saúde. 

De outro lado, para que se consiga atender aos obesos 
carentes no alcance de uma perda de peso que seja sustentada e de 
longo prazo, é necessário um programa contínuo de orientação 
nutricional, sob pena da recorrência da patologia. Entretanto, 
entendemos que a providência sugerida deverá se estender também 
aos ambulatórios do Sistema Único de Saúde. Por isso apresentamos 
a Emenda n° 1 . 

A proposição em er>ígrafe é, então, oportuna e de grande 
alcance social. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projet? 

de Lei n° 1.229/2000, no 1° turno, com a Emenda no 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a implantar, na 

rede hospitalar e ambulatorial pública estadual, programa de 
prevenção e tratamento da obesidade e das doenças dela 
decorrentes, assim como de orientação nutricional.". 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2000. 

~~~--------------------------~ 
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Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo, relator -

Pastor George. 
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ATA DA 2073 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 19/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adaut~, José Braga, Agostinho 

Patrús e Dalmo Ribeiro Silva 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 13 Parte: 13 Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos 
de Lei n°S 1.336 a 1.338/2000 - Requerimentos n°S 1.836 a 
1.841/2000- Requerimentos da Bancada do PSB (2) e dos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior e Durval Ângelo (2) - Comunicações: 
Comunicações da CPI do Narcotráfico e do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Carlos Pimenta - 2a 
Parte (Ordem do Dia): 1 a F a~~ e: Abertura de Inscrições - Leitura de 
Comunicações -Votação de Requerimentos: Requerimento no 773/99; 
aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 1.228/2000; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento no 
1.314/2000; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento -~o 
1.315/2000; aprovação - 23 Fase: Suspensão e reabertura da re~_mao 
- Questões de ordem - Suspensão e reabertura da reun~ao -
Prorrogação da reunião - Questões de ordem - Suspensao e 
reabertura da reunião - Questão de ordem - Suspensão e reabertura 
da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Existência de "quorum" p~ra 
discussão - Discussão de Proposições: Prosseguimento da discu_ssao, 
em 2o turno, do Projeto de Lei Complementar n° 17/99; questao d~ 
ordem; discurso do Deputado Sávio Souza Cruz; questão de o_rdem, 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de numero 
regimental para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado 
Sávio Souza Cruz- Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: ~ . 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - D1lzon 

Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

~------------------------------~ 
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Alberto Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pime:1ta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dima~ Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião 
Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 

14h 15min, a lista de comparecimento registra a existência de número 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em 
nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, 
o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

13 Parte 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 2°-Secretário "ad hoc", 

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

Correspondência 
- O Deputado Hely Tarqüínio, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Carlos Velloso, Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, agradecendo o convite para o lançamento do volume IV da 
coleção "Memória Política de Minas". 

Do Sr. Luís Márcio Vianna, Secretário de Minas e Energia, 
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~gradecendo o convite para o Debate Público Transplante de 
Orgãos. 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira Secretário da 
Saúde, em atenção a requerimento da CPI da Saúde encaminhado 
por meio do Ofício n° 2.346/2000/DLE, prestando esclarecimentos a 
respeito da aquisição de medicamentos. (-À CPI da Saúde.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, 
em atenção a requerimento da CPI das Licitações encaminhado por 
meio do Ofício n° 1.576/2000/DLE, enviando relação dos 
procedimentos licitatórios realizados com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação a partir de janeiro de 1995. (-À CPI das Licitações.) 

Do Sr. J. P. Graça Couto, Chefe de Gabinete do Ministro 
da Agricultura, em atenção ao Requerimento n° 1.614/2000, da 
Comissão de Política Agropecuária, encaminhando nota técnica do 
Secretário de Defesa Agropecuária com informações sobre a 
importação de alho. (-Anexe-se ao Requerimento n° 1.614/2000.) 

Do Sr. Demetrius Arantes Pereira, Presidente da Câmara 
Municipal de Divinópolis, solicitando a liberação de recursos .para 
construção de uma nova sede para a Comarca de Divinópolls. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.216/2000.) ~ 

Do Sr. Itamar dos Santos, Presidente da Camara 
Municipal de Ubá, encaminhando cópia de requerimento da Vereadora 
Rosa Maria Araújo de Castro, aprovado por essa Casa, no qual se 
manifesta apoio à Defensoria Pública do Estado e se defend~ ~ 
manutenção de sua autonomia. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n 
1.266/2000.) 

Do Sr. Antônio Rodrigues Nascimento, Presidente d~ 
Câmara Municipal de Janaúba, solicitando a aprovação ~a Lei 
Orgânica da Defensoria Pública do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei n° 1.266/2000.) " 

Do Sr. Antônio Silveira de Sá, Presidente da Camara 
Municipal de Montes Claros, e dos demais Vereadores de~sa ?a~a, 
encaminhando moção de apoio e solidariedade à Defenso.na Publica 
do Estado, na qual se defende a manutenção da autonomia desta. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.266/2000.) 

Do Sr. Waldemar Antônio Lemes Filho, Presidente da 
Câmara Municipal de Poços de Caldas, manifestando-se pela 

~\ 
~------------------------------~ 
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aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 17/99. (-Anexe-se 
ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99.) 

Dos Srs. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, e José 
Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF; e da Sra. Elizabeth Beatriz 
Cólen, Diretora da 22a Superintendência Regional de Ensino, de 
Montes Claros, agradecendo o convite para a solenidade de entrega 
de prêmios aos vencedores do Concurso de Redação e Ilustração 
Brasil 500 Anos. 

Do Sr. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF (2), 
agradecendo o convite para o Ciclo de Debates 70 Anos da 
Revolução de 30 e para a comemoração do Dia Internacional de 
Solidariedade ao Povo Palestino. 

Dos Srs. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, e 
José Francisco de Salles Lopes Presidente da BELOTUR, 
agradecendo o convite para o Ciclo , ~ Debates Minas Gerais e o 
Projeto Alvorada. 

Do Sr. Djalma Mendes Crispim, Supervisor Regional 
Nordeste do I E F, solicitando seja aprovado o art. 106 da Emenda n° 2 
à Proposta de Emenda à Constituição n° 39. (-Anexe-se à Proposta 
de Emenda à Constituição n° 39/2000.) 

Do Sr. Eder Luiz Bolson, Presidente da APSEMG, 
solicitando a aprovação do Substitutivo n° 3 ao Projeto de Lei n° 
451/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 451/99.) 

Do Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendente-Geral 
da FUNED, encaminhando cópias dos documentos que menciona, em 
atenção a pedido contido em requerimento da CPI da Saúde 
encaminhado pelo Ofício n° 2.029/2000/DLE. (-À CPI da Saúde.) 

Do Cel. Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior, 
prestando informações, por determinação do Comandante-Geral da 
PMMG, sobre denúncia encaminhada por meio do Requerimento n° 
1.606/2000. 

Do Sr. Eloy Alves Filho, Superintendente Regional do 
INCRA-MG, encaminhando cópia de termo aditivo ao convênio 
celebrado entre esse órgão e a FADENOR, com interveniência da 
UNIMONTES. (- Ciente. Publicar. À Comissão de Fiscalização 
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 
100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

I I 
l~ _____________________________________ j 
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Do Sr. Antônio César de Faria Defensor Público 

solicitando sejam retirados do Projeto de Le'i n° 1.266/2000 os 'arts. 
111 a 115. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.266/2000.) 

Do Sr. José Francisco de Salles Lopes, Presidente da 
BELOTUR, agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração dos 150 anos de nascimento do Cel. Inácio Carlos 
Moreira Murta. 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de 
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando a 
transferência de recursos para o Fundo Estadual de Assistência 
Social. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Luis Carlos da Fonseca, Coordenador Geral de 
Orçamento e Finanças, encaminhando cópia de convênio firmado 
entre o Ministério do Esporte e Turismo e o Governo do Estado. (-
Ciente. Publicar. À Comissão·de Fiscalização Financeira, para os fins 
do art. 7 4 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do 
Regimento Interno.) 

Do Sr. Zazá Schettino, Presidente da Associação dos 
Escrivães da Polícia Civil, solicitando sejam rejeitadas as Propostas 
de Emenda à Constituição n°s 13 e 25/99. (- Anexe-se às Propostas 
de Emenda à Constituição n°s 13 e 25/99.) 

Da Sra. Maria Elisabeth Rios de Resende, Presidente do 
Colégio Nacional de Educação Sanitária e Comunicação, 
encaminhando cópia da "Carta de Belo Horizonte", elaborada pelos 
participantes do XII Encontro Nacional de Educação Sanitária e 
Comunicação.(- À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Antônio Wilson Costa e outros, professores 
concursados da rede estadual manifestando-se contra a aprovação 
da Proposta de Emenda à C~nstituição n° 39/2000. (- Anexe-se à 
Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000.) 

Da Sra. Maria Rosa Lima de Sousa Aguiar e outros, 
especialistas de educação, solicitando seja a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 17/99 incluída em ordem do dia, para ser votada. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n° 17/99.) 

Da Sra. Maria Luiza Pimenta Marcomini e outros, 
professores da rede estadual, apresentando sugestões relacionadas 
ao Projeto de Lei n° 1.266/2000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 

~----------------------------~ 
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1.266/2000.) 

Do Sr. Paulo Cabral de Araújo, Diretor da Sociedade 
lnteramericana de Imprensa, agradecendo o voto de congratulações 
pela sua eleição para o cargo. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
1.705/2000.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, 

agradecendo o convite para a solenidade de entrega dos prêmios aos 
vencedores do Concurso de Redação e Ilustração Brasil 500 Anos. 

Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, agradecendo o 
convite para o Ciclo de Debates Minas Gerais e o Projeto Alvorada. 

Do Sr. Benedito Gonçalves, Juiz do TRF, agradecendo o 
convite para o lançamento do volume IV da coleção "Memória Política 
de Minas". 

CARTÕES 
Do Cel. José Antoninho ê~ Oliveira, Chefe do Estado-

Maior, agradecendo o convite para o Ciclo de Debates 70 anos da 
Revolução de 30. 

Da Sra. Maria Caiafa, Ouvidora da Polícia do Estado, 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração dos 
50 anos da LBV. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as 
seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI N° 1.336/2000 
Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação 

interdisciplinar, para prevenção e controle da violência nas escolas da 
rede pública e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação 
interdisciplinar e de participação comunitária, para prevenção e 
controle da violência nas escolas da rede pública de ensino do Estado 
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de Minas Gerais. 

Art. 2o - Para implementar o Programa em cada unidade 
escolar será · d ' · 'd f ' cna a uma equipe de trabalho, const1tu1 a por 
pro essores, funcionários alunos especialistas em segurança pública 
e educ - · ' ' . açao, pa1.s e representantes ligados à comumdade escolar. 

Paragrafo único - Dependendo das peculiaridades de cada 
escola, poderão ser chamados a integrar a equipe de trabalho: 

I - autoridades· 
11 - órgãos de ~egurança; 
111 -entidades públicas ou privadas; 
IV - entidades de classe· 
V - conselhos comunitários· 
VI - cidadãos que possa~ colaborar para a consecução 

dos objetivos propostos. 
Art. 3o- São objetivos do Programa: 
I - criar equipes de trabalho vinculadas aos conselhos 

escolares para atuar na prevenção e no controle da violência nas 
escolas, analisar suas causas e apontar possíveis soluções; . 

. 11 - desenvolver ações e campanhas educativas de 
conscientização e valorização da vida, dirigidas às crianças, aos 
adolescentes e à comunidade envolvida· 

111 - implantar ações voltada's para o controle da violência 
na escola, visando a garantir o reconhecimento dos direitos humanos, 
0 exercício pleno da cidadania e a promoção da harmonia e da paz na 
comunidade escolar· 

IV - des~nvolver ações culturais, sociais e desportivas que 
fortaleçam os vínculos entre a comunidade e a escola; 
. V - garantir a qualificação e o treinamento de todos. os 
Integrantes da equipe de trabalho, a fim de prepará-los para prevemr e 
enfrentar a violência na escola. 

Art. 4° - Para coordenar as ações do Programa, será 
criado um núcleo central e núcleos regionais. . 

Art. 5° - O núcleo central estará ligado à Secretana de 
Estado da Educação e traçará as diretrizes, realizará estudos, ~a!á 
suporte ao desenvolvimento do Programa e terá compos1çao 
intersecretarial e multiprofissional, com a participação de: 

I - técnicos das Secretarias de Estado: 
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a) da Educação; 
b) da Saúde; 
c) do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 

Adolescente; 
d) da Justiça e de Direitos Humanos; 
e) da Segurança Pública; 
11 - técnicos de entidades não governamentais ou privadas, 

como: 
a) universidades; 

Gerais; 
b) Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas 

c) entidades religiosas; 
d) Fundação de Rádio e Televisão Educativa; 
e) demais entidades que possam contribuir nas áreas da 

Psicologia, das Ciências Sociais e Jurídicas, abrangidas pelo 
Programa. 

Art. 6° - Os núcleos regionais, ligados às Delegacias de 
Educação, estabelecerão conexão entre o núcleo central e as equipes 
de trabalho, darão respaldo às ações, terão composição 
intersecretarial, multiprofissional e de participação comunitária, 
contando com: 

I -técnicos das Secretarias ie Estado e Municipais: 
a) da Educação; 
b) da Saúde; 
c) do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 

Adolescente; 
d) da Justiça e de Direitos Humanos; 
e) da Segurança Pública; 
11 - representantes dos seguintes órgãos e entidades: 
a) grêmios estudantis; 
b) conselhos escolares; 
c) conselhos municipais de educação; 
d) conselhos municipais de saúde; 
e) conselhos municipais dos direitos da criança e do 

adolescente; 
f) conselhos tutelares; 
g) Promotorias da infância e da juventude; 
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~) Juizados da infância e da juventude; 
1) representantes das subseções da Ordem dos 

Advogados do Brasil; 
j) pastorais e entidades religiosas; 
I) universidades; 
m) sindicatos e entidades de classe· 
n) Fundação de Rádio e Televisão Educativa; 
o) representantes da sociedade civil e de entidades 

públicas ou privadas, que possam contribuir nos aspectos 
psicológicos, sociais e jurídicos contidos no Programa. 

Art. 7° - Mediante convênio, o Estado poderá estender o 
Programa às escolas municipais e particulares, bem como orientar a 
formação de núcleos municipais de controle e prevenção da violência. 

Art. 8° - A implantação do Programa se dará, 
preferencialmente, nas escolas que estejam sofrendo os maiores 
índices de violência. 

Art. go - As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria de 
Estado da Educação. 

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 Reuniões, de dezembro de 2000. 
Agostinho Silveira . 
Justificação: O projeto Paz na Escola visa cnar 

mecanismos para enfrentar o grave problema da inseguranç~ e da 
violência, que cresce de forma assustadora, afetando a so_c1edade, 
atingindo as crianças e os adolescentes no próprio amb1ente de 
formação e aprendizado: a escola. 

Os dados divulgados pela imprensa são alarmantes: 
tráfico e uso de drogas nas imediações e, até mesmo, dentro das 
escolas, agressões, vandalismo, furtos, depredações, ameaças contra 
a vida, seqüestro, estupro, etc. . 

O vandalismo é outra face da violência nas escolas. Pichar 
muros e paredes, quebrar móveis e portas, destruir banheiros e roubar 
lâmpadas e equipamentos tornou-se diversão para alguns estudantes. 



( 

1404 
Recente pesquisa da Universidade de Brasília e da 

Confederação dos Trabalhadores em Educação, feita em 1.440 
escolas estaduais de todo o País, revelou que mais de 55% dessas 
sofrem ações de vandalismo. 

Em muitas escolas, foram erguidos muros, colocadas 
grades e fechados os portões, porém, nem assim, a tranqüilidade dos 
pais, professores e alunos foi restabelecida. 

O Programa prevê a criação de equipes de trabalho 
multidisciplinares, sob a coordenação geral da Secretaria de Estado 
da Educação e das Delegacias de Educação, objetivando integrar os 
segmentos da comunidade escolar com outros setores que se 
disponham a contribuir para o controle e a prevenção da violência, a 
qual gera preocupação e traz intranqüilidade para as famílias. 

O projeto abre a possibilidade da articulação entre o poder 
público e as entidades sociais e comunitárias, firmando convênios e 
parcerias para enfrentar a questão não só dentro das escolas, mas 
também visando orientar a comunidade e acompanhar as famílias dos 
eventuais infratores. 

A defesa da paz na educação se torna fundamental, uma 
vez que ela se estende para a convivência na sociedade; é na escola 
que os jovens se formarão para a vida, projetando o futuro de nossa 
Pátria. 

Com o objetivo de contribuir para a garantia dos direitos 
humanos e o respeito à cidadania pie. a, apresentamos este projeto 
de lei. 

O Programa resultará em economia para os cofres 
públicos, devido à proteção do patrimônio e à redução da ocupação 
dos órgãos governamentais com tais fatos, hoje tão rotineiros. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.337/2000 
Dispõe sobre a proibição do uso e da comercialização de 

produtos à base de amianto no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
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decreta: 
Art. 1° - Ficam proibidas, no Estado de Minas Gerais, a 

utilização e a comercialização de produtos à base de amianto, nos 
termos desta lei. 

. Parágrafo único - A vedação prevista nesta lei alcança, 
ale~ .do próprio amianto, todo e qualquer produto, derivado ou misto, 
de s1llcato natural hidratado de cálcio e magnésio. 

. Art. 2° - Em caso de descumprimento desta lei, serão 
aplicadas ao infrator as seguintes penalidades: 

I - multa de R$400,00 (quatrocentos reais) na lavratura do 
auto da primeira infração; 

11 - multa de R$900,00 (novecentos reais) na lavratura do 
auto de reincidência· ' 111 -apreensão do produto; 

IV - suspensão da atividade. 
Parágrafo único - Os valores estipulados para as multas 

serão corrigidos monetariamente na forma da legislação aplicável. 
Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 

prazo de noventa dias. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2000. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: A comprovação de que o amianto é 

cancerígeno e provoca entre 2.000 e 3.000 mortes por ano na Fran~a 
levou esse país a proibir definitivamente seu uso em 1996. Em funç~ao 
disso, diversos países têm aberto discussões a respeito da questao. 
No Brasil, os jornalistas Barbara Gancia e Reali Jr. denunciaram com 
veemência o problema, alertando para as conseqüências que 
certamente já estamos sofrendo em razão da profusão do uso do 
amianto entre nós 

Tendo. em vista esses dados, proibir o uso de produtos .à 
base de amianto em novas construções é um dever do legislador~ P~1s 
isso assegura o direito à vida às pessoas expostas àquela substa~c1a. 
No Brasil, algumas Casas Legislativas começam a propor medld~s 
para regulamentar a questão, como a Assembléia Legislativa do R1o 
Grande do Sul e a Câmara Municipal de São Paulo, com o argumento 

l"l 
~----------------------------~ 
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de que é dever do Estado zelar pela saúde pública e pela 
proteção do meio ambiente. 

O projeto propõe uma medida de caráter preventivo, pois, 
na área de saúde, diante da situação econômica do País, em que as 
dificuldades para alocação de recursos para o custeio do sistema de 
saúde são enormes, é preferível prevenir as doenças, especialmente 
as cancerígenas, do que atuar de forma curativa. 

Diante do exposto, esperamos que os ilustres colegas 
Deputados sensibilizem-se e aprovem a proposição que ora 
apresentamos, que busca garantir o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e o bem-estar a toda a sociedade mineira. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.338/2000 
Autoriza o poder Executivo a doar ao Município de Sete 

Lagoas o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

munrcrpro de Sete Lagoas o imóvel situado nesse município, 
constituído de um terreno com área construída de 1.118m2 (mil cento 
e dezoito metros quadrados), nos termos da escritura pública lavrada 
às fls. 139v do livro 4-A, sob o n° de ordem 0376, no Cartório do 1 o 
Ofício de Registros de Imóvel da Comarca de Sete Lagoas. 

Parágrafo único - O imóve. a que se refere este artigo se 
destina a abrigar as instalações da Câmara Municipal de Sete Lagoas. 

Art. 2° - O imóvel a que se refere esta lei reverterá ao 
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da 
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a 
destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2000. 
Ronaldo Canabrava 
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei constitui 

patrimônio do Estado que se encontra ocioso, pois era ocupado pelo 
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Fórum Desembargador Félix Generoso, que foi transferido para 
nova sede. 

O objetivo da proposição é instalar a Câmara Municipal de 
Sete Lagoas no referido imóvel, uma vez que ocupa atualmente 
imóvel alugado, gerando, assim, despesa para os cofres municipais. 

Se aprovada, a proposta muito irá beneficiar o Município 
de Sete Lagoas, que não mais terá de arcar com o pagamento de 
aluguéis, podendo tal verba ser destinada a outros projetos que 
beneficiem a população setelagoana. 

Pela relevância do projeto, esperamos poder contar com o 
apoio de nossos ilustres pares para sua aprovação. 

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

REQUERIMENTOS 
No 1.836/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, 

solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com 
vistas a que seja liberada a extração de areia pelo método ~~~s.anal 
no Ponto 25 da área poligonal delimitadora do parque do Bmbm em 
Diamantina.(- À Comissão de Meio Ambiente.) . 

N° 1.837/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro S1~va, 
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de. congr~tul~çoes 
com a COMIG pelos seus dez anos de criação. (- A Com1ssao de 
Administração Pública.) . 

N° 1.838/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Sl~va, 
solicitando seja consignado nos anais da Casa ~~to de congra~ulaç~eA 
com o Expresso Bueno pelo seu cinqüentenano de fundaçao. ( 
Comissão de Transporte.) . . . 

No 1.839/2000, do Deputado Doutor Viana, soh~1tando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congr~tulaçoes co~ 1~ 
Deputado Federal Eliseu Resende pelo recebimento . do_ tltUd 
"Engenheiro do Ano", concedido pela Sociedade Mme1ra e 
Engenheiros. (-À Comissão de Administração Pública.) . 

N° 1.840/2000, do Deputado Doutor Viana, soli~itando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulaçoes ~~m 0 

Município de Carlos Chagas pela passagem de seu aniversano de 
criação. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

~----------------------------------~ 
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N° 1.841/2000, do Deputado Sebastião Costa, 

solicitando seja formulado apelo ao Presidente da República e ao 
Ministro da Fazenda com vistas a que sejam liberados recursos do 
FUNCAFÉ. (-À Comi '',Jiítica Agropecuária.) 

Da Bancaua l .. h.l PSB, solicitando a apresentação do 
relatório a que se refere o inciso 111 do art. 79 do Regimento Interno, 
contendo as informações mencionadas. 

Da Bancada do PSB, solicitando seja entregue à 
Liderança do PSB desta Casa certidão discriminando a remuneração 
recebida pelos Deputados que compõem a Mesa da Assembléia, 
pelos Líderes de bancadas e pelos Presidentes de comissões 
permanentes ou especiais, acompanhada da legislação que regula a 
matéria. 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja 
promovido por esta Casa, no segundo semestre de 2001, seminário 
com vistas a discutir a legalização do jogo no Estado. 

Do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja instaurado 
processo administrativo contra o Sr. Marcelo Leonardo, servidor desta 
Assembléia, por exercer a advocacia contra sua entidade 
empregadora. 

Do Deputado Durval Ângelo, solicitando suspensão da 
licença remunerada do Sr. Marcelo Leonardo, servidor da Casa, e 
instauração de processo administrativo para a devolução da 
importância recebida. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da 

CPI do Narcotráfico e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
Oradores lns~·ritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos 
Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, senhoras e senhores que nos prestigiam, imprensa aqui 
presente e povo de Minas Gerais, tenho dois assuntos a serem 
tratados nesta tarde. O primeiro deles refere-se à maior instituição que 
temos na nossa região, a UNIMONTES. Em primeiro lugar, quero 
dizer ao povo de Minas Gerais que a UNIMONTES é do Estado, não 
sendo um privilégio apenas do Norte de Minas. 



c 

"' r. 

o 
:::: 
VJ 
o 

"' o 
-< 
e 
õ 

o 
"' "' o =.i i( 

1409 

o 
I 

A UNIMONTES é um dos maiores patrimônios do 
nosso Estado. Estaremos acertando através de um acordo de 
Lideranças, a votação da Proposta de' Emenda à Constituição n° 24, 
apresentada à Casa no ano passado, amplamente discutida pelo 
Plenário, que estabelece o custeio dos cursos superiores pertencentes 
a Minas: UEMG e UMIMONTES. Através da nossa proposta, 
apresentada inicialmente pelo Deputado Paulo Piau, assinada por nós 
e mais vinte e tantos Deputados, estabeleceremos o custeio das duas 
universidades, e o Estado terá a obrigação de repassar para elas 
parte do orçamento. Essa proposta uniu todas as bancadas regionais 
da Casa: a do Norte de Minas, a do Sul de Minas, a do Jequitinhonha, 
a da Zona da Mata e a da área metropolitana. Esse consenso 
certamente prevalecerá. A UEMG e a UNIMONTES passarão a não 
andar de "pires nas mãos", tendo o direito constitucional de receber os 
recursos do Governo do Estado de Minas. 

Para coroar esse esforço, acabo de acessar a Internet, 
comprovando que o curso de Medicina da UNIMONTES, do qual 
temos a honra de ter sido aluno obteve a nota máxima no Provão de 
2000, de Minas Gerais. So~ente a UNIMONTES E A UFMG 
obtiveram o conceito B em Medicina. Todas as outras faculdades, 
também grandes faculdades, obtiveram os conceitos C e O. Isso é 
motivo de orgulho para nós, pois são exatamente as faculdades de 
medicina gratuitas que estão oferecendo os melhores curso~ de 
medicina, em 2000, em todo o Estado. Infelizmente, a UFMG ca1u do 
conceito A, em 1999, para o conceito B, ·em 2000. A UNIMO~TES 
subiu do conceito E, obtido por um boicote do Diretório AcadêmiCO de 
Estudantes ao Provão, para, num gesto de maturidade dos alunos, 0 

conceito B. Isso nos dá força e ânimo para que continuemos, da 
tribuna desta Casa, defendendo propostas dessa natureza, como 0 

custeio dessa Universidade para que continue prestando excelente 
trabalho. A Faculdade de Direito obteve o conceito A, a Faculdade de 
Economia obteve o conceito A assim como várias outras. E a 
Faculdade de Medicina obtém o ~elhor conceito do Estado de Minas 
Gerais, o conceito B. 

Temos a obrigação de defender essa proposta de emenda 
à Constituição, estabelecendo o custeio da nossa UNIMONTES para 
que possa se difundir pelo Jequitinhonha, pelo vale do Mucuri, para o 

~----------------
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Noroeste de Minas, transformando-se na grande universidade de 
integração do Norte de Minas Gerais. 

Vou mais além. Estou apresentando à Casa três 
requerimentos e gostaria de merecer o apoio dos pares, para que 
possamos aperfeiçoar essa grande instituição. No primeiro, estamos 
pedindo a realização de audiência pública, a partir de fevereiro de 
2001, com a presença dos Secretários de Ciência e Tecnologia e da 
Educação, da Reitoria e de representantes de alunos da 
UNIMONTES, a fim de discutirmos com os alunos formas de ajudar, 
cada vez mais, a universidade, estribados na proposta de emenda à 
· ·1nstituição que, tenho certeza, será élj ·-·,.:ada hoje. 

Estamos pedindo também a duplicação do número de 
vagas da Faculdade de Medicina, porque é um luxo realizar-se um 
vestibular em uma faculdade que recebeu conceito B - o melhor de 
Minas Gerais - apenas para 16 alunos, uma vez que das 20 vagas do 
início do ano e das 20 vagas de julho, quatro são reservadas ao 
concurso PAES, que se realiza há três anos, sobrando apenas 16 
vagas para uma faculdade que é mantida com recursos do Governo, 
ou seja, do povo mineiro. Essa faculdade poderia, perfeitamente, sem 
acréscimo de despesa, oferecer 40 vagas no final do ano e 40 vagas 
no meio do ano. Vejam que a UFMG oferece 160 vagas em dezembro 
e 160 vagas em julho. Assim, queremos que essas vagas dobrem a 
partir do próximo vestibular. 

Também estamos apresentando um requerimento para 
que a UNIMONTES, ao receber esse grande prêmio, o custeio de sua 
universidade, institua e banque, a exemplo do que ocorre no Rio de 
Janeiro, São Paulo e Bahia, um curso pré-universitário, a fim de que 
os alunos carentes, egressos da rede pública estadual e 
impossibilitados de pagar R$300,00 por mês, possam freqüentá-lo e 
ter condições de ingressar na universidade estadual. Isso não é 
inconstitucional, uma vez que já acontece em outros Estados, onde os 
milhares de alunos que saem da rede pública estadual podem ter o 
direito de freqüentar esse tipo de curso pré-universitário. 

Rapidamente, gostaria de ouvir os Deputados Edson 
Rezende e Dimas Rodrigues. Pediria que resumissem seus apartes 
em apenas 1 minuto cada um. Conce~o aparte ao Deputado Edson 
Rezende. 
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O Deputado Edson Rezende (em aparte)*- Obrigado, 

Deputado Carlos Pimenta. Esse assunto tem de retornar a esta Casa 
quantas vezes forem necessárias. Para contribuir com esse debate, 
oferecerei alguns dados. Em 1999, a UEMG investiu 
R$11.000.000,00; a UNIMONTES, R$26.000.000,00; e um total de 
R$37.000.000,00, no ensino público. Em contrapartida, São Paulo 
investiu R$2.000.000.000,00; a Bahia investiu R$500.000.000,00; o 
Paraná R$400.000.000,00; o Rio de Janeiro, R$500.000.000,00; o 
Ceará, R$400.000.000,00, e o Piauí investiu o mesmo que Minas 
Gerais. Por outro lado, Deputado, a FAPEMIG, em 1998, investiu 
R$36.000.000,00, e a FAPESP investiu R$360.000.000,00, ou seja, 
dez vezes mais na pesquisa. Segundo o Vasco Azevedo, que é doutor 
pela UFMG, em um debate ocorrido em sua terra sobre a questão dos 
transgênicos, estamos perdendo dezenas de doutores, de mestres e 
de cientistas para São Paulo, porque Minas Gerais não está 
investindo em seus doutores e em seus cientistas. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Deputado 
Carlos Pimenta, cumprimento V. Exa. por defender a UNIMONTES. 
Essa universidade tem levado o progresso ao Norte de Minas. Onde 
tem um boa faculdade, os empresários chegam e investem na região. 
Temos muito orgulho de a UNIMONTES estar em Janaúba, com a 
Faculdade de Agronomia. Estamos lutando para levar, pelo menos, 
mais três cursos para a cidade, para facilitarmos a vida daqueles 
alunos de Janaúba e das cidades mais próximas. Lutaremos, 
juntamente com V. Exa., para duplicar o número de vagas do curso de 
Medicina e também dos outros. O aluno pobre é mais esforçado e 
torna-se um melhor profissional. Parabéns pela sua fala. Es_tamo~ 
juntos para defender essa faculdade, que é respeitada. O conce1to B e 
mais do que merecido, porque ela é uma das melhores faculdades do 
País. 

O Deputado Carla 3 Pimenta - Muito obrigado, Deputado 
Dimas Rodrigues. Parabenizo a UNIMONTES, o Reitor José Ge~aldo 
Drumond, os professores e os alunos por esse merecido conceito_ B 
que recebeu a Faculdade de Medicina. Esse foi o melhor conceito 
dado às faculdades do nosso Estado. Lutaremos pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 24. Essa é a nossa bandeira. 
Lutaremos pela duplicação das vagas do curso de Medicina e pela 

~----------------------------------J 
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Sr. Presidente, volto a falar sobre a questão da BR-135. 
Estou apresentando um requerimento à Comissão de Transporte para 
que, na próxima quinta-feira, juntamente com os Deputados da região, 
possamos percorrer a BR-135, saindo de Belo Horizonte com destino 
a Montes Claros, com a equipe de jornalismo da Casa. Convidaremos 
também as TVs Globo, Record, Alterosa, o SBT, a Bandeirantes e a 
grande imprensa para que sejam testemunhas oculares desse grande 
perigo que representa a BR-135. Há um documento do DER acusando 
o recebimento de ofício do Ministério Público, em que foi citado o DER 
e o DNER pela grande irresponsabilidade de deixar a BR-135 nesse 
estado. Peço à Comissão de Transportes e aos parlamentares para 
sairmos na quinta-feira, ou na sexta-feira, em uma aventura, 
percorrendo a BR-135, com o intuito de testemunhar o perigo que 
correm milhares de pessoas que transitam por essa estrada, que está 
abandonada pelo Governo Federal e pelas autoridades. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão de orador. 
2a Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 
a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

comunicação hoje apresentada pela CPI do Narcotráfico - informando 
a conclusão de seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando 
relatório final, que foi publicado na edição anterior. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento n° 773/99, do Deputado 

Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao Secretário da 
Educação pedido de informações sobre a situação do quadro de 
professores do Estado, com as especificações que menciona. A Mesa 
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da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a 
Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 773/99 com a Emenda no 1. 
Oficie-se. 

Requerimento n° 1.228/2000, do Deputado João Leite, 
solicitando se encaminhe à Loteria Mineira pedido de informações 
sobre os custos da nota veiculada na imprensa mineira sob o título 
"esclarecimento ao público". A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 1.228/2000 na forma do 
Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 1.314/2000, do Deputado Alberto Bejani, 
solicitando informações ao Governador do Estado referentes à vinda 
do Deputado Paes de Andrade a Belo Horizonte. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda no 
1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer 
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado 0 

Requerimento n° 1.314/2000 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 
Requerimento n° 1.315/2000, do Deputado Alberto Bejani, 

solicitando ao Presidente da COPASA-MG informações sobre as 
licitações realizadas no período de janeiro a abril de 2000. A Me~a da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votaçao, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 

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

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião 
para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da 
matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão 

reabertos os nossos trabalhos. 
Questões de Ordem 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, nosso objetivo 
é a votação dos projetos; portanto, solicitamos a recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Presidente - A Presidência não vai fazer a 
recomposição de "quorum", porque todos os Deputados estão no 
Salão Nobre, e V. Exa. sabe disso. 

O Deputado Chico Rafael - Queremos votar, Sr. 
Presidente, e, para isso, pedimos a recomposição de "quorum". 

O Sr. Presidente - Se V. Exa. solicitar a recomposição de 
"quorum", não aceitando a colocação inicial da Presidência de reabrir 
a reunião às 18h30min, a Presidência irá encerrá-la. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, o Regimento 
Interno diz que devemos ter urbanidade para tratar os colegas. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica que não há 
condição para se fazer a recomposição do "quorum". 

O Deputado Chico Rafael - Queremos a recomposição do 
"quorum" para podermos votar as matérias que estão na pauta, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa que a maioria 
dos Deputados estão no Salão Nobre em uma reunião do Colégio de 
Líderes, tentando buscar uma solução para a pauta final. A 
Presidência não tem como fazer a verificação do "quorum", 
atrapalhando a reunião do Colégio de Líderes, que é muito importante. 
A Presidência concede a V. Exa. a oportunidade de solicitar o que 
desejava desde o início, ou seja, o encerramento da reunião. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, estávamos 
apenas estudando quando V. Exa. atropelou-nos, assumindo de forma 
afobada a Presidência. Queremos a recomposição do "quorum". Na 
reunião do Colégio de Líderes encontram-se apenas os Líderes, que 
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são 12 ou 13; portanto, há ainda 65 Deputados. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, V. Exa. 
pod~:.. de acordo com o Regimento Interno desta Casa, suspender a 
reun1ao e solicitar às Lideranças que acionem os Deputados de suas 
~ancadas a fim de perfazer o "quorum" necessário. V. Exa. pode fazer 
Isso, de plano, considerando a relevância da matéria a ser votada. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece porque, 
realmente, o art. 249 do Regimento Interno permite que isso seja feito. 
A Presidência entendeu que uma determinada bancada desta Casa 
estava desejando solicitar o encerramento, de plano, da reunião. 

Ex a. 
O Deputado Chico Rafael - Isso foi uma suposição de V. 

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

até as 18h30min, para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Vencido o prazo da 
interrupção da reunião marcado pela Presidência, esta Presidência, 
verificando, de plano, a inexistência de "quorum", encerra a reunião e 
convoca os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, 
às 20 horas, e para as de amanhã, às 9 e às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a reunião ordinária, também de amanhã, 
às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a 
reunião. · 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente r:Deputado Anderson Adauto).- Estão 

reabertos os nossos trabalhos. A Presidência torna sem efe1to o ato 
praticado pelo Deputado Sávio Souza Cruz. A Presidência entende, 
Deputado Sávio Souza Cruz, que não poderá praticar nenhum. ato, 
pois poderá prejudicar os interesses do PSB, antes das 18h30mm. A 
reunião foi suspensa por causa de tentativas de acordo que esta 
Presidência estava fazendo com um grupo de Deputados e com o 
Colégio de Líderes. Portanto, chegamos a tempo. A Presidência 
entendeu que deveria fazer a reabertura da reunião, não havendo 
nenhum outro problema, exatamente porque nada ocorrerá antes das 
18h30min que possa prejudicar o PSB. 
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Prorrogação da Reunião 

O Sr. Presidente- A Presidência, nos termos do art. 21 do 
Regimento Interno, prorroga a reunião até as 19h59min. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, essa 

reabertura enseja a possibilidade de fazermos uma discussão sobre 
um episódio ocorrido na reunião de hoje e que não está esgotado, 
tendo em vista essa reabertura. Concordo que tanto eu como V. Exa. 
tínhamos a idéia de que os trabalhos estavam suspensos até às 18 
horas, o que a gravação e as notas taquigráficas acabaram mostrando 
não ser correto, já que a última manifestação da Presidência, ao 
suspender os trabalhos, marcou o horário das 18h30min. 

Tudo isso surgiu quando, no exercício da Presidência, o 
Deputado Agostinho Patrús interrompeu a reunião, condicionando a 
que ocorresse um fato: fica interrompida até o término da reunião do 
Colégio de Líderes. O PSB não concordou com essa possibilidade, 
porque, se for possível interromper até que algo ocorra, poderia, por 
exemplo, interromper a reunião até que o Atlético seja campeão 
brasileiro. Estimo que isso ocorra o mais brevemente possível, mas 
poderia nos submeter a um constrangimento. Ocorre que, indo ao 
Regimento Interno, verifica-se que lá está dito que a interrupção pode 
ser feita por prazo prefixado. Por isso o Regimento Interno 
estabeleceu a necessidade de se prefixar um prazo. Em meu 
entender, Sr. Presidente, ao se fazer isso, o que o Regimento Interno 
está normalmente fazendo é guardando um compromisso com o 
princípio da anterioridade da publicação. Poderia, por exemplo, 
qualquer parlamentar desta Casa, tendo sido os trabalhos desta Casa 
interrompidos até às 18h30min, cuidar dos seus afazeres até às 
18h30min, como, por exemplo, a Deputada Elaine Matozinhos, que, 
tendo estado em Plenário, perguntou o que havia ocorrido. Foi 
informada por nós, até erroneamente, de que os trabalhos estavam 
suspensos até às 18 horas. Por isso entendo como certo perseguir 
não só a letra do Regimento Interno, como tudo que permeia as 
regras básicas do processo legislativo, e entre elas um~ das mais 
absolutas é a do conhecimento prévio das partes. E de todo 
conveniente que adotemos, não só hoje, mas doravante como regra, 
que, feita a interrupção até determinado prazo, não fique ao alvedrio 
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de quem quer que seja reabrir a reun1ao na sua conveniência, 
a~t~s do prazo predeterminado, porque todos os parlamentares têm 
d1re1~o d~ cuidar de outras tarefas. Pelo princípio da publicidade, da 
pub!J~açao do novo horário da reunião, eles estariam disponíveis no 
horano marcado para o término da interrupção. É nesse sentido que 
estou apresentando essa questão de ordem e quero insistir, não tendo 
em vista esse episódio de hoje, o que é de menor importância, já que 
estamos a 12 minutos do horário previsto para a retomada dos 
trabalhos, mas tendo em vista a que sirva já de exemplo e a que se 
adote como norma retomar trabalhos após interrupção quando for 
vencido o prazo. 

O Sr. Presidente - A Presidência concorda plenamente 
com as observações do Deputado Sávio Souza Cruz no que diz 
respeito serem suspensas as reuniões por prazo determinado. Houve, 
num primeiro momento, um equívoco por parte do Deputado que 
presidia a reunião no momento. Entendendo a Presidência que talvez 
fosse um processo de obstrução e tentando zelar por que não 
houvesse a paralisação dos trabalhos, reconhece, na presença dos 
Deputados do PSB e dos demais Deputados em Plenário, que foi um 
pouco brusco nas suas observações e pede as devidas desculpas 
pela forma com que conduziu a reunião naquele momento, mas 
entende que, a partir do momento em que decidiu o horário em que a 
reunião seria reaberta, e entendendo que já havia dito com todas as 
letras que seria dado ao PSB, que é a bancada que não está 
concordando, no momento, com a continuação dos trabalhos, e 
deseja ter o maior tempo possível para que possamos buscar ~ 
acordo e o entendimento, pode garantir de antemão que esta 
cumprindo com todas as letras a formulação feita à Bancada do PSB 
de que não seria prejudicada em absolutamente nada. Iríamos 
paralisar os trabalhos e, logo após, iríamos reiniciá-los sem nenhum 
prejuízo para a Bancada do PSB, o que a Presidência constata q~e, 
efetivamente, não houve; então, acredito que podemos deixar o d1to 
pelo não dito e dar continuação aos nossos trabalhos. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria, apenas, 
de colocar duas questões, já que acompanhava, pela manhã, a 
direção dos trabalhos, feita pelo Deputado Agostinho Patrús. Gostaria 
de dizer que não há reparo algum a ser feito na decisão do Presidente 
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naquele momento, Deputado Agostinho Patrús. Fez algo que é 
normal na Casa: a busca do consenso. 

O Sr. Presidente - Extremamente bem-intencionado. 
O Deputado João Leite - Muito bem-intencionado e fez o 

que V. Exa. já fez por várias vezes: a busca de entendimento no 
Plenário. 

Aguardava e buscava o Deputado Agostinho Patrús, que 
presidiu a sessão com brilhantismo, justamente esse consenso, para 
que pudéssemos votar imediatamente a matéria, já que tínhamos as 
galerias e os Deputados aguardando essa votação, tão esperada por 
todos. Devemos entender que estamos vivendo a obstrução dos 
trabalhos. E o Deputado Agostinho Patrús tentou justamente buscar 
esse consenso para votar. 

A segunda questão que gostaria de reparar é a da tradição 
do Clube Atlético Mineiro. É lamentável que um clube com tal tradição 
tenha sido citado dessa maneira por um atleticano, que quer aguardar 
tanto tempo. 

Então, faço esses dois reparos: o brilhantismo com que o 
Deputado Agostinho Patrús conduziu a sessão e as tradições do 
Clube Atlético Mineiro, que todos e esta Casa respeitam. Aliás, falo ao 
lado do Conselheiro do Clube, Deputado Wanderley Ávila, e com o 
apoio do Deputado Agostinho Patrús. Muito obrigado. 

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Gostaria, apenas, de parabenizar o Deputado João Leite e 
V. Exa., pelas atitudes tomadas nesta Casa e dizer que, mesmo 
sendo cruzeirense, estou solidário com o Atlético Mineiro. Podem ter 
certeza absoluta disso. 

Também gostaria de dizer a V. Exa. que tomara Deus que 
cheguemos a um acordo, Sr. Presidente, para que possamos votar as 
mat8rias. Nós, que estamos no Plenário, queremos votar. Tomara que 
isso aconteça. Eu, por exemplo, adoro a minha família e estou com 
saudade dela. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, apenas para 
completar as palavras do Deputado João Leite, a maneira pejorativa 
com que foi dito pelo Deputado ex-Líder do Governo ... é bom lembrar 
que, hoje, o Atlético Mineiro, o glorioso Galo, comemora 29 anos 
desde que foi campeão brasileiro pela primeira vez. E é bom lembrar, 



o 

1419 
também, que é o único clube mineiro campeão brasileiro. Muito 
obrigado. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, 
primeiramente, quero dizer a este Plenário - embora tenha usado a 
matéria apenas como exemplo - que há uma norma básica de 
exegese que qualquer interpretação da norma que conduza ao 
absurdo deve ser rejeitada. Apenas para exemplificar no campo do 
absurdo que a interpretação dada ao texto do Regimento não era 
viável, não tinha condições de prosperar, vincular o prazo da 
interrupção a um outro evento, por isso e só por isso dei o exemplo da 
eventual vinculação a uma nova conquista do Clube Atlético Mineiro. 
De maneira nenhuma, falei em tom pejorativo, até porque é do 
conhecimento da Casa que sou atleticano. No entanto, por mais 
atleticano que seja, não me permito acreditar que o Atlético pudesse 
voltar a ser campeão nacional hoje ou, mesmo, neste ano. E isso 
levaria a Casa a uma situação de perplexidade. 

Então, é só por essa razão que fiz menção, sem nenhum 
tom de blague ou de menosprezo, até porque trata-se do único time 
pelo qual já torci na vida. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, solicito a 
suspensão de nossos trabalhc·s para que possamos discutir a matéria 
constante na pauta. 

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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, quero levantar 

uma questão de ordem. V. Exa. prorrogou a reunião até as 18h30min, 
e não haviam sido reabertos os trabalhos às 18 horas, uma vez que o 
prazo regimental da reunião é de 4 horas. Portanto, o que estamos 
vivendo agora não está acobertado pelo Regimento Interno. Trata-se 
de uma situação de ilegalidade. Em razão disso, solicito a V. Exa. que 
encerre, de plano, a reunião. 
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O Sr. Presidente - A :'residência atenderia a 

solicitação de V. Exa. com o maior prazer, inclusive comunicou isso ao 
Deputado Sávio Souza Cruz: a questão poderia amanhã ser 
questionada na justiça, se fôssemos todos às últimas conseqüências. 
A Presidência não gostaria que isso acontecesse. 

A Presidência recebeu as notas taquigráficas do 
pronunciamento feito pelo Deputado Sávio Souza Cruz. Nas notas 
taquigráficas, com o desejo e a vontade de encerrar a reunião, S. Exa. 
não a reabriu. Então, a Presidência também poderia argumentar essa 
questão. Aí, teríamos uma discussão jurídica bastante longa e 
interessante. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - 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. 

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

da reunião o Projeto de Lei n° 1.271/2000, por falta de pressupostos 
processuais para sua apreciação. 

A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" para 
votação, mas o há para a discussão da matéria constante na pauta. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2° 

turno, do Projeto de Lei Complementar n° 17/99, do Tribunal de 
Justiça, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de 
Minas Gerais. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as 
Emendas n°s 1 a 23, que apresenta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, peço 

verificação de "quorum". 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que 

temos 29 Deputados em Plenário. Portanto, temos "quorum" para 
discussão, como a Presidência havia comunicado anteriormente. Com 
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a palavra, para discutir o Projeto de Lei Complementar n° 17/99, o 
Deputado Sávio Souza Cruz. 

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, há muito tempo esta Casa vem 
analisando o Projeto de Lei Complementar n° 17. Não é novidade para 
ninguém que acompanha os trabalhos desta Casa o enorme esforço, 
a grande dedicação, o verdadeiro devotamento que dedica a esse 
projeto o nosso Líder do PSB, Deputado Chico Rafael. Desde quando 
retornei à Casa, em abril deste ano, tenho certeza do envolvimento 
permanente, cidadão, comprometido, do Deputado Chico Rafael, 
ligado à área jurídica, advogado que é. Com muita admiração 
acompanhei, mesmo que à distância, a evolução dos trabalhos, a 
apreciação do projeto de lei complementar que reestrutura o Poder 
Judiciário no nosso Estado. Portanto, agora, quando o projeto entra 
em discussão em 2° turno, é absolutamente indispensável que os 
Deputados tomem conhecimento, na íntegra, do brilhante relatório 
produzido pelo Deputado Chico Rafael, como relator da matéria. Não 
foi uma relataria solitária, nem exclusivista ou excludente. Ao 
contrário, durante todo o processo de estudo do Projeto de Lei 
Complementar n° 17 o Oeputac.:io Chico Rafael procurou tornar o mais 
ampla possível a discussão e buscar as mais diversas contribuições 
que viessem ao encontro do seu objetivo, que era único: o 
aperfeiçoamento da matéria que nos foi encaminhada pelo Poder 
Judiciário. Longos meses se passaram. Inúmeras e intermináveis 
discussões. Inúmeras audiências públicas. Várias reuniões de 
comissão, acordos. Alguns cumpridos, outros, infelizmente, nem tanto. 

Hoje, na apreciação em 2° turno do projeto, além da 
votação do importante projeto de lei complementar, além da 
reestruturação do Poder Judiciário no nosso Estado, estará em jogo, 
mais uma vez, a capacidade desta Casa de levar à frente uma das 
mais caras, das mais antigas tradições dos parlamentos pelo mundo 
afora e, em especial, da Assembléia Legislativa do nosso Estado, que 
é o ato de honrar os compromissos. Honrar os compromissos é, 
talvez, o princípio basilar sobre o qual devem se assentar as relações 
numa casa parlamentar. Sem a confiança no cumprimento de 
compromissos, sem que se tenha certeza, absoluta convicção de que, 
independentemente da vigilância desse ou daquele parlamentar, 
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aquilo que foi acordado num determinado momento não deixará 
de ser cumprido, sem essa certeza aLsoluta, sem essa convicção, o 
convívio dos Deputados torna-se, din.;, até insalubre. Gera-se um 
clima de desconfiança mútua, um jogo sem regras, em que vale a lei 
de Gerson. O mais esperto diz: "Vamos enganar os trouxas. Falamos 
agora e depois se esquecem. No 2° turno nem vão se lembrar desse 
acordo; então, tocamos para a frente". 

Esse tipo de clima na Casa não traz nenhuma contribuição 
a Minas Gerais, não traz nenhuma contribuição ao processo 
legislativo. Vejo com muita preocupação, meus caros colegas, Sr. 
Presidente, a degradação rápida da confiança mútua dos 
parlamentares na Casa. Essa confiança, que deveríamos ter, de que 
acordos regimentais - outros, nem tanto -, acordos celebrados por 
todos, honrados serão também por todos. 

O PSB tem agido, neste parlamento - e posso testemunhar 
pelos últimos oito meses -, segundo essa tradição das casas 
legislativas mineiras. Ele não pode ser acusado de descumprir 
nenhum compromisso que tenha firmado com quem quer que seja. O 
PSB já foi vítima de descumprimentos, já foi vítima de alteração de 
resultados, de sabotagens de painel eletrônico, de exclusão nas duas 
Mesas Diretoras, de acordos feitos com partidos que alternariam com 
ele a composição da Mesa. O PSB já foi vítima de tudo isso, mas, 
nesta Casa, não poderá ser acusado de ser descumpridor de 
compromissos. 

Em nome desses compromissos e do enorme valor que o 
PSB reconhece nesse princípio fundamental de convívio entre os 
Deputados, venho á Casa, mais do que pedir que acompanhem o 
nosso relator, fazer um apelo para que, o mais urgentemente possível, 
esta Casa retome a velha e boa prática de cumprir compromissos. 

A que me refiro? Refiro-me a um compromisso que foi 
firmado e mencionado aqui. Esse compromisso não foi firmado por 
mim, sequer sou fiador dele. Mas ouvi aqui, dos mais diferentes 
Deputados que merecem meu crédito, a começar do Deputado Chico 
Rafael, Líder do partido na Casa, que, quando da votação em 1 o 
turno, foi celebrado um acordo segundo o qual a criação de câmaras 
regionais seria substituída, em 2° turno, pela de tribunais regionais. 

Nem vou entrar no mérito, porque não sou especialista na 
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matéria e _confesso a minha ignorância específica em relação à 
estruturaçao do Judiciário. Não sou, portanto, nenhum doutor no 
assunto, mas sou testemunha e fiador da palavra do Deputado Chico 
~afael, porque convivo com ele e o conheço há muito tempo. Além 
d1~so, t.enho absoluta convicção de que o Deputado Chico Rafael não 
af1rmana,_. primeiro, à bancada do partido; segundo, à Casa, à 
Asse~ble1a Legislativa do Estado, e terceiro, ao povo de Minas 
Gera~s, que foi firmado um acordo na Assembléia Legislativa de Minas 
Gera1s segundo o qual essa alteração seria feita durante a votação em 
2° turno. 

Não quero mencionar que também essa é a visão do 
nosso Poder Judiciário, que também é isso que considera ideal o 
Presidente do Tribunal. Isso, no momento, por mais importante que 
seja, não é o ponto central. O ponto central que está em jogo nesta 
noite, nesta Casa, é se teremos a capacidade de retomar aqui a velha 
e boa prática de cumprir compromissos. Se não formos capazes de 
encontrar uma solução que não signifique, mais uma vez, o 
descumprimento de um compromisso firmado, temo que a enorme 
desconfiança, o enorme desconforto que hoje percebemos existir no 
Plenário da Assembléia Legislativa torne-se ainda mais profundo. 

Essas contradições, essas situações desagradáveis, 
esses processos de obstrução são movidos por um partido que busca, 
com isso, o cumprimento de compromissos. Esse tipo de coisa, que 
não constrói nada para nosso convívio, para nossa instituição, p~ra 0 

nosso Estado e muito menos para o Poder Judiciário, vai se ~gud_1z~r. 
Acredito que, nesta noite, deveríamos fazer, ate o ult1mo 

momento da votação desse projeto, um permanente esf~rço para 
resgatar nossa capacidade de honrar compromissos. AquilO. que 

0 

homem comum faz no dia-a-dia da forma mais tranqüila, aqu1lo que 
nossos pais e avós relatam, sob~e os compromissos selados "a fio_ ~e 
bigode". Devemos retomar as práticas em que não seja necessano 
ouvir, de quem quer que seja, que o compromisso não está ~alendo 
porque não foi escrito. Ora, Srs. Deputados, quem aqui pode d1zer que 
a prática e a tradição dos compromissos selados no ambiente de uma 
Casa Legislativa é fazê-lo por escrito? Isso, por si só, já é uma 
demonstração eloqüente da enorme degradação das relações entre 
os parlamentares da Casa. Isso não poderia ser objeto de menção, é 
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indigno de ser dito no parlamento de Minas Gerais. E é por isso 
que estamos pedindo que não repitamos, aqui, essa prática. 

E mais uma vez, infelizmente, o alvo do descumprimento 
de compromissos está na Bancada do PSB. Um partido novo na 
Casa, uma bancada de Deputados novos, inexperientes, como eu, 
todos no primeiro mandato, mas que entraram aqui pela porta da 
frente, pela única porta por que se pode entrar num parlamento, que é 
a da confiança da população. Entramos aqui, todos, com muito ideal, 
ilusão e disposição de servir ao nosso Estado. Temos tentado fazer 
isso, agindo como manda nossa ideologia, nossa doutrina e, 
sobretudo, como manda e dita nossa consciência e a interpretação 
que fazemos do que melhor serve ao interesse público. É nesse 
sentido que não podemos perder essa oportunidade. 

O Deputado Chico Rafael fez um brilhante relatório, não 
de um dia para o outro, mas ao longo de meses, durante boa parte 
dos quais, talvez fosse o único entre nós que fizesse esse projeto não 
parar. O único, talvez, entre os 77 Deputados, em alguns momentos. 
E agora, porque não quer se conformar com o descumprimento de um 
compromisso, ainda é apontado, injust 1mente, como aquele que está 
obstruindo e impedindo a votação do P: 1jeto de Lei Complementar n° 
17. É preciso que isso fique registrado nos anais desta Casa. Se 0 
Projeto de Lei Complementar n° 17 pode ser votado hoje, em 2° turno, 
isso não se deve a mim nem a nenhum dos outros 75 Deputados, 
mas ao Deputado Chico Rafael, Líder do PSB, que foi o relator nesta 
Casa e que, em momento algum, deixou que esse projeto viesse a 
dormitar em alguma gaveta por aí. 

Portanto, a primeira providência a se tomar nesta Casa, 
esta noite, é resgatar o inestimável serviço prestado pelo Deputado 
Chico Rafael como relator do Projeto de Lei Complementar n° 17. 

Foi ele, quando nenhum de nós encontrou tempo nas 
agendas para se debruçar sobre uma matéria árida, complexa, um 
projeto de 350 artigos, que mexe com toda a estrutura do Poder 
Judiciário e com interesses de corporações, seja de servidores, seja 
de magistrados, que ali estava, honrando a delegação que lhe foi 
confiada pela Casa, para relatar matéria tão importante. 

Honrou, sobretudo, a nossa bancada, na condição de 
Líder do PSB, impedindo que esse projeto ficasse aí, a ver navios, 
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como, infelizmente, temos tantos nesta Casa. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre 
Deputado Sávio Souza Cruz, diante da brilhante fala de V. Exa., que 
mostra aos nobres parlamentares e aos telespectadores da 1V 
Assembléia a situação em que tem sido colocado o PSB, sempre 
numa condição de desconforto e de não-cumprimento do acordo, não 
poderia, até como Presidente estadual do partido, deixar de lembrar a 
cada parlamentar que aqui está e à Mesa Diretora que, em 16 dias, 
tivemos, por duas vezes, acordos não cumpridos com o PSB. 

Isso é muito desagradável, porque o PSB é um partido que 
cresce com qualidade e tem uma bancada que entrou aqui pela porta 
da frente, como foi muito bem colocado por V. Exa. É um partido que 
tem a confiança de todos os mineiros e tem o Prefeito de Belo 
Horizonte e outras prefeituras muito importantes. Não entendemos, 
Deputado Sávio Souza Cruz, porque, mais uma vez, o acordo não é 
cumprido. Falei, pela manhã, sobre o incansável trabalho do nobre 
Deputado Chico Rafael, que muito nos orgulha com a sua liderança na 
bancada. Foram meses de trabalho, noites sem dormir, privação do 
convívio com a família, e hoje estamos assistindo a esse fato. 
Possivelmente, vão tentar nos culpar pelo acordo não cumprido. Até 
como disse V. Exa., e faço questão de repetir, foi dito pela imprensa -
e não por ouvir dizer - que acordo só é válido quando é escrito. E 
estamos vendo que nem o acordo escrito está valendo nesta Casa. 

Estou solidária com a sua fala e tenho a certeza de que o 
seu desencanto e o seu desalento, até a sua indignação com essa 
falta de cumprimento de acordos e compromissos é, sem sombra de 
dúvida, de toda a bancada e quero crer que de todo o partido e de 
toda a nossa militância. 

Muito obrigada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sávio Souza Cruz - Já que ainda me restam 

41 minutos e como estou tratando um assunto de relevância, gostaria 
de que, pelo menos, boa parte dos Deputados estivesse presente. 
Gostaria de que fosse feita verificação de "quorum", preservando os 
41 minutos que me restam. 

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - É regimental. A 
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Presidência var· atend . I" ·t ~ de V Exa porém não d . e r a so r c r açao . · · . . .. 
po ~ra _atender à questão do tempo que V. Exa. s~lrcrta, Ja que o 
pedrdo_ ~ pr~vocado por V. Exa.; de acordo com o Regr~e_nto: o ter:npo 
da venfrcaçao será descontado no seu tempo. A Presrdencra solrcrta 
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para a 
recomposição de "quorum". . 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Srlva) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente (Deputado Anderso~ . Adauto) -
Res~onderam à chamada 37 Deputados, número sufrcre~te pa!a a 
contrnuação dos trabalhos. Continua com a palavra, para drscussao, o 
Deputado Sávio Souza Cruz. 

. O Deputado Sávio Souza Cruz* - Retomando, _Sr. 
P~esr~ente, durante essa pausa, acabei me dando conta de que e a 
pnmerra vez que venho à tribuna após ter acertado com _o ~overnador 
Itamar Franco a minha desincumbência da honrosa mrssao que me 
deu como Líder do Governo na Casa. E não poderia deixar de 
exter_n~r a~s colegas os meus agradecimentos pelos momentos de 
convrvro, as vezes, tenso às vezes divergente, mas sempre 
respeitoso e correto e com ~ompromisso' em honrar o que fazia. Sou 
murto parcimonioso na celebração ie compromissos; sou muito 
espartano em firmar qualquer acordo, IJOrque essa é a regra daqueles 
que, de fato, honram os seus compromissos. Sempre desconfiei, no 
dia-a-dia, daquele comportamento ! em que qualquer 
compromisso é celebrado. Quem faz qualquer compromisso, em 
geral, tem pouca disposição de cumpri-lo. Acho que a minha 
passagem pela Liderança do Governo foi marcada, entre outras 
coisas, por absoluto compromisso com a palavra empenhada. 

Apesar de todo aquele momento de perplexidade inicial, 
quando da minha chegada ao parlamento de Minas na condição de 
Líder do Governo, tenho que enfatizar esses agradecimentos aos 
colegas, porque, analisando essa passagem, eu a reputo muito 
enriquecedora, muito proveitosa e - por que não dizer? - muito 
vitoriosa. Quando assumi a Liderança do Governo, ao final de abril, 
embora os trabalhos parlamentares já tivessem sido retomados há 
cerca de dois meses e meio, não tinha sido apreciada sequer uma 
proposição. Assumo eu, inexperiente, em primeiro mandato, num 
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perío.d_o .pré-el.eitoral, em que até a concepção do "quorum" é algo 
de d1f1c1l realização. Segue-se um período de oito meses da mais 
impressionante produtividade da Assembléia Legislativa de Minas. 
Foram cerca de 150 proposições apreciadas. Ao contrário do que se 
alardeou pela imprensa, todos os projetos do Governo foram 
aprovados, à exceção de um único, que a Liderança do Governo 
pediu que fosse rejeitado, porque tinha sido inviabilizado pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Portanto, o que tenho que fazer, neste momento de 
avaliação da passagem pela Liderança do Governo, é, de fato, um 
agradecimento e um reconhecimento de poder ter contribuído para 
que a Casa evoluísse nas relações institucionais, evoluísse nas 
relações entre os Poderes e nas relações do Governo do Estado com 
sua base parlamentar. 

Acho que esse é mais um serviço prestado, não só por 
mim, mas também por nós todos e, em especial, pelo Governador 
Itamar Franco, que teve a ousadia e coragem de bancar essa nova 
postura, pela sua liderança. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Quero parabenizar 
V. Exa. pela conduta como Líder. Falando um pouco sério, quando V. 
Exa. fala que aprovou todos os projetos, na verdade, foram o Governo 
e a Casa que aprovaram todos os projetos, sem a presença de V. 
Exa. no Plenário. V. Exa. aqui chegou como um bicho-papão, mas 
acabou cativando todo o mundo e hoje tem, na Casa, muitos amigos. 
Então, tem que ser dito o que realmente aconteceu. V. Exa., em 
nenhuma votação do Governo, votou. V. Exa. pode ter articulado, mas 
fora da Casa, porque, no Plenário, não articulou. Se tivesse articulado 
no Plenário, com certeza, o Governo teria passado dificuldades. 

Acho que tudo foi uma avaliação, porque, quando .o 
Deputado Sávio saiu da Secretaria e veio para a Casa imposto, segu1u 
a liderança do Deputado Alberto Pinto Coelho, um grande lutador pelo 
Governo. Na primeira reunião que tive com V. Exa., perguntei se iria 
para a Assembléia e quais colocações faria para a Casa. V. Exa. 
respondeu dizendo que iria trabalhar e mostrar. 

V. Exa. conseguiu, apesar de brincarmos dizendo que o 
Deputado Sávio Souza Cruz seria candidato a Presidente da 
Assembléia Legislativa, não agora, mas daqui a 50 anos, quando 
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melhorassem o convívio com os Deputados da Casa e as críticas 
da imprensa. Hoje, V. Exa. tem o nosso respeito. Quando diz que 
aprovamos tudo, não foi exatamente assim. 

V. Exa. veio para a Casa porque o Governador Itamar 
Franco o queria como Líder. V. Exa. está de parabéns, porque sabe 
ser competente. Fomos colegas na Câmara Municipal. Certa vez, 
quando já era Deputado, sentado em casa com o companheiro Virgílio 
Guimarães, falava que o Sávio seria o próximo Presidente da Câmara 
Municipal. Ainda perguntei ao Virgílio: mas é o boi que será 
Presidente. Tudo foi articulado, e V. Exa. foi eleito Presidente da 
Câmara Municipal. Depois de ser Secretário, V. Exa. passou a ser 
Deputado da Casa. 

Acho que o Governador ainda não aprendeu a conviver 
com a Assembléia Legislativa. No início do mandato do Governador, 
perguntava a V. Exa. como ficariam as verbas para as pontes que 
estão caindo no interior. V. Exa. dizia que não tinha dinheiro, mas 
estava trabalhando para o futuro. Acho que o futuro é agora. Há um 
ano, quando V. Exa. passou a ser Líder do Governo, o futuro ainda 
não era presente, mas agora é. No entanto, as pontes continuam 
caídas, as obras não foram realizadas, o Governo se encontra 
paralisado, e aqui estamos, de pés e mãos quebradas. Agora estamos 
na hora de cumprir as promessas e de começar a trabalhar. 

Acho que o Governador lt2'11ar Franco vai ser candidato à 
Presidência da República, mas tem que começar a fazer muito por 
Minas. E vai fazer muito, porque agora tem dinheiro em caixa. Já não 
há a desculpa de que à Assembléia não fez a sua parte, porque já deu 
todo o apoio. O Deputado Sávio Souza Cruz deixou a liderança do 
Governo, mas deixou também companheiros no Plenário que 
aprenderam a gostar de V. Exa., como aconteceu na Câmara 
Municipal. 

Parabéns ao Deputado Sávio Souza Cruz, que, com seu 
jeitão de monarquista, daquele paizão que não dá nada para o filho, 
mas quer cobrar resultado, aquele jeitão de um grande líder que 
desponta nesta Casa, conseguiu aprovar projetos do Governo sem 
estar no Plenário. Se V. Exa. estivesse aqui, com certeza o Governo 
teria perdido todos. Como V. Exa. não estava em Plenário, o Governo 
ganhou todos. Gostaria que V. Exa. falasse quem será o próximo 
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Líder do Governo. Estamos num bolo de linha. Temos os 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Tadeu Leite e José Braga, e 
quem sabe o próximo Líder do Governo não poderá ser o 
companheiro Bejani, que é da mesma terra do Governador Itamar 
Franco? Obrigado. 

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço o Deputado 
~lencar da Silveira Júnior, antigo companheiro, com a sua 
Irreverência, da qual já aprendemos a gostar. 

Quanto às realizações do Governador Itamar Franco, 
tenho insistido em que, se ele não fizesse mais nada, e esse não é o 
caso, só de ter tido a coragem de retomar para o povo de Minas 
Gerais o controle sobre a CEMIG, a maior empresa que construiu, que 
o povo mineiro construiu, na sua história, já teria sido um Governo 
memorável. Mas o Governo Itamar Franco tem feito o possível, dentro 
das suas limitações. 

Quando o Deputado Alencar da Silveira Júnior fala sobre 
os caminhos - "aprova até sem estar presente em Plenário" -, sempre 
digo que a análise política pode ser feita por dois caminhos. Ela pode 
ser feita através das versões, e, dependendo daquela que adotamos, 
vamos desaguar num determinado porto. O outro caminho é através 
dos fatos. Preferi, nas minhas análises, fazê-la norteado pelos fatos. 
As estratégias, o que esteve por trás dos resultados, ficará para os 
analistas políticos no futuro ou para nós mesmos, ao longo deste resto 
de mandado. Mas os fatos são: até final de abril, quando assumi, 
nenhuma proposição havia sido votada. Nos oito meses da liderança, 
não só minha, mas do Vice-Líder Luiz Tadeu Leite, a quem rendo 
minhas homenagens, dos Deputados Ronaldo Canabrava, num 
segundo instante, Rogério Correia, durante longo período de tempo, e 
de todos os que atuaram na Liderança do Governo, conseguimos, 
independentemente da estratégia adotada, um resultado muito 
positivo, até nesse balanço, que não é o que me agrada. Sempre 
rejeitei, até pela imprensa, que se aferisse a efetividade da Liderança 
do Governo quantitativamente, pelo número de proposições. Mas até 
esse balanço é positivo. A retomada do debate político na Casa, a 
revitalização da Oposição propiciada pela maneira de agir 
politicamente do Governador Itamar Franco, é um grande serviço que 
se presta a este Estado. Aqui tínhamos um fenômeno grave para a 

~----------------------------~ 



( 

1430 
democracia, que chamo de morte da Oposição. Sem Oposição, 
perdem todos: perde a sociedade, que não tem a garantia institucional 
de ~m grupo político fiscalizando as ações. Perde a democracia, 
porque não existe sem a Oposição; e perde, sobretudo, o Governo, 
que, não tendo aquela fiscalização vigilante, leal, sempre norteada 
pelo interesse público, às vezes, não tem tempo de corrigir eventuais 
desvios. 

Portanto, essa retomada do debate político na Assembléia 
Legislativa de Minas e, sobretudo, a revitalização da Oposição em 
benefício de todos representam um enorme serviço prestado pelo 
Governo Itamar Franco às instituições democráticas do nosso Estado. 
Quero ouvir, com muita alegria, o aparte do Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, 
Deputado Sávio Souza Cruz. Fui citado pelo Deputado Alencar da 
Silveira Júnior e gostaria de dizer-lhe que ainda não fui convidado, 
mas, se o for, direi "não" ao Sr. Governador. 

Deputado Sávio Souza Cruz, a convivência com o senhor 
tem sido esplendorosa. O senhor é uma pessoa educada, que nem 
sempre se faz presente de corpo, mas cujo espírito sempre esteve no 
Plenário, passando para nossos espíritos o que tinha de ser votado. 
Sendo bastante simpático, o senhor é a Mãe Diná da Assembléia 
Legislativa, que, sem estar presente, conseguia fazer-nos votar em 
tudo que queria. Carinhosamente, coloco-lhe o nome de Mãe Diná da 
Assembléia Legislativa. 

Discordo, entretanto, qL '=lndo o senhor diz que o 
Governador Itamar Franco já fez muik por este Estado. Fez muito o 
quê? Deixou a Andrade Gutierrez sair de Minas para São Paulo; 
deixou a Mercedez, em Juiz de Fora, que tinha um projeto para 
vender 40 mil veículos por ano, por causa de um acordo não 
cumprido, passar a produzir 8 mil veículos por ano, reduzindo seu 
quadro funcional de 800 para 78 funcionários. O que esse Governador 
fez por Minas Gerais, a não ser transformar o Palácio da Liberdade no 
quartel da Tartaruga Ninja, lá colocando Policiais Militares de cara 
pintada e CTI móvel? Só lhe faltava colocar policiais militares em volta 
da lagoa da Pampulha, pensando que seríamos invadidos pela 
Marinha, por meio de um submarino, que partiria do rio Piabanha-
Paraibuna para sair aqui, na lagoa. O que esse Governo fez? O 
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senhor me desculpe a franqueza, pois não sou da turma do "baba-
ovo", mas sim da turma do consciente, que está vendo Minas Gerais 
parada. Jovens estão formando-se e precisando mudar do Estado, por 
falta de emprego. Outros, menos letrados, não conseguem nenhum 
emprego. Onde está este Governo? 

Posso falar de cabeça erguida, pois conheço o Sr. 
Governador há muito tempo. É um homem que gosta de falar, mas 
não de ser questionado. Vimos isso ontem, quando virou o Popó de 
Minas Gerais, tentando acertar um jornalista, cujo papel é perguntar, e 
sou da categoria. O senhor me desculpe. Admiro-o e respeito-o; tenho 
pelo senhor grande carinho, mas quero sair daqui, nesta noite em que 
não se vota nada. Parece-me que alguns Deputados não gostam de 
ficar com suas famílias, prendendo-se entre estas quatro paredes, 
mas gosto da minha e gostaria de estar com ela agora, ao contrário de 
alguns que consideram o melhor negócio ficar o mais distante possível 
de suas esposas possível. 

Estou desabafando, porque o Natal já está chegando, e 
não estou vendo nenhum resultado. Há apenas reuniões atrás de 
reuniões, e nada se resolve. Estamos como este Governo, que já 
conhecemos. Desejo ao senhor um feliz Natal e um ano-novo 
maravilhoso. Que o Papai Noel passe para o senhor - não tenho 
dúvidas disso -, mas que o senhor esteja presente, senão vai deixar 
um presente sem o senhor lá! Obrigado. 

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço o aparte do 
Deputado Alberto Bejani, sempre em um tom jocoso, bom para 
desopilarmos o fígado, depois de tão longo dia de trabalho. Mas, sem 
querer seguir na mesma linha não sou entendido de assuntos 
espiritualistas e, portanto, não p~sso assumir os dotes de Zé. Arigó, 
Mãe Diná ou quem quer que seja. Evitaria falar aqui a respe1t.o das 
encarnações do Caboclo Mamador, porque não entendo mu1to de 
assuntos espiritualistas. 

Portanto, passando para o outro capítulo do seu apart_e, 
com relação ao serviço prestado pelo Governador Itamar Franco, nao 
me consta que a Mercedes-Benz seja uma repartição do Governo de 
Minas Gerais. Todos sabemos que essa empresa vem tendo 
dificuldades no mercado. Aliás, aqueles compromissos que foram 
selados para a sua vinda estão sendo honrados no Governo Itamar 
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Franco. 

O Deputado Ronaldo Canabrava conhece bem esse caso. 
Foi acordado, no Governo passado, um aporte, dos cofres do Estado, 
de R$36.000.000,00, para a planta da IVECO de Sete Lagoas. No 
Governo passado, não foi aportado nada. E os R$36.000.000,00, 
integralmente, foram apartados no Governo Itamar Franco. Na 
atrat:vidade de investimentos, o Governo Itamar Franco tem tido muito 
êxito, porque não será a sabujice e a paparicação de empresários que 
lhes garantirá a confiança do Estado. Um Governo honrado, de mãos 
limpas, com o compromisso de uma administração séria e que não 
seja conivente com a corrupção garante essa confiança. O rigoroso 
cumprimento da lei atrai investimentos e a confiança do empresariado 
nacional e internacional. Onde há o cumprimento da lei e um governo 
sério, há um ambiente que atrai investimentos. Por isso, Minas 
ganhou, inclusive do Rio, em 1999, o segundo lugar em atratividade 
de investimentos no País. Isso não é muito alardeado porque não 
convém a grande parte da mídia nacional. Esses são os dados que 
tive a oportunidade de trazer à tribuna desta Casa. 

Com relação ao episódio do reforço policial do Palácio da 
Liberdade, Deputado Alberto Bejani, veja a que ponto chegamos. 
Chegamos ao ponto de achar estranho o reforço policial no Palácio da 
Liberdade, que é um dos maiores símbolos de um dos maiores 
valores da democracia de Minas Gerais: a liberdade. Quem sabe 
achemos normal que sejam enviados tanques de guerra, helicópteros, 
batalhões, cães e bazucas para proteger uma fazenda particular? 
Essa inversão de valores está sendo disseminada pela opinião pública 
de Minas Gerais. A utilização de forças públicas, contrariando o texto 
constitucional, para proteger uma propriedade privada é mais 
reprovável e estranha. Foram utiliz ldos helicópteros, carros de 
combate, urutus, bazucas e cães pa. 1 guardar a fazenda do Sr. 
Jovelino Mineiro. Ele, como dono de uma fazenda em Buritis, tem o 
direito a essa guarda pretoriana. E ainda encontramos quem estranhe 
o reforço do policiamento de um dos maiores símbolos do nosso 
Estado, que é o Palácio da Liberdade. Não concordo com V. Exa. 
Entendo que estranho, condenável e inconstitucional seja a utilização 
das Forças Armadas na proteção de um patrimônio privado de quem 
quer que seja. Podemos discutir se houve ou não excesso no reforço 
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do Palácio da Liberdade, mas, em termos de proteção a um 
símbolo do nosso Estado e de um dos principais pilares da 
democracia, é melhor pecar por excesso do que por omissão. Se 
houve excesso, esse é o pecado menor. Qual será o pecado na 
utilização das Forças Armadas para proteção de uma propriedade 
privada? Aonde nos conduzirá esse precedente quando, frente a ele, 
cala-se grande parte da mídia nacional e, mais do que isso, boa parte 
dessa mídia procura criar um manto de confusão na opinião pública, 
apontando como reprovável o reforço do policiamento no Palácio da 
Liberdade? 

Naquela noite, em que tive a oportunidade de participar, 
com o Governador Itamar Franco, de boa parte do desenrolar dos 
fatos, a informação que tínhamos era que um mau conselheiro do 
Presidente da República - infelizmente, mineiro - havia sugerido que 
se decretasse intervenção no Estado de Minas Gerais. Um 
Governador eleito pelo povo com a maior diferença da história recente 
do Estado, honrado, de mãos limpas, ou sairia do Palácio da 
Liberdade pela porta da frente, ao final do mandato, ou sairia morto. 
Era esse o espírito que presidia as decisões naquele dia: um 
compromisso inarredável com as instituições, um compromisso 
inarredável com os valores da democracia, com os valores do nosso 
Estado. Por essa razão, não posso ser solidário com a interpretação 
dada pelo Deputado Alberto Bejani aos fatos ocorridos naquele dia. . 

Voltando ao motivo do meu pronunciamento, que esta 
sendo uma oportunidade muito boa... · 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Deputado Sávio 
Souza Cruz, V. Exa. está misturando as coisas. As minhas palavras 
foram relacionadas ao que aconteceu no Palácio da Liberdade, ond~ 
foram colocadas ambulâncias à espera de uma guerra. O senhor esta 
misturando o que falei com o episódio ocorrido na fazenda do ~r. 
Fernando Henrique Cardoso. Cada coisa deve ficar no seu dev1do 
lugar. O senhor está tentando enrolar o telespectador e quem está 
aqui, o senhor não está sendo verdadeiro. Aliás, deveriam cortar o seu 
ponto, porque o senhor declarou que não vinha aqui, e os projetos 
foram aprovados. Gostaria de saber se o seu ponto está em dia, 
porque, se não vinha, não poderia marcar presença, mesmo sendo 
Líder. Portanto, V. Exa. não está sendo verdadeiro. Disse-lhe que o 
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admiro ou o admirava, porque o senhor está dizendo inverdades. 

O Deputado Sávio Souza Cruz * - Deputado Alberto 
Bejani, gostaria até de fazer um cotejo entre o meu ponto e o de V. 
Exa., a fim de verificar quem foi mais freqüente. 

Solicito à Presidência que garanta a minha palavra, porque 
não posso ser interrompido, a menos que me dêem mais tempo, 
porque o meu é finito. 

O Deputado Sávio Souza Cruz* - O episódio do reforço do 
Palácio da Liberdade ocorreu no momento em que as tropas do 
Governo Federal estavam, inconstitucionalmente, em território 
mineiro, dando proteção a uma fazenda particular. Havia a informação 
de que um mau conselheiro do Presidente da República havia 
::1r:onselhado a intervenção em Minas Gerais. Por essa razão, fiz o 
pé:iralelo. Não há nenhuma disposição em tergiversar quanto a 
nenhum assunto - nem quanto a esclarecer, a fundo, nenhum episódio 
do Governo, de que eu tenha conhecimento. Esse é um episódio de 
que tenho conhecimento porque o vivi de perto. 

Concedo, com alegria, aparte ao Deputado Geraldo 
Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Deputado 
Sávio Souza Cruz, parabenizo-o pelo magnífico discurso, fazendo 
coro com suas palavras relacionadas com o Governador Itamar 
Franco. 

Tenho a impressão de que esta Casa - e também quero 
dar um pouco de razão ao Deputado Alberto Bejani - está com uma 
responsabilidade muito grande para com o Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99. Ontem, por ocasião da diplomação dos 
eleitos, em Uberlância, os Juízes e Promotores me cobraram a 
aprovação desse projeto. Então, vou comparar o comportamento 
desta Casa ... 

O Deputado Sávio Souz~: Cruz* - Lamento não poder 
continuar a ouvi-lo por razões regimentais. Pelo que entendi, a 
prorrogação da reunião foi feita até às 19h59min. Assim, o Presidente 
"ad hoc" apenas me concede o tempo que me faltava àquele 
momento, de 5min47seg, para terminar o pronunciamento. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A 
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Presidência interrompe o orador e assegura ao Deputado Sávio 
Souza Cruz o prazo de 5min49seg, para concluir seu pronunciamento, 
na próxima reunião. 

Encerramento 

o 
I 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotado 
o prazo destinado a esta reunião, a Presidência a encerra, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de hoje, 
às 20 horas, e de amanhã, dia 20, às 20 horas, nos termos dos editais 
de convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 36/2000 
Às dez horas do dia vinte e cinco de maio de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana, 
Ermano Batista e Sebastião Costa, membros da supracitada 
Comissão. Encontram-se presentes também os Deputados Bené 
Guedes e Agostinho Silveira. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Doutor Viana , declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa , 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do 
relator. O Deputado Sebastião Costa procede à leitura de seu parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação, no 1 o turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 36/2000 com a Emenda no 1, que 
apresenta. Submetido à discussão e votação, é aprovado o parecer. 
Cumprida a finalidade da reunião a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os m'embros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões 20 de dezembro de 2000 . 
' Doutor Viana, Presidente - Sebastião Costa - Dinis 

Pinheiro - Ermano Batista. 
ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

~------------------------------~ 
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MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às dez horas do dia vinte e um de novembro de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, 
Wanderley Ávila, Aílton Vilela e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Bené 
Guedes e Cristiano Canêdo. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar matéria da 
Comissão. Em seguida, procede à leitura do Ofício n° 431/2000, do 
Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí, e o encaminha à 
Consultoria, para que seja analisado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos senhores 
Deputados, 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 2.000. 
Wanderley Ávila, Presidente - José Henrique - Aílton 

Vilela. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE INQUÉRITO DA RODOVIÁRIA 
Às quinze horas e trinta minutos do dia seis de dezembro 

de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva, Olinto Godinho, Amilcar Martins e 
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Encontra-se 
presente, também, o Deputado Márcio Kangussu. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que r~ reunião se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão e é.. ouvir o Sr. Otacílio Magalhães 
Lage, Diretor da Administradora de Terminais Rodoviários - ADTER. 
Em seguida, o Deputado Antônio Júlio inverte a pauta da reunião, 
passando à 3a Fase da Ordem do Dia, em virtude da presença de 
representantes da ADTER. É, então, aprovado requerimento do 
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Deputado Olinto Godinho, em que solicita sejam convocados os 
Srs. Gilberto Andrade Filho e João Henrique Café de Souza Novaes, 
Diretor e Assessor Jurídico da ADTER, respectivamente, para prestar 
esclarecimentos à Comissão. A Presidência convida os Srs. Otacílio 
Magalhães Lage, Gilberto Andrade Filho e João Henrique Café de 
Souza Novaes para tomar assento na Sala das Comissões. Em 
seguida, passa a palavra às testemunhas, para sua qualificação e seu 
pronunciamento inicial. Ato contínuo, os parlamentares formulam 
perguntas, que são respondidas pelos depoentes, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2000. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho - Amilcar 

Martins - Doutor Viana - Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 

TAXAS 
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia seis de 

dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ambrósio Pinto, Paulo Piau e Miguel Martini, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Miguel Martini, dispensa ~ 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à fa~e de 
discussão e votação de proposições da Comissão. Subm.et1do a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Ambrósio Pmto em 
que solicita sejam o Superintendente da Receita e o Diretor da 
Legislação Tributária da Secretaria da Fazenda convidados para 
reunião da Comissão com a finalidade de se debater a legislação 
mineira referente à cobrança de taxas e propor medidas visan?~ s~a 
reformulação. Cumprida a ; inalidade da reunião, a Pres1denc1a 
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 2000. 
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Paulo Piau, Presidente - Wanderley Ávila - Miguel 

Martini. 
ATA DA 5a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às quatorze horas do dia onze de dezembro de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende e 
Miguel Martini, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, 
Doutor Viana e Sebastião Navarro Vieira. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a 
reunião e informa que ela se destina a discutir em debate público 
transplantes de órgãos com os seguintes convidados: Coronel Marco 
Antônio Nazareth, Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado 
de Minas Gerais; Sr. João Carlos Oliveira Araújo, Coordenador do MG 
Transplantes; Sra. Aparecida Maria de Paula, Coordenadora 
Metropolitana do MG Transplantes; Sr. Álvaro lanhez, Coordenador do 
MG Sul Transplantes; Sra. Rosana Reis Nothen, Coordenadora do 
Sistema Nacional de Transplantes. A Presidência passa a palavra ao 
Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que motivou o convite, 
que passa a coordenar os trabalhos. O Presidente comunica aos 
expositores que disporão de 15 minutos para suas considerações e 
informa ainda que os telespectadores poderão participar da reunião 
pelo telefone 0800 310888, pelo fax 031 3290 7210 ou pelo e-
mail:debatepublico@almg.gov.br. A seguir, o coordenador passa a 
palavra ao Sr. Adilson da Silva Stolet, ao Coronel Marco Antônio 
Nazareth, aos Srs. João Carlos Oliveira Araújo, Aparecida Maria de 
Paula, Álvaro lanhez, Manoel Jacy Vilela Lima, Rubens Barbosa 
Soares, fazendo os quatro últimos uso de "datashow" para ilustrar a 
sua exposição. Participam do debate todos os parlamentares 
presentes e os demais convidados que relacionamos a seguir: Srs. 
Manoel Jacy, do Hospital das Clínicas; Rubens Barbosa Soares, da 
Transvida; Aparecida Maria de Paula, Maria das Graças Guedes 
Lopes e Cláudio, da equipe de Transplantes Renais; Magali Simone, 
do jornal "O Tempo", conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2000. 
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Miguel Martini, Presidente- Cristiano Canêdo - Pastor 

George - Edson Rezende. 
ATA DA 593 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às dez horas e quinze minutos do dia doze de dezembro 

de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Paulo, Elaine Matozinhos e Bené Guedes, membros da supracitada 
Comissão. Está presente também, o Deputado Olinto Godinho. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
da Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à discussão e à 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos emite 
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação do Projeto de 
Lei n° 1.142/2000, em 2° turno, com a Emenda n° 1, e do Projeto de 
Lei n° 1.111/2000, no 1° turno, com as Emendas n° 1 e 2. Submetidos 
a discussão e votação, são os pareceres aprovados. Tendo em vista 
que a matéria a ser apreciada é do Deputado João Paulo, este passa 
a Presidência ao Deputado Bené Guedes. O Presidente concede a 
palavra à Deputada Elaine Matozinhos, relatora do Projeto de Lei n~ 
1.249/2000, em 1° turno, a qual emite parecer, mediante o qual conclut 
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à discussão e à 
votação de proposições da Comissão. O Deputado João Paulo 
apresenta requerimento, solicitando a realização de audiência pública 
no Município de Pouso Alegre, para debater sobre financiame~to de 
casa própria, com a participação de autoridades daquela ctdade. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Em seguida, o 
Presidente submete a votação requerimento apresentado do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, apresentado em reunião anterior, em 
que solicita seja realizada audiência pública com os representantes 
das entidades que menciona, para debater sobre a situação dos 
mutuários da ex-MinasCaixa, em face da edição da Medida Provisória 
n° 1.981; o requerimento é aprovado. Cumprida a finalidade da 
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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 2000. 
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende - Bené Guedes 

- Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 503 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às onze horas do dia doze de dezembro de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Cristiano Canêdo e Dimas Rodrigues, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Deputado Cristiano 
Canêdo, no exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Edson Rezende, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência lê correspondência da Central Única dos Trabalhadores e 
solicita à assessoria que a encaminhe à Delegacia Regional do 
Trabalho. A seguir, distribui o Projeto de Lei n° 1.257/2000 ao 
Deputado Pastor George. Após, passa-se à discussão e à votação de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Cristiano 
Canêdo, relator do Projeto de Lei n° 801/2000, procede à leitura de 
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto no 1° 
turno, com as Emenas n°s 4 e 5, apresentadas em Plenário, e n° 6, 
por ele apresentada. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. A seguir, a Presidência passa à discussão e à votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado, em turno único, o Requerimento n° 1. 768/2000. 
Passa-se à discussão e à votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Edson Rezende apresenta requerimento, em que pleiteia 
sejam solicitadas à Secretaria de Estado da S_aúde providências para 
oficializar a Coordenação de Transplantes de Orgãos em Uberlândia e 
Poços de Caldas. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2000. 
Miguel Martini, Presidente - Pastor George - Cristiano , 

l~ _________________________________________ j 
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· ATA DA 51 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
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CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia treze de dezembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, 
Amilcar Martins (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos 
Andrada, por indicação da Liderança do PSDB), Dinis Pinheiro 
(substituindo o Deputado José Milton, por indicação da Liderança do 
PL) e João Paulo (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por 
indicação da Liderança do PSD), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião 
Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado Dinis 
Pinheiro lê a seguinte correspondência: ofício do Presidente da 
Câmara Municipal de Divinópolis, solicitando seja respeitado o 
compromisso entre o MEC e o CEFET/UNED; convite da Associação 
dos Amigos do Museu do Ouro, em Sabará, para a sua instalação; 
carta do Sr. Aluísio Pimenta, informando a transformação do "campus" 
de Varginha em centro universitário, o que importará a privatização da 
unidade e acarretou a renúnci? do Sr. Ulisses Panisset da Presidência 
do CEE; e ofício dos lnspetore~. Escolares da 373 SRE, demonstrando 
o prejuízo que sofrerão com o Plano de Carreira do Magistério. 
Esgotada a 13 Parte da Reunião, o Presidente passa à 13 Fase da 
ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Dinis Pinheiro 
apresenta requerimento, que é aprovado, solicitando a retirada da 
pauta do Projeto de Lei n° 1.160/2000. Na ausência do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, relator das proposições, o Presidente redistribui 
ao Deputado Dinis Pinheiro os Projetos de Lei n°s 962 e 1.254/2000; e 
ao Deputado João Paulo, o Projeto de Lei n° 1.170/2000. O Deputado 
Dinis Pinheiro, em cada etapa, emite parecer pela aprovação das 
proposições. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres. O Deputado João Paulo emite 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.170/2000 na forma do 

-ªl 
~------------------------------~ 
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Substitutivo n° 1, que apresenta. Após. o Deputado Dinis Pinheiro 
solicita vista da matéria, a qual é concedida pelo Presidente. O 
Presidente passa à 2a Fase da ordem do dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposição de deliberação conclusiva da 
Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os 
Projetos de Lei n°s 1. 099 (relator: Deputado José Milton) e 1.194/2000 
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). A seguir, o Presidente 
submete a votação e são aprovados os Requerimentos n°s 1. 732, 
1.744, 1.751, 1.758, 1.759, 1.761, 1.763, 1.764, 1.772, 1.784 e 
1.811/2000. Na votação do Requerimento n° 1. 784/2000, do Deputado 
Sebatião Costa, assumiu a Presidência o Deputado João Paulo. O 
Presidente passa à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, são aprovados dois requerimentos: o primeiro, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, solicitando reunião, no Município de Pouso 
Alegre, para debater o Plano de Carreira do Magistério; e o segundo, 
do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando reunião com o 
Secretário da Educação, para debater as adjunções nos municípios 
mineiros. É aprovada, também, a redação final do Projeto de Lei n° 
1.169/2000. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrada -

José Milton - Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 40a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO 

NARCOTRÁFICO 
Às quatorze horas do dia treze de dezembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo 
Gonçalves, Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, Carlos 
Pimenta, José Henrique e Sargento Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
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informa que a reun1ao se destina a apreciar o relatório final, . · 
reabrindo sua discussão. O relator, Deputado Rogério Correia, informa 
que prdmoveu -algumas modificações, motivo pelo qual procede à 
leitura do relatório. Durante esta fase, os Deputados vão 
apresentando sugestões, que são acatadas pelo relator. Ressaltem-se 
a proposta do Deputado Sargento Rodrigues, que apresentou 
anteprojeto de lei deliberando sobre o chamado "telefone celular pré-
pago" e a do Deputado Carlos Pimenta, solicitando a imediata 
regulamentação, por parte do Governador, da Lei Ronda Escolar, de 
sua autoria. Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação e 
é aprovado na íntegra o relatório. Ato contínuo, o Deputado Marco 
Régis apresenta dois requerimentos, sucedâneos do relatório, os 
quais são aprovados. O primeiro, solicitando ao Ministério Público e à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública sejam tomadas as 
providências cabíveis em relação ao preso em Cacoal, Rondônia, o 
autor do resgate de três traficantes, sendo um seu irmão, no Presídio 
da Aclimação, em Passos, resultando na morte de dois policiais. E o 
segundo, solicitando sejam remetidos ao Ministério Público, para a 
devida apreciação e continuidade das investigações, os documentos 
coletados pela Comissão referentes ao denunciado Aquiles Caetano 
(Quilinho). Os membros da· Comissão fazem suas considerações 
finais e agradecimentos ao;:• colaboradores dos trabalhos - em 
especial, ao Dr. Eli Lucas Mendonça, Juiz da 12a V~ra Criminal ~e 
Belo Horizonte, pela presteza dos procedimentos lega1s e pelo apo1o 
contínuo e incondicional. O Presidente suspende os trabalhos, para 
que a assessoria elabore a ata da reunião. Reabertos os trabalhos, o 
Presidente, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
José Henrique, dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e 
solicita aos membros da Comissão que a subscrevam. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério 

Correia - Sargento Rodrigues - Marco Régis - José Henrique - Carlos 
Pimenta. , 

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAUDE 
Às quinze horas e quinze minutos do dia treze \de 

~----------------------------------------------------~ 
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dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Hely Tarqüínio, Jorge Eduardo de Oliveira, Edson 
Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Alberto Bejani e Doutor Viana, 
membros da supracitada Comissão. Encontram-se presente, também, 
o Deputado Alberto Pinto Coelho. Havendo número regimental, o 
Presidente declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião 
é ouvir os Srs. Paulo Vaz Alkmin, assessor jurídico da FUNED; e 
Flávio Lúcio da Cruz Gama, representante da Importadora e 
Exportadora LUBEL Ltda., os quais se encontram presentes. O 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, com a palavra, pondera sobre a 
dificuldade de se prosseguir com os trabalhos sem o exame da 
documentação que foi solicitada à FUNED e ainda não entregue e 
sugere que a reunião seja adiada para a próxima semana, para que 
haja tempo de receber e analisar os referidos documentos. Após 
avaliação dos membros da Comissão, o Presidente acata a sugestão 
do Deputado Adelmo Carneiro Leão, convoca os Srs. Paulo Vaz 
Alkmin e Flávio Lúcio da Cruz Gama para a reunião do dia 
20/12/2000, às 15 horas, no Plenarinho IV, agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Esdson Rezende - Adelmo 

Carneiro Leão - Doutor Viana - Arlen Santiago. 
ATA DA 493 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia treze de 

dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Cabo Morais, Maria José Haueisen, Nivaldo Andrade e 
Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Registra-se, 
ainda, a presença dos Deputados Edson Rezende e Fábio Avelar. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
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membros presentes. O Presidente informa que . a reunião se 
destina a debater, com convidados, o Projeto de Lei n° 943/2000, do 
Deputado Fábio· Avelar, que estabelece diretrizes para a política de 
saneamento básico em regiões metropolitanas, e a apreciar a matéria 
constante na pauta. O Presidente registra a presença qos S~s. 
Marcelo Lignani Siqueira, Presidente da COPASA-MG; Marco Antônio 
de Rezende Teixeira, Procurador-Geral do Município de Belo 
Horizonte; Ricardo de Miranda· Aroeira, Coordenador do Grupo de 
Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo ·Horizonte; ·Pedro 
Scapolatempore, Superintendente Jurídico da COPASA-MG; Ora. 
Mizabel de Abreu Machado Derzi, Procuradora-Geral do ·Estado. O 
Presidente passa a palavra aos convidados para as considerações 
iniciais e, após, são abertos os debates, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Passa-se à 23 Parte da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen emite parecer, em 
que conclui pela aprovação da Emenda n° 14, apresentada em 
Plenário ao Projeto de Lei n° 498/99. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Cabo Morais, Presidente - Nivaldo Andrade - Carlos 

Pimenta. 
ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA RODOVIÁRIA 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dezenove· de 

dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho, Amilcar Martins, Dalmo 
Ribeiro Silva e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, 

. declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da re.união 
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 o relatório final dos trabalhos da Comissão e pas~a a 
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palavra ao Deputado Amilcar Martins, que procede à leitura de 
seu relatório. Submetido a discussf-10 e votação, é o relatório 
aprovado. Em seguida, a Presidência suspende os trabalhos para a 
lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos e em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, a 
Presidência dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2000. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho - Amilcar 

Martins - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 47/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto 
de lei em tela institui o controle e a fiscalização da produção, do 
transporte, da comercialização e da distribuição de medicamentos no 
Estado e dá outras providências. 

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Em seguida, a Comissão de Saúde manifestou-se, quanto 
ao mérito, pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos 
aspectos financeiro e orçamentário. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise objetiva manter o controle e a 

fiscalização dos medicamentos no âmbito do Estado, desde a 
produção até a distribuição. 

A Comissão de Saúde apresentou o Substitutivo n° 1, que 
dispõe sobre a política estadual de medicamentos, estabelecendo 
diretrizes para a assistência farmacêutica a ser implantada no Estado, 
a farmacovigilância, a capacitação de recursos humanos para a área e 
a promoção de estudos e o desenvolvimento de tecnologia de 
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I produção dos medicamentos. 
Propõe, ainda, linhas norteadoras de caráter geral para a 

elaboração de estratégias de atuação governamental. 
O Substitutivo n° 1 foi· elaborado em sintonia com os 

objetivos do Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG- 2000-
2003, que propõe a integração da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -
com a Secretaria de Estado da Saúde no que se refere à gestão 
participativa e colegiada. O substitutivo trata, tamb~m, do 
desenvolvimento institucional e organizacional do Sistema Unico .de 
Saúde- SUS. 

Existe dotação orçamentária para implementação das 
ações da política estadual de medicamentos elaborada no Substitutivo 
n° 1, o que torna a proposição viável do ponto de vista orçamentário. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 47/99, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Saúde, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ao dispor sobre a relação de medicamentos que 

podem ser comercializados no Estado de Minas Gerais, em postos de 
medicamentos, de que trata o art. 4°, inciso XIII, da Lei Federal n° 
5.991, de 1973, a autoridade sanitária estadual não poderá impedir a 
venda d~ nenhum medicamentd industrializado e em sua embalagem 
original, exceto psicotrópicos, desde que receitados por médico. 

Parágrafo único - Para o cumprimento do dispost~ neste 
artigo, o posto de medicamentos deverá guardar cópia da respectiva 
receita, pelo prazo de, no mínimo, um ano, para exibi-la aos órgãos de 
fiscalização.". 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - lrani 

Barbosa - Rêmolo Aloise - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.171/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
·Relatório 

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de 
lei sob comento visa determinar novos critérios para o funcionam~nto 
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de terminais rodoviários. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer 
concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 
2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo n° 1. 

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

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva assegurar serviço 

médico de urgência aos usuários dos terminais rodoviários do Estado 
de Minas Gerais localizados em municípios que possuam mais de 100 
mil habitantes. 

A proposição prevê, como medida acessória do referido 
serviço, a presença obrigatória, durante o dia e nos horários noturnos 
de pico de embarque e desembarque de passageiros, de médico e 
atendente, para os quais deverá estar disponível ambulância para o 
transporte de eventuais pacientes. 

A proposição passou por criteriosos estudos nas 
Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas. Ambas, no intuito de aperfeiçoar o projeto, 
apresentaram substitutivo. O Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, observou que, à exceção do Terminal 
Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP - e do Terminal 
Turístico JK, localizados no Município de Belo Horizonte, todos os 
terminais pertencem aos municípios, que têm, por conseqüência, 
competência para operá-los. 

Fica, dessa forma, o Estado impedido de sobre eles 
legislar, o que caracterizaria ingerência deste ente em assunto 
municipal, conflitando com o disposto no art. 30, V, da Lei Máxima 
Federal. 

O Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão de 
Transporte, resolveu, considerando que os terminais encontram-se 
hoje concessionados e explorados pela iniciativa privada, repassar a 
essas empresas o ônus e -a responsabilidade de prestar o referido 
serviço. 
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Entretanto, tal substitutivo se nos afigura inadequado, 
visto que ônus serão gerados para os concessionários e, 
inevitavelmente;-repassados para as tarifas de embarque, majorando-
as. 

Dessa forma, impera concluir que a proposta contida no 
Substitutivo n° 1 é a mais adequada, pois vai ao encontro dos ditames 
constitucionais nele descritos, cabendo ao Estado o papel de 
responsável pela área da saúde e de mantenedor das ações e dos 
serviços necessários para tal fim. 

Portanto, não vislumbramos óbice à aprovação da futura 
lei, pois, sob a ótica financeiro-orçamentária, inexiste impacto para os 
cofres públicos, mesmo porque a estrutura administrativa necessária à 
sua consecução encontra-se pronta. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 1.171/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo 

Aloise - lrani Barbosa - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.246/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório , 

O projeto de lei em exame, do Deputado João Pinto 
Ribeiro, dispõe sobre obras de arte representativas da herança 
cultural e histórica mineira. . . .; 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, a 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. 1.

1 

.. 

Vem agora a esta Comissão, para receber parecer de 1° 
turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "b", do Regimento ~ 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei referido propõe a identificação e o 

cadastramento das obras de arte produzidas no Estado, bem como a 
promoção de eventos destinados a divulgar o patrimônio cultural e 
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artístico mineiro. 

É ponto pacífico que a preservação do patrimônio 
histórico, artístico e cultural é de importância primordial na construção 
e manutenção dos laços que unem e aproximam os membros de um 
grupo social e que a valorização, divulgação e difusão das diferentes 
formas de manifestação cultural são direitos garantidos 
constitucionalmente. 

A proposição inclui, aind2 dispositivo reconhecendo o 
quadro "Princípio de Minas", do pintor Elie Layon, como representativo 
da fundação do Estado. 

Artista plástico renomado, radicado em Mariana há 44 
anos, Layon tem obra pertencente ao acervo patrimonial do Museu de 
Arte de São Paulo. Pelo fato de pintar o casario colonial da região 
envolto em brumas, ficou conhecido como pintor das brumas. Além de 
paisagens, entre as quais se destacam "Praça Tiradentes", "De Mãos 
Dadas", "Praça da Sé", "Menino com a Gaiola", "Velha Ouro Preto", 
dentre outras, dedica-se o artista a fazer retratos e esculturas em 
madeira. 

Mariana, cidade que se encontra nas origens de Minas, 
pioneira como arraial, vila, cidade, capital, diocese, está perenizada na 
obra de Layon, particularmente no quadro destacado pela proposição, 
o qual retrata a chegada dos bandeirantes ao local onde seria fundada 
a primeira vila do Estado. O pintor usou como modelos figuras 
conhecidas na cidade de Mariana, como artistas, intelectuais e 
pessoas dedicadas à preservação da cultura local. 

Lembremo-nos, por outro lado, de que Minas Gerais ainda 
não conta com uma pintura representativa de suas origens. Assim, 
consideramos importante a inclusão de emenda reconhecendo 
oficialmente o quadro "Princípio de Minas" como representativo da 
fundação do Estado e integrante de seu patrimônio artístico, histórico 
e cultural. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.246/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
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Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
Art. 3° Fica reconhecido, oficialmente, com9 

representativo da fundação do Estado de Minas Gerais e como obra 
integrante do patrimônio artístico, histórico e cultural mineiro o quadro 
"Princípio de Minas", de autoria de Elie Layon. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrada, 

relator- José Milton - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.271/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 
1.271/2000 propõe a revogação da Lei n° 11.085, de 30/4/93, que cria 
o Fundo SOMMA, destinado a financiar a implementação do programa 
de saneamento ambiental, organização e modernização dos 
municípios do Estado de Minas Gerais. 

O projeto em epígrafe, originado da Mensagem n° 
151/2000, do Governador do Estado, tramita em regime de urgência, 
em conformidade com o art. 69 da Constituição do Estado. 

Publicado, foi o projeto distribuído preliminarmente à 
Comissão de Constituição e_ Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1 , que 
apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber 
parecer quanto aos aspectos financeiro e orçamentário, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Fundo SOMMA, constituído originariamente com 

recursos do Contrato de Empréstimo n° 3639-BR, de 19/10/93, 
celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD -, e com recursos ordinários 
do Tesouro em contrapartida, tem como objetivo apoiar os municípios 
do Estado na elaboração e na implementação de projeto de 
desenvolvimento institucional, de saneamento básico e ambiental, de 
infra-estrutura urbana e de expansão da capacidade de investimento. 
Do total da linha de crédito de US$150.000.000,00, o BIRD anulou 
US$9.700.000,00 e liberou ÚS$118.300.000,00, restando aindfi a 
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desembolsar algo em torno de R$38.300.000,00. O fundo opera 
por meio de financiamentos reembolsáveis e de caráter rotativo, cujo 
retorno representa a contrapartida do Estado. Observa-se que, ao 
longo da sua história, o fundo financiou R$234.000.000,00 a 
municípios e empresas de saneamento, gerando investimentos de 
R$310.000.000,00 e atendendo a 150 beneficiários. Em Minas Gerais, 
uma pesquisa com cidades beneficiadas pelo Fundo revelou um 
aumento de 120% na receita própria dos municípios em quatro anos. 
Dessa forma, os fundos de desenvolvimento têm tido um importante 
papel no fortalecimento dos municípios e no processo de 
descentralização de políticas públicas. 

Os principais aspectos financeiros e patrimoniais do Fundo 
SOMMA podem ser resumidos por meio dos seguintes dados, que 
justificam a preservação do Programa SOMMA como um eficiente 
instrumento de fomento regional: a) saldo dos financiamentos 
contratados de R$119.900.000,00 em 5/12/2000; b) baixos índices de 
inadimplência (16,8% em número e 5,6% em valor) em 5/12/2000; c) 
saldo contábil do Fundo SOMMA componente da conta "Fundo de 
Recursos a Utilizar - FRU" no v2!or de R$53.700.000,00 em ~ 
7 /12/2000; d) carteira de títulos do 1 ~souro Federal no valor de 
R$97.200.000,00 milhões em 30/11/2000, recebidos em pagamento 
de dívida contraída por município, conforme autorizado pela Lei n° 
13.579, de 2/6/2000; e) compromissos já assumidos para liberação de 
valores no valor de R$69.000.000,00 no período compreendido entre 
dezembro de 2000 a outubro de 2001; f) risco de descasamento entre 
as taxas de captação e de aplicação minimizado pela adoção do 
indexador IGP-M e de juros reais de até 12% a.a. em contratos de 
empréstimo de longo prazo. 

Com o advento da Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, 
o Estado de Minas Gerais ficou impedido de sacar o saldo 
remanescente da linha de crédito junto ao BIRD, assim como de 
aplicar os saldos financeiros e os recursos oriundos dos 
repagamentos pelos beneficiários nos moldes do Fundo SOMMA. 
Cabe, entretanto, salientar que a Lei de Responsabilidade Fiscal 
excetua da vedação da realização de operação de crédito entre um 
ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, e outro 
as operações efetuadas por instituições financeiras estatais para o 
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financiamento de despesas de capital, desde que assumam o 
risco de inadimplência decorrentes das operações contratadas. Nesse 
sentido, o § 1° du art. 35 dispõe, "in verbis": 

"§ 1°- Excetuam-se da vedação a que se refere o "caput" 
as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da 
Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que 
não se destinem a: 

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 
11 - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria 

instituição concedente". 
Considerando, ainda, a ausência de crédito bancário 

privado para o setor público, diretamente ou por intermédio de 
agentes do BNDES, a baixa capilaridade do BNDES para atuação 
junto aos municípios mineiros e a grande experiência do BDMG na 
gestão de operações financeiras com municípios, entendemos que o 
prosseguimento do Programa SOMMA é de fundamental importância 
para o fortalecimento institucional dos municípios mineiros. Em que 
pese às numerosas irregularidades apontadas pela CPI do Fundo 
SOMMA, em curso nesta Casa-c; acreditamos que eventuais distorções 
podem ser corrigidas por meio de medidas administrativas. Dessa 
forma, a capitalização do BDMG, além de ser o procedimento correto 
para a destinação dos recursos do Fundo a ser extinto, propiciará um 
impulso ao BDMG para a obtenção de recursos oriundos do BNDES, 
da Caixa Econômica Federal e de outras instituições. 

Ademais, o Secretário de Estado da Fazenda, em resposta 
aos questionamentos constantes no pedido de diligência, informa que 
a extinção do Fundo e a realocação dos saldos remanescentes não 
necessita de prévia anuência do BIRD e que inexiste a possibilidade 
de sanções contratuais por parte do BIRD, uma vez que o Estado 
aplicou os recursos conforme pactuado e vem cumprindo 
regularmente os compromissos de amortização. 

Visando a alcançar uma proposta intermediária que, por 
um lado, faça a adequação do Fundo SOMMA às exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, respeite os termos dos instrumentos 
contratuais celebrados pelo Estado, seja com os municípios, seja com 
o BIRD, e, por outro lado, ajude o Estado a regularizar a sua condição 
financeira, a Comissão de Constituição e Justiça apresento~ o 
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Substitutivo n° 1. Entendemos, entretanto, que o substitutivo 
apresentado merece alguns reparos de ordem técnica nos seus arts. 
2°, 3°, 4° e 7°, razão pela qual optamos por apresentar o Substitutivo 
n° 2. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.271/2000, no 1° turno, na forma do seguinte Substitutivo n° 
2, esclarecendo que, com a sua aprovação, fica prejudicado o 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Extingue o Fundo SOMMA, criado pela Lei n° 11.085, de 

30 de abril de 1993, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Fica extinto o Fundo SOM MA, criado pela Lei n° 

11.085, de 30 de abril de 1993, alterado pelas Leis n°s 11.727, de 30 
de dezembro de 1994, e 13.579, de 2 de junho de 2000. 

Art. 2° - Será apurado pelo Poder Executivo o patrimônio 
do Fundo SOMMA existente na data da promulgação desta lei. 

§ 1° - Os contratos de financiamento celebrados pelo 
Estado de Minas Gerais, bem como os autorizados pelo Senado 
Federal ou pelo Banco Central, com recursos do Fundo SOMMA 
serão integralmente cumpridos. 

§ 2° - Fica garantido o financiamento do projeto de 
complementação viária da Avenida Pedro 11 e de remoção e 
reassentamento da Vila São José na Capital. 

Art. 3° - O patrimônio do Fundo SOMMA, apurado nos 
termos do artigo anterior, terá a seguinte destinação: 

I - os valores relativos a compromissos estabelecidos em 
contratos de financiamentos e convênios assinados, como também os 
autorizados pelo Senado Federal ou pelo Banco Central, serão 
reservados para liberação na forma dos respectivos cronogramas de 
desembolso; 

11 - serão transferidos ao patrimônio do Estado: 
a) os Títulos do Tesouro Federal; 
b) os valores- alocados no caixa único do Tesouro 

Estadual, deduzidos os valores a que se refere o inciso I; 
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111 - o saldo dos financiamentos contratados com os 
beneficiários do Fundo SOMMA, acrescidos dos valores a liberar e 
dos encargos- financeiros, serão, à medida que retornarem, 
incorporados ao capital do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A.-BDMG. 

Parágrafo único - O Estado transferirá os valores a que se 
refere o inciso 11 ao BDMG em vinte e quatro parcelas iguais e 
mensais, a partir de janeiro de 2001, na forma de aumento de capital. 

Art. 4° - O BDMG aplicará os recursos a que se referem o 
inciso 111 e o parágrafo único do art. 3° em programas -de 
financiamentos destinados à modernização institucional, saneamento 
básico e ambiental e infra-estrutura -urbana de municípios mineiros, 
exclusivamente para o financiamento de despesas de capital, nos 
termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 5° - Fica o BDMG, como agente financeiro do Estado, 
observadas as disposições contidas nesta lei, autorizado a gerir os 
recursos previstos no art. 3° desta lei, podendo, para tanto, exercer as 
seguintes ações, entre outras: 

projetos; 
I - promover o acompanhamento da implantação- dos 

11 - liberar recursos; 
111 -cobrar, administrativa ou judicialmente, seus créditos; 
IV - transigir quanto a valores em cobrança, preservado o 

interesse público. 
Art. 6° - Esta lei entra em vigor ria data de sua publicação. 
Art. 7° ~ Revogam-se as disposições em contrário, em 

especial as Leis n°s 11.085, de 30 de abril de 1993, e 13.579, de 2 de 
junho de 2000. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - lrani 

Barbosa - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.334/2000 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto 
de lei em epígrafe altera disposições da Lei n. 0 13.163, de 20/1/99, e 
dá outras providências. Publicada em 13/12/2000, a matéria\ foi 
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distribuída à Mesa da Assembléia para, nos termos regimentais, 
receber parecer. 

Fundamentação 
A Lei n° 13.163, de 1999, promove a adequação da lei 

orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas 
Gerais - IPLEMG - às normas constitucionais em vigor a partir da 
Emenda à Constituição n° 20/98. 

As alterações introduzidas na Constituição da República 
por meio da Reforma Previdenciária devem ser necessariamente 
seguidas nas normas infraconstitucionais existentes em todo o País. 
Assim, a Lei n° 13.163 representa um grande avanço para a 
modernização e a adequação do IPLEMG às normas vigentes. 

Fazem-se necessárias, no entanto, algumas alterações no 
ordenamento em vigor, para que seja preservado o equilíbrio atuarial 
do Instituto. No novo modelo do sistema previdenciário brasileiro 
existe a previsão do compartilhamento responsável entre beneficiários 
e patrocinadores, para que sejam garantidos, no futuro, os benefícios 
previstos no presente. 

Dessa forma, o aumento das contribuições previsto no 
projeto de lei em exame, mantida a proporcionalidade já existente e os 
mesmos limites para a contribuição patronal, representa um 
aprimoramento na legislação em vigor. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.334/2000. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de 

dezembro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente -Durval Ângelo, relator 

José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 36/2000 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como 

primeiro signatário o Deputado Ermano Batista, a proposta de emenda 
à Constituição em análise acrescenta parágrafo ao art. 157 da 
Constituição do Estado, tornando obrigatória a execução da 
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programação orçamentária decorrente de emendas de 
parlamentares ao projeto da lei orçamentária anual e dá outras 
providências. ~ 

Aprovada no 1 ° turno com a Emenda n° 1, e cumpridas as 
formalidades regimentais, retoma agora a proposiçãó a esta 
Comissão para receber parecer de 2° turno, nos termos do art. 201 do 
Regimento Interno. 

Segue, em anexo, a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe visa a tornar obrigatória a 

execução da programação orçamentária decorrente de emendas de 
parlamentares ao projeto da lei orçamentária anual, de iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo, e a caracterizar como crime de 
responsabilidade o seu descumprimento . 

Nos termos do art. 24, 11, da Constituição da República, a 
matéria orçamentária está inserida no campo da legislação 
concorrente, cabendo à União estabelecer normas gerais, as quais 
não excluem a competência suplementar dos Estados membros . Não 
há , portanto, óbice constitucional quanto à competência e à iniciativa 
para a tramitação da proposição nesta Casa. 

Conforme manifestação da Comissão no 1 o turno, a 
Constituição de 1988 devolveu a prerrogativa institucional do Poder 
Legislativo de interferir no processo orçamentário por meio de 
mecanismos que lhe assegurassem a transparência e a 
democratização. É importante recordar que a formulação tecnocrática 
do orçamento, a salvo de. injunções políticas trazidas por sua 
apreciação pelo Legislativo e em estrita obediência a critérios de 
eficácia e de eficiência, não garante maior probabilidade de decisões 
racionais, ótimas do ponto de vista da alocação econômica dos 
recursos. Ademais, o poder unilateral exercido pelo Poder Executivo, 
de decidir o que executar e o que não executar, demonstra uma 
disfunção existente na relação entre os Poderes, qual seja a utilização 
da liberação de recursos oriundos das emendas como instrumento de 
barganha política. 

As leis orçamentárias trazem duas modalidades de 
créditos. Primeiramente, há os créditos de execução compulsqria, 

I 



1458 
assim caracterizados por derivarem de leis ordinárias ou de 
mandamentos constitucionais que determinam obrigações para o 
Estado; é o caso, por exemplo, das transferências e vinculações 
constitucionais, dos pagamentos dos precatórios, de pessoal e do 
serviço da dívida. Na segunda modalidade, os créditos assumem 
caráter autorizativo, ou seja, na ausência de norma substantiva 
criadora da obrigação, o executor tem a liberdade de executar ou não 
o crédito orçamentário. Observa-se que, em várias situações, poder-
se-ia justificar a não-execução de ações orçamentárias: atraso na 
elaboração dos projetos, impugnação dos processos licitatórios, 
arrecadação efetiva menor do que a estimada ou realização de 
despesas imprevistas. Julgamos, porém, que somente nesses casos 
caberá ao executor protelar, suspender ou deixar de executar os 
créditos limitativos ou discricionários. Nesse sentido, a proposição em 
análise pretende tornar obrigatória a execução orçamentária dos 
recursos alocados por meio das emendas parlamentares, que, por 
sinal, representam um volume pouco significativo em relação ao total 
do orçamento. 

Entendemos, entretanto, que a aprovação da emenda 
constitucional em análise somente será possível com a aprovação 
conjunta de dispositivo que impeça a criação de receita orçamentária 
pelo Poder Legislativo a título de erro ou omissão. De fato, a 
obrigatoriedade da execução das emendas parlamentares passaria a 
ser um fato atentatório ao equilíbrio fiscal estrutural das finanças 
públicas, na medida em que se pudesse elevar de forma artificial a 
receita prevista pelo Poder Executivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, op;namos pela aprovação, no 2° 

turno, da Proposta de Emenda à Con~t!tuição n° 36/2000 na forma do 
vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art. 157 da Constituição do Estado a que 

se refere o art. 1° o seguinte § 9°: 
Art. 1°- ............................................. . 
"Art. 157- ........................................ . 
"§ 9° - É vedada, em qualquer hipótese, alteração dos 

valores correspondentes à totalidade da receita prevista na proposta 
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anual da lei orçamentária anual ongmana do Poder Executivo, 
incluída nesta vedação qualquer mudança de cálculo da arrecadação 
e de sua expressão monetária.".". 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Doutor Viana, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Hermano Batista - Dinis Pinheiro. 
Redação do Vencido no 1 o Turno \. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 36/2000 
Insere dispositivo na Constituição do. Estado para tornar 

obrigatória a execução da programação orçamentária decorrente de 
emendas parlamentares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
aprova: 

Art. 1 ° - O art. 157 da Constituição do Estado passa a 
vigorar acrescido do seguinte § ao: 

"Art. 157- ............................................... .. 
§ ao - A programação constante da lei orçamentária anual 

decorrente de emendas apresentadas por parlamentares, 
devidamente identificadas, é de execução obrigatória, e o seu 
descumprimento implica crime de responsabilidade, conforme dispõe 
o art. 91, inciso VI.". 

Art. 2° - Esta emenda entra em vigor no primeiro dia útil do 
ano subseqüente ao da sua publicação. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° a90/2000 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
A proposição em exame, do Deputado Gil Pereira, dispõe 

sobre a criação do Projeto Mutirão Universitário no Estado de Minas 
Gerais e dá outras providênciàs. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, 
apresentado por esta Comissão, a matéria foi devolvida, de ofício, 
para exame da modificação feita ao texto original, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do vencido 
no 1 o turno, com a Emenda n°1, que apresentou. 

Vem a proposição, agora, a esta Comissão, para exame 
no 2° turno, nos termos do art. 1a9, c/c o art. 102, VI, "a'\ do 
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Regimento Interno. 

Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é 
parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei que ora retorna a esta Comissão visa à 

criação do Projeto Mutirão Universitário, uma iniciativa de caráter 
extensionista direcionada às comunidades carentes. 

Ratificamos as razões expendidas no parecer de 1° turno, 
enfatizando que a extensão, como prática acadêmica que interliga a 
universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa com as 
demandas da maioria da população, possibilita a formação do 
profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade, 
como espaço privilegiado de produção de conhecimentos 
significativos que podem colaborar para o rompimento das barreiras 
do subdesenvolvimento e fazer da universidade uma instituição 
solidária e participativa. 

Quando do exame da matéria no 1° turno, nesta 
Comissão, o formato da proposta original foi aperfeiçoado na forma do 
Substitutivo n° 2, tornando-a juridicamente mais adequada e, 
potencialmente, dotada de maior efetividade no plano prático. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em reexame da 
proposta na forma do vencido no 1° turno, sugere a Emenda n° 1, que, 
certamente, vem contribuir para aprimorar o conteúdo da proposição, 
harmonizando-a com as diretrizes contidas na LDB, no que concerne 
à prerrogativa dos colegiados de ensino e extensão das universidades 
em deliberarem acerca da programação das atividades de extensão a 
serem realizadas por essas instituições. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 890/2000, no 2° turno, na forma c:r.) vencido no 1 o turno, com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Constitu.-:~ão e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - José Milton, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva- Antônio Carlos Andrada. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 890/2000 

Dispõe sobre a criação do Projeto Mutirão Universitário e 
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dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Projeto Mutirão Universitário, 

destinado a promover, no Estado, programas de extensão 
universitária orientados para a assistência e o desenvolvimento das 
comunidades carentes. 

Art. 2° - O Projeto Mutirão Universitário será coordenado 
por um comitê executivo composto por representantes das instituições 
universitárias públicas e privadas participantes. 

Parágrafo único ...,. Representantes dos órgãos estaduais 
competentes integrarão o comitê referido no "caput", exercendo a 
secretaria executiva, que oferecerá a infra-estrutura e o apoio técnico 
necessários ao funcionamento do projeto. 

Art. 3° - Compete ao Comitê Executivo do Projeto Mutirão 
Universitário, com a participação e assistência técnica da secretaria 
executiva: 

I - identificar as áreas prioritárias para o desenvolvimento 
dos programas; 

11 - analisar, selecionar e compatibilizar as propostas de 
trabalho apresentadas pelas instituições universitárias; 

111 - propor a celebração de acordos, convênios e 
contratos de cooperação técnica, científica e financeira entre o Estado 
e pessoas de direito público e privado, físicas e jurídicas, nacionais e 
internacionais, visando à realização de seUs objetivos; 

IV - acompanhar e avaliar a execução das ações 
pertinentes aos programas. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.198/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório , 
De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 

1. 198/2000 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar área 
industrial localizada no Município de Arcerburgo para instalaçãq do 

I 
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Frigorífico Tamoyo Ltda. 

Após sua aprovação no 1° turno, na forma do Substitutivo 
n° 1, retorna a matéria a esta Comissão para ser apreciada no 2° turno 
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o 
Regimento Interno. 

De acordo com o art. 189, § 1°, desse mesmo estatuto, 
apresentamos a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de dar a necessana 

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa transferir o 
domínio de bem imóvel de sua propriedade ao Frigorífico Tamoyo, 
autorização essa determinada por preceitos de naturezas 
constitucional e administrativa, especialmente pela Lei Federal n° 
4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Tal diploma estabelece 
em seu art. 105, § 2°, a prévia autorização do parlamento para 
alienação de bens que componham o ativo permanente do Tesouro do 
Estado. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, 
devemos ponderar que a proposta contida no projeto de lei ora 
examinado não ocasiona aumento de despesa nem incremento de 
receita nas contas públicas; não causa, portanto, impacto no 
orçamento do Estado. O negócio imobiliário proposto, se efetivado, 
representa, entretanto, uma redução do ativo permanente. 

Em face do que acabamos de expor, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.198/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 20 de~ dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente · Rêmolo Aloise, relator - lrani 

Barbosa - Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.198/2000 

Autoriza o Poder Executivo a doar área industrial 
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localizada no Município de Arceburgo, para o fim que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 
Frigorífico Tamoyo Ltda. parte do imóvel constituído de terreno com 
área de 21937,35 ha (duzentos e dezenove hectares trinta e sete ares 
e trinta e cinco centiares) localizado no Município de Arceburgo, no 
local denominado Fazenda Santo Antônio do Engenho, transcrito sob 
o n° 19.298, a fls 19 do livro 3-88 de Transcrição das Transmissões 
do Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo de Minas. 

Parágrafo único -A área de que trata o "caput" deste artigo 
destina-se à instalação do Frigorífico Tamoyo Ltda. 

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública 
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo 
anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 ° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 898/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 898/2000, do Deputado José Milton, 
que declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Ouro 
Preto - ASSODIOP -, com sede no Município de Ouro Preto, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 898/2000 
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos 

de Ouro Preto- ASSODIOP -:,com sede no Município de Ouro Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Diabéticos de Ouro Preto- ASSODIOP -, com sede no Município 
de Ouro Preto. 
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publicação. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
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Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora -
Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.166/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.166/2000, do Deputado João Batista 

de Oliveira, que declara de utilidade pública a entidade ASSODIC -
Associação dos Diabéticos de Curvelo, com sede no Município de 
Curvelo, foi aprovado em turno único, 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° 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° 1.166/2000 
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos 

de Curvelo- ASSODIC -,com sede no Município de Curvelo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Diabéticos de Curvelo - ASSODIC -, com sede no Município de 
Curvelo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator -

Maria Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.173/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.173/2000, do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, que declara de utilidade públic.:.~ a Associação Brasileira das 
Vítimas da Talidomida, com sede em Beó Horizonte, foi aprovado em I 
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turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.173/2000 
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira das 

Vítimas da Talidomida - ABVT -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Brasileira das Vítimas da Talidomida- ABVT -,com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator -

Maria Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.192/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.192/2000, do Deputado Fábio Avelar, 
que declara de utilidade pública o Clube de Serviços Comando 
Ecológico Carcará, com sede no Município de Belo Horizonte, foi 
aprovado em turno único, 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° 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° 1.192/2000 
Declara de utilidade pública o Clube de Serviços Comando 

Ecológico Carcará, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: J 
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Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Clube de 

Serviços Comando Ecológico Carcará, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator -

Maria Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.199/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.199/2000, do Deputado lrani 
Barbosa, que declara de utilidade pública o Centro Nacional de 
Tecnologia Ambiental, com sede no Município de Belo Horizonte, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.199/2000 
Declara de utilidade pública o Centro Nacional de 

Tecnologia Ambiental - CNTA -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro 
Nacional de Tecnologia Ambiental - CNTA -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator -

Maria Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

. 1.228/2000 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 1.228/2000, do Deputado Antônio 
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Unificada de 
Recuperação e~ Apoio - AURA -, foi aprovado em turno único, 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° 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° 1.228/2000 
Declara de utilidad~ pública a Associação Unificada de 

Recuperação e Apoio - AURA -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Unificada de Recuperação e Apoio - AURA -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra e.m vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator -

Maria Olívia. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 19/12/2000, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o 
falecimento do Sr. Antônio Fonseca Pimentel, Embaixador, ocorrido 
em 11/12/2000, em Brasília, DF. (-Ciente. Oficie-se.) 

Il 
~--------------------------------------------------~~ 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2000 

ATA 

ATA DA 208a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo, Gil 

Pereira e João Paulo 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
2a Fase (Grande Expediente): - Apresentação de Proposições: 
Proposta de Emenda à Constituição n° 48/2000 - Projetos de Lei n°s 
1.339 e 1.340/2000 - Requerimentos n°s 1.842 a 1.846/2000 -
Requerimentos dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Arlen 
Santiago, João Paulo, Agostinho Silveira (2), Dimas Rodrigues (3), 
Elaine Matozinhos, Dalmo Ribeiro Silva (3) e Alberto Bejani e das 
CPis das Licitações e do FUNDEF - Comunicações: Comunicações da 
Bancada do PT, da CPI da Rodoviária e das Comissões de Política 
Agropecuária, de Transporte e de Saúde - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio Avelar, Durval 
Ângelo, Alberto Bejani, Marcelo Gonçalves, Luiz Tadeu Leite e 
Sebastião Costa - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de 
Inscrições- Leitura de Comunicações- Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva(3), Agostinho da 
Silveira(2) e Dimas Rodrigues(2); deferimento - Discussão e Votação 
de Pareceres: Pareceres de Redação Filial dos Projetos de Lei n°s 
188 e 487/99, 893, 945 e 855/2000; aprovação - Votação de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado José Henrique; 
a-provação - Requerimento do Deputado Olinto Godinho; rejeição -
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini(2), Dimas Rodrigues, 
Maria José Haueisen, Elaine Matozinhos, Alberto Bejani e Amilcar 
Martins; aprovação - Requerimentos das CPis das Licitações e do 
FUNDEF; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira; discursos dos Deputados Chico Rafael, 
Márcio Cunha e Sebastião Navarro Vieira; aprovação; prejudicialidade 
do requerimento do Deputado Chico Rafael - Chamada para 
verificação de "quorum"; existência de "quorum" para votação -
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Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
24/99; votação nominal do Substitutivo n° 1, salvo emendas; 
aprovação; questão de ordem; leitura das Emendas n°s 1 e 2; votação 
nominal da Emenda n° 2; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1; 
declarações de voto; questão de ordem; declarações .de voto -
Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 830/2000; ·aprovação na 
forma do vencido em 1° turno; Declaração de voto - Votação, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 1.198/2000; aprovação na forma do 
Subsitutivo n° 1 - Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 12/99; rejeição; questões de ordem; aprovação da 
proposta na forma do vencido em 1° turno- Votação, em 2° turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 23/99; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno - Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 26/99; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; 
votação nominal da proposta, salvo emendas; rejeição; declarações 
de voto - Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 28/99; votação nominal do Substitutivo n° 1, salvo 
emendas; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1; votação 
nominal da Emenda n° 2; aprovação - Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 21/99; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno com as ~mendas n°s 1 a 3 - Votação, em 2o 
turno, do Projeto de Lei Complementar n° 29/2000; aprovação na 
forma do vencido em 1 o turno - Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n° 997/2000; requerimentos dos Deputados Ivo José e Paulo 
Pettersen; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e 
destaques; aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação das 
Emendas n°s 1 a 5, salvo destaques; aprovação; votação da Emenda 
n° 1; rejeição; leitura e votação da Emenda n° 6; aprovação; questão 
de ordem; leitura da Emenda n° 5; aprovação - Votação, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 1.092/2000; aprovação- Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.165/2000; aprovação na forma do vencido em 1° 
turno - Prorrogação da reunião - Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei Complementar n° 17/99; requerimentos dos Deputados Márcio 
Kangussu, Sebastião Navarro Vieira, Paulo Piau, Cristiano Canêdo, 
Bené Guedes, Paulo Pettersen e José Henrique; deferimento -
Requerimento do Deputado Durval Ângelo; aprovação; questões de 
ordem; requerimento do Deputado Chico Rafael; rejeição; vot~ção 
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nominal do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação na 
forma do vencido em 1° turno; leitura e votação nominal do parágrafo 
único do art. 218; rejeição; prejudicialidade da Emenda n° 12; leitura 
do art. 268; discursos dos Deputados Alberto Bejani e Chico Rafael; 
questões de ordem; discurso do Deputado Anderson Adauto; questão 
de ordem; votação nominal; rejeição; leitura e votação do art. 269; 
discursos dos Deputados Chico Rafael e Sebastião Costa; aprovação; 
leitura e votação do § 2° do art. 324; discursos dos Deputados 
Cristiano Canêdo e Durval Ângelo; rejeição; votação nominal das 
Emendas n°s 1 a 5 e 9 a 23, salvo subemendas e destaques; 
aprovação; questão de ordem; leitura e votação nominal das Emendas 
n°s 24, 25, 27 e 32 a 35 e das subemendas que receberam o n° 1 às 
Emendas n°s 9 e 22; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 9 
e 22; leitura e votação nominal das Emendas n°s 28 e 29; rejeição; 
leitura e votação nominal da Emenda n° 26; aprovação; leitura das 
Emendas n°s 30 e 31; questões de ordem; votação nominal da 
Emenda n° 30; rejeição; votação da Emenda n° 31; aprovação; leitura 
e votação nominal da Emenda n° 36; discurso do Deputado Arlen 
Santiago; aprovação; leitura e votação nominal da Emenda n° 37; 
discurso do Deputado Chico Rafael; rejeição; leitura e votação 
nominal da Emenda n° 14; discursos dos Deputados Dimas Rodrigues 
e Elbe Brandão; rejeição; leitura e votação nominal da Emenda n° 16· 
discursos dos Deputados Álvaro Antônio e Márcio Kangussu; rejeição~ 
leitura e votação da Emenda n° 21; rejeição - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 328/99; apresentação do Substitutivo n° 2; 
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1; rejeição; 
votação do Substitutivo n° 2; aprovação; declarações de voto -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
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Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista- Fábio A velar- Geraldo Rezende- Glycon Terra Pinto 
- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Ivo José- João Leite 
- João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha- Márcio Kangussu-
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia :: Mauri Torres.-
Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley 
Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira)- Às 14h15min, a 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado João Paulo, 2°- Secretário "ad hoc", procede 

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

- O Deputado Dilzon Melo, 1 °-Secretário, lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Genésio Bernardino, Diretor-Geral do DNER, 

encaminhando informações relativas à solicitação feita por meio do 
Requerimento n° 1.628/2000 - restauração asfáltica da Rodovia do 
Café, no trecho Areado, Alfenas, Paraguaçu. (- Anexe-se ao 
Requerimento n° 1.628/2000.) 

Dos Srs. Aluísio Gama de Souza, Presidente do Tribunal 
de Contas do Rio de Janeiro; Luís Márcio Vianna, Secretário de Minas 
e Energia; Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho; Pe. lng~ácio 

~--------------------------------------~~ 
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Perez Rodriguez e Robson Braga de Andrade, Presidente da 
ORTENG, agradecendo o convite para a solenidade de entrega da 
Medalha Comemorativa dos 500 Anc3 do Brasil e da Medalha da 
Ordem do Mérito Legislativo. 

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento 
(2), encaminhando, em atenção a requerimentos da Comissão de 
Fiscalização Financeira, informações sobre pedidos de diligência 
relativos à proposta orçamentária para 2001, encaminhados pelos 
Ofícios n°s 2.393 e 2.408/2000/DLE. (-Anexem-se ao Projeto de Lei 
n° 1.216/2000.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, 
encaminhando, em atenção a pedido contido no Requerimento n° 
1.623/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, cópia da 
informação enviada pela Secretaria da Fazenda a respeito do assunto. 

Do Sr. Raul Belém, Secretário de Agricultura, prestando 
informações relativas a pedido contido no Requerimento n° 
1.613/2000, do Deputado Dimas Rodrigue3. 

Dos Srs. Luís Márcio Vianna, Secretário de Minas e 
Energia, e Elizabeth Beatriz Cólen, Diretora da 223 Superintendência 
Regional de Ensino, agradecendo convite para a solenidade de 
entrega dos prêmios aos vencedores do Concurso de Redação e 
Ilustração Brasil 500 Anos. 

Do Sr. Carlos Patrício de Freitas Pereira, Secretário da 
Saúde, encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 
1.509/2000, do Deputado Edson Rezende, o qual trata de 
providências relacionadas a produtos importados que contenham 
organismos geneticamente modificados. (-Anexe-se ao Requerimento 
n() 1.509/2000.) 

Do Sr. Wildemar Maximino da Cruz, Prefeito Municipal de 
Janaúba, encaminhando cópia da "Carta Aberta à População", da 
ADEP, a qual trata de questões relativas aos Defensores Públicos. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.266/2000.) 

Do Sr. Antônio Rodrigues Tosta, Presidente da Câmara 
Municipal de Araguari, solicitando se verifique a existência de verbas 
no orçamento de 2001 para a continuação das obras da cadeia 
pública dessa cidade. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.216/2000.) 

Do Sr. Hamilton Pires de Rezende, Presidente da Câmara 

T 
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Municipal de Campanha, solicitando à Casa apoio ao projeto de 
lei orgânica da Defensoria Pública. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
1.266/2000.) -- .#{ 

Do Sr. Itamar Pires da Silva; Presidente da Câmara 
Municipal de Espera Feliz, encaminhando cópia de moção aprovada 
nessa Casa na qual se manifesta repúdio pela iniciativa de se 
postergar a data para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
(-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. lano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuaí, encaminhando cópia da Indicação n° 165/2000, 
aprovada nessa Casa, em que se solicitam providências para a 
construção de um muro para fechar o pátio da E. E. de Alfredo Graça. 
(-À Comissão de Educação.) 

Dos Srs. Willer Hudson Pós, Diretor-Geral do IGAM, e 
Faiçal David Freire Chequer, Reitor da ·Universidade de ltaúna, 
agradecendo o convite para a solenidade de entrega dos prêmios aos 
vencedores do Concurso de Redação e Ilustração Brasil 500 Anos. 

Do Sr. Messias de Paula Castro, Presidente da Federação 
dos Trabalhadores no Comércio do Estado de Minas Gerais, 
agradecendo a condecoração com a Medalha Comemorativa dos 500 
Anos do Brasil. 

Dos Srs. Roberto Mauro Amaral, Diretor da SUDENE-MG, 
e Arthur Lopes Filho, Presidente da FEDERAMINAS, agradecendo o 
convite para o ciclo de debates sobre o tema "Minas Gerais e o 
Projeto Alvorada". · 

Do Sr. Eduardo Henrique Soares Machado, Promotor de 
Justiça, agradecendo o convite para o seminário sobre o tema "Dez 
Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente". 

Dos Srs. Antônio Sérgio Tonet e Rômulo de Carvalho 
Ferraz, Promotores de Justiça da Promotoria Especializada na Defesa 
do Patrimônio Público, informando, em atenção ao Ofício n° 
2.391/2000/DLE (encaminha pedido de diligência formulado pela 
Comissão de Fiscalização Financeira com relação ao Projeto de Lei no 
1.216/2000), que essa Promotoria não recebeu nenhuma 
representação quanto a possíveis irregularidades em contratos 
celebrados pela CEMIG no âmbito da Usina de Funil. (-Anexe-se ao 
Projeto de Lei n° 1.216/2000.) \ 
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Do Sr. Aloísio Marcos Vasconcelos Novais, Diretor de 

Operações da CEMIG, informando, em atenção a ofício que 
encaminhou o Requerimento n° 1.619/2000, da Comissão de Meio 
Ambiente, que estão dentro dos prazos previstos as obras civis do 
canal de restituição do vertedouro da Usina Hidrelétrica de Jaguara. 

Do Sr. Paulo Pereira da Silva, Presidente da Força 
Sindical, agradecendo o envio do Requerimento n° 1. 728/2000, do 
Deputado Fábio Avelar, em que se manifesta apoio à marcha a 
Brasília pelo aumento do salário mínimo para R$180,00. 

Da Sra. Valéria Simão Rezende, 1 a-Secretária da 
Administração da Câmara Municipal de Pouso Alegre, encaminhando 
moção de repúdio dessa Casa ao projeto que trata da reforma 
administrativa do Estado, o qual extingue a Defensoria Pública. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.266/2000.) 

Dos servidores do gabinete do Deputado João Batista de 
· Oliveira, manifestando-se pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 28/99. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 28/99.) 

Do Sr. Christiano F. Barsante Santos, Presidente do 
Conselho Regional de Medicina, agradecendo o envio do 
Requerimento n° 1.691/2000, do Deputado Doutor Viana. 

Dos Srs. José Luiz de Freitas Paixão, do Diretório 
Acadêmico João Ubaldo da Silva, da Fundação Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Carangola; e Wanderson Paiva Rocha, 
Presidente do Diretório Acadêmico Professor Aluísio Pimenta, da 
Faculdade de Educação da UEMG, manifestando-se pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituií,: · . i(' 24/99. (- Anexe-se à 
Proposta de Emenda à Constituição n° 24/99.) 

Do Sr. Paulo César Araújo da Silva, editor do jornal "Folha 
de Ouro Fino", congratulando-se com esta Assembléia pela 
homenagem prestada aos Profs. Guilherme Bernardes, Presidente da 
Mantenedora das Faculdades ASMEC, e Gabriel Villas Boas, Diretor 
da Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Homero Santos, Ministro de Estado; Itamar 

Franco, Governador do Estado; Olímpio Pires e Antônio do Valle, 
Deputados Federais: Francisco César de Sá Barreto, Reitor da UFMG; 
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Sirlene Xavier de Oliveira Cardoso, Presidente da Guarda Mirim 
de Mantena; Antônio Alexandre Ferreira, da Companhia Fiação Cedro 
Cachoeira, e -Zephyrino Machado Filho, do Rio de Janeiro, 
agradecendo convite para a solenidade de entrega da Medalha 
Comemorativa dos 500 Anos 'do Brasil e da Medalha da Ordem do 
Mérito Legislativo. 

Do Sr. Romeu Queiroz, Deputado Federal, agradecendo 
convite para a comemoração de fim de ano. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil (3), 
agradecendo convites para as reuniões especiais em homenagem aos 
150 anos de nascimento do Cel. Inácio Carlos Moreira Murta e a D. 
Alexandre Gonçalves do Amaral e para o Ciclo de Debates Minas 
Gerais e o Projeto Alvorada. 

Do Sr. Elmiro Alves do Nascimento, Prefeito Municipal de 
Patos de Minas, e de representante da Fundação Educacional de 
Patos de Minas, solicitando o empenho da Casa na aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 24/99. 

Do Coronel reformado Felisberto Egg, manifestando seu 
pesar pelo falecimento do Ten. Rui Rabelo. 

Do Sr. Sérgio Rodrigues de Farias, de Mutum, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário da Justiça com vistas à inclusão 
de José Antônio Silva no programa de proteção às testemunhas. 

CARTÕES 
Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde 

(3), agradecendo convites para os Debates Públicos Cooperativas de 
Trabalho - Solução para uma Justa Distribuição de Renda e Obras 
Públicas - Perspectivas de Desenvolvimento com Geração de 
Emprego e Renda em Minas Gerais e para a reunião especial em 
comemoração aos 50 anos da LBV. 

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes 
(3), agradecendo convites para as reuniões especiais em homenagem 
aos quatro anos do jornal "O Tempo" e aos 50 anos da LBV e para o 
Ciclo de Debates 70 Anos da Revolução de 30. 

Dos Srs. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de 
Esportes; Moema Guaraciaba Gomes Pereira, Procuradora-Chefe da 
Defensoria Pública do Estado; Axel Sorensen, Secretário Adjunto de 
Transportes e Obras Públicas, e Maria das Dores da Matta Cartro, 
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Presidente da AMAS, agradecendo convite para o Ciclo de 
Debates Minas Gerais e o Projeto Alvorada. 

Do Sr. César Masci, Presidente da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, agradecendo convite para a reunião especial em 
homenagem aos 150 anos do nascimento do Cel. Inácio Carlos 
Moreira Murta. 

Do Sr. Roberto Mauro Am<:·:-al, Diretor da SUDENE Minas 
Gerais, agradecendo convite para a .3olenidade de formatura da 
primeira turma do Curso de Especialização em Poder Legislativo. 

Dos Srs. Caio Brandão, Presidente da RURALMINAS, e 
Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas, 
agradecendo convite para a solenidade de entrega dos prêmios aos 
vencedores do Concurso Brasil 500 Anos. 

Do Gen. Bda. Amérido Salvador de Oliveira, Comandante 
da 43 Brigada de Infantaria Motorizada, e Axel Sorensen, Secretário 
Adjunto de Transportes e Obras Públicas, agradecendo convite para a 
solenidade de entrega da Medalha Comemorativa dos 500 Anos do 
Brasil e da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo. 

Do Sr. Marco Antônio Guimarães Monteiro, Presidente da 
Rádio Inconfidência, agradecendo convites para os Debates Públicos 
Incentivo à Apicultura e Lazer e Turismo. 

Dos Srs. Marco Antônio Guimarães Monteiro, Presidente 
da Rádio Inconfidência; Moema Guaraciaba Gomes Pereira, 
Procuradora-Chefe da Defensoria Pública do Estado, e Axel 
Sorensen, Secretário Adjunto de Transplantes e Obras Públicas, 
agradecendo convite para o Debate Público Transplante de órgãos. 

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Vice-Reitera da 
UFMG (4), agradecendo convites para as reuniões especiais em 
homenagem a D. João Resende Costa e à Delegacia Especializada 
de Crimes contra a Mulher, para o Fórum Técnico Seguridade Social 
do Servidor Público Estadual e para a solenidade de formatura da 
primeira turma do Curso de Especialização em Poder Legislativo. 

23 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

e 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as 
seguintes proposições: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 48/2000 
Dá nova redação ao art. 79 da Constituição do Estado. 

1477 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
aprova: 

Art. 1 o - O art. 79 da Constituição do Estado passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 79 - Os Auditores do Tribunal de Contas, em número 
de sete, serão nomeados pelo Governador do Estado após aprovação 
em concurso público de provas e títulos, desde que preencham os 
seguintes requisitos: 

I - graduação em nível superior de escolaridade em 
Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou Administração 
Pública; 

11 - mais de cinco anos de exercício de função ou de 
efetiva atividade profissional que exijam os conhecimentos da 
formação mencionada no inciso anterior; 

111- idoneidade moral e reputação ilibada. 
Parágrafo único - O Auditor tem as mesmas garantias e 

impedimentos do Juiz. de · Tribunal de Alçada e, quando em 
substituição a Conselheiro, os mesmos direitos, garantias e 
impedimentos deste.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em. vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Antônio Andrade - Alberto Pinto Coelho - Antônio Júlio -

Carlos Pimenta - Antônio Genaro - Rêmolo Aloise - Fábio Avelar -
Maria Olívia - Arlen Santiago - José Braga - Ambrósio Pinto - José 
Henrique - Jorge Eduardo de Oliveira - Álvaro Antônio - Sa~gento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Paulo Pettersen - Wanderley Avila -
João Leite - Marcelo Gonçalves - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Chico 
Rafael - Ivo José - Alberto Bejani - Amilcar Martins - Bené Guedes -
Marco Régis. 

Justificação : O "caput" do art. 79 da Constituição do 
Estado assim como a expres~ão "os mesmos direitos", constante da 
primeira parte do § 1° do mencionado dispositivo, foram declara:dos 
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inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em decorrência 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1067-1/600, proposta pelo 
Procurador-Geral da República. 

De fato, a exigência de aprovação prévia em concurso 
para a investidura em cargo público, que já existia na Carta de 
1967/1969, permaneceu, revigorada, na Constituição da República de 
1988, não se admitindo mais a exceção de casos indicados em lei, 
como ocorria anteriormente. 

Quanto à expressão "os mesmos direitos", que assegurava 
aos Auditores os direitos do Juiz do Tribunal de Alçada, foi 
considerada inconstitucional porque extrapola a previsão contida no § 
4° do art. 73 da Constituição da República, o qual prevê a equiparação 
dos Auditores, no âmbito federal, aos Juízes de Tribunal Regional 
Federal apenas quanto a garantias e impedimentos. Não se pode 
esquecer de que as normas estabelecidas para o Tribunal de Contas 
da União aplicam-se, no que couber, à organização, composição e 
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados por força do art. 75 
da Carta Magna. 

O julgamento da ação ocorreu em 5/3/97, tendo sido 
publicado o acórdão em 21/11/97. 

Mais de três anos transcorridos, não foi, ainda, 
apresentada proposta de emenda à Constituição para restaurar a 
inteireza da Constituição mineira e disciplinar, agora sem vislumbre de 
inconstitucionalidade, a questão dos Auditores do Tribunal de Contas. 

Atualmente, apenas dois Auditores militam em nossa 
Corte de Contas em decorrência da lacuna deixada pelos dispositivos 
tornados sem eficácia pela mencionada ação direta de 
inconstitucionalidade. 

A necessidade de que se promova logo concurso público 
para provimento dos cargos de Auditores parece-nos indiscutível, 
principalmente, quando se considera o volume de trabalho do Tribunal 
de Contas, cada vez mais pressionado a exercer de forma eficiente o 
seu papel de órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização da 
administração pública. 

Os Auditores são os técnicos mais graduados do Tribunal 
e os que, de modo mais efetivo, podem dar suporte aos Conselheiros 
em seus julgamentos. 
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Acrescente-se ainda que, conforme determina o art. 
265 da Constituição do Estado, a instrução dos processos de 
fiscalização financeira e orçamentária deve ser promovida por Auditor 
quando não estiver substituindo Conselheiro. 

Por tudo isso, estamos convencidos da necessidade desta 
proposta de emenda à Constituição e certos de que ela receberá 
integral apoio dos parlamentares mineiros. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para 
parecer, nos termos do art. 20'1 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.339/2000 
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia 

de Santa Juliana, com sede no Município de Santa Juliana. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa 

de Misericórdia de Santa Juliana, com sede no Município de Santa 
Juliana. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2000. 
Anderson Adauto · 
Justificação: A Santa Casa de Misericórdia de Santa 

Juliana é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter 
filantrópico e beneficente, que tem por finalidade empreender ações 
que promovam o atendimento gratuito aos enfermos destituídos de 
recursos financeiros. 

Importa ressaltar que a entidade está em pleno e normal 
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de 
suas funções. 

A entidade preenche os requisitos para ser declarada de 
utilidade pública e, diante disso, solicito o apoio dos nobres colegas à 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.340/2000 
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Autoriza o Governo do Estado a criar a Comenda 

Abílio Barreto, a ser concedida anualmente, em abril. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar a 

Comenda Abílio Barreto, com as atribuições e os objetivos fixados 
nesta lei. 

Art. 2° - O objetivo da comenda é perpetuar a memória de 
Abílio Barreto e homenagear as pessoas físicas ou jurídicas que se 
tenham dedicado ou contribuído para o engrandecimento do Estado. 

Art. 3° - A Comenda Abílio Barreto será administrada por 
um Conselho Diretor, composto da seguinte forma: 

I - pelos Diretores Executi\,OS da Associação Beneficente 
Tipográfica - ABT -, entidade que agrega os servidores ativos e 
inativos da Imprensa Oficial do Estado; 

li- pelo Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado; 
111 - por um representante da Assembléia Legislativa do 

Estado; 
IV - por um representante da Secretaria de Estado da 

Comunicação; 
V - por um representante do Sindicato dos Jornalistas do 

Estado de Minas Gerais; e 
VI - por um chanceler, a ser apontado pelo Presidente da 

ABT; 
§ 1 o - Os membros do Conselho Diretor referidos nos 

incisos 11, 111, IV e V serão indicados pelas entidades que representam 
e nomeados pelo Governador do Estado. 

§ 2° - Os membros do Conselho Diretor elegerão entre si o 
Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário, para um mandato de 
dois anos. 

Art. 4° - O Presidente do Conselho Diretor representará 
social e juridicamente a comenda. 

Art. 5° - Compete ao Conselho Diretor: 
I - elaborar o regimento da Comenda Abílio Barreto; 
11 - administrar a comenda no que se refere a seus 

objetivos e a seu "modus operandi"; 
111 - aprovar ou rejeitar as propostas que lhe forem 

T 

z 
õ 

Q 

~ 

<'! 

õ 
~ 

Cii 
.g 
Q 
o 

-< 
c 

~ 
~ 
"' o 
~. 

J[ 

~---------------.0 

1481 
encaminhadas; 

IV - zelar pelo prestígio da comenda e pela fiel execução 
da lei e do regulamento a ela pertinentes; 

V - propor medidas necessárias ou indispensáveis ao bom 
desempenho de suas funções; · 

VI - elaborar o seu regimento interno; 
VIl - suspender ou cancelar o direito de uso da comenda, 

em razão de ato incompatível com a sua dignidade. 
Art. 6° - A Comenda Abílio Barreto será concedida 

mediante proposta e deliberação de pelo menos 1/3 ·de seus 
membros, convocados para esse fim pelo Presidente do Conselho. 

Parágrafo único - O número de agraciados anualmente 
limitar-se-á a onze. -'\; 

Art. 7° - A Comenda Abílio Barreto será concedida 
anualmente em 29 de abril, ou em data que melhor convier. · 

Art. 8° - O modelo e as características da Medalha Abílio 
Barreto serão definidos em regulamento, levando-se em 
consideração, quando pertinentes, as sugestões a serem 
apresentadas pelo Presidente da ABT. 

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de cento e vinte dias.- -

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Luiz Menezes 
Justificação: Este projeto de lei tem o intuito de perpetuar 

a memória da ilustre figura que foi o Sr. Abílio Barreto, bem como 
prestar homenagem àquelas pessoas - físicas ou jurídicas - que se 
tenham destacado no meio gráfico, especialmente as personalidades 
que tenham prestado relevantes serviços à Associação Beneficente 
Tipográfica, entidade que congrega os servidores ativos e inativos da 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, compreendendo várias 
personalidades da literatura, do jornalismo e da política local, estadual 
e nacional. 

A correlação do nome do Sr. Abílio Barreto com a ABT nos 
parece bastante feliz, visto ter sido ele uma das mais destacadas 
figuras do Estado, pois, além de político, escritor, historiador, poet.a e 

~--------------------------------------------------~--~ 
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engenheiro, foi funcionário da Imprensa Oficial mineira e um dos 
fundadores e Presidente da ABT. 

Vale observar que tivemos o cuidado de compor o 
Conselho Diretor da comenda com personalidades de diversos 
segmentos interessados na prestação da honraria. 

Dada a importância e legitimidade da homenagem ora 
proposta, esperamos que os nobres colegas parlamentares acatem 
esta iniciativa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Transporte para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
No 1.842/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 

solicitando seja formulado voto de congratulações com o Café Don 
Pepe pela importante classificação nu concurso lllycafe. (- À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 1.843/2000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Sra. Vênica dos Santos Lima 
por haver sido agraciada com o prêmio voluntário do Ano 2000, 
concedido pela Kanitz & Associados.(- À Comissão do Trabalho.) 

N° 1.844/2000, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia com 
vistas a que seja estudada a possibilidade de se dobrar o número de 
vagas oferecidas no vestibular da UNIMONTES para o curso de 
Medicina. 

N° 1.845/2000, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia com 
vistas a que seja estudada a possibilidade de a UNIMONTES 
promover a instalação de pré-vestibulares gratuitos para alunos 
egressos da rede pública de ensino. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

N° 1.846/2000, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas à abertura 
de um escritório regional da Pasta no Município de Janaúba. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando reunião 
da Mesa desta Assembléia Legislativa com o Colégio de Líderes e as 
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pessoas e entidades que indica, para análise prévia do Projeto de 
Resolução n° 1.324/2000. 

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja apurada a 
ocorrência de quebra do decoro parlamentar por parte do Deputado 
Rogério Correia e seja avaliada a possibilidade de seu afastamento ou 
de perda do mandato, por haver divulgado informações e dados 
confidenciais, enquanto relator da CPI do Narcotráfico. 

Do Deputado · João Paulo, solicitando a instalação do 
sistema 0800 de chamadas telefônicas gratuitas na Agência do 
PROCON da Assembléia Legislativa. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Agostinho Silveira (2), Dimas Rodrigues (3), Elaine 
Matozinhos, Dalmo Ribeiro Silva (3) e Alberto Bejani e das CPis das 
Licitações e do FUNDEF. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da 

Bancada do PT, da CPI da Rodoviária e das Comissões de Política 
Agropecuária, de Transporte e de Saúde. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - A Presidência 

registra a presença, em Plenário, da Delegação da Província. de 
Jiangsu, na China. Estão presentes os Srs. Duan Xushen, Vice-
Presidente do Comitê Permanente da Conferência Política e 
Consultiva da Província; Bo Chengzu, Secretário-Geral do Comitê 
Permanente da Conferência Política e Consultiva; Wang Yongshun, 
Secretário de Ciência e Tecnologia da Província e Deputado Federal; 
Xu Zuyuan, Vice-Secretário de Economia e Comércio da Pro~íncia; 
Qiu Xiaoping, Vice-Presidente da Associação de Comércio ~a 
Província; Dong Xingong, Gerente-Geral da Xuzhou Engenhana 
Grupo; Zhou Wei, Superintendente do Escritório de Assuntos 
Internacionais da Província de Jiangsu; e Yan Jinlong, intérprete do 
Escritório de Assuntos Internacionais da Província de Jiangsu. 

A Presidência cumprimenta os nobres visitantes, 
desejando-lhes agenda proveitosa nesta Casa e no Estado de Minas 
Gerais. 

Oradores Inscritos 

I[ 
~------------------------------------------------~~~ 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio 

O Deputado Fábio A velar- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
pessoas que ocupam as galerias, ocupo a tribuna nesta tarde, para ler 
uma reportagem que foi publicada no "Jornal do Comércio", no dia 
16/12/2000. A matéria tem o seguinte título: "Lote monstro". (-Lê:) 

"O Governo paulista decidiu vender 37% das ações 
ordinárias da SABESP, a maior empresa de saneamento do País. A 
operação deverá ser precedida da listagem de ADRs nível 2 (o que 
significa que dá acesso às bolsas americanas, não apenas aos 
mercados de balcão) e não implicará a transferência de controle. 
Dada a magnitude do lote a ser vendido, contudo, é muito provável 
que sejam oferecidas garantias aos minoritários, particularmente se o 
modelo de venda for em bloco, privilegiando investidores estratégicos. 
A expectativa do Governo é conseguir pelo menos US$100,00 por lote 
de mil, mas, para alcançar esse patamar, será preciso superar 
obstáculos políticos e legais, definindo mais claramente as 
responsabilidades do Estado e dos municípios sobre o serviço. 

As gigantes do setor, como a Lyonnaise des Eaux, a 
Thames Water e a Vivendi (antiga Generale des Eaux), têm interesse 
na operação, ainda que o controle não esteja em jogo, já que o 
Tesouro paulista preservaria 51% do capital votante. Tanto para essa 
venda em bloco quanto para o modelo mais provável, de pulverização, 
contudo, os compradores das ações terão de dispor de um elenco 
muito claro de direitos quanto ao acompanhamento da gestão da 
companhia, e sua independência em relação às necessidades de 
caixa dos governos estaduais. 

Sem esse elenco claramente definido, a operação decerto 
esbarraria no "efeito CEMIG", no temor de fundos internacionais de 
investimento e grandes companhias t~uanto a intervenção de um 
futuro governo, revertendo os critérios a políticas acertados com o 
comprador. Mesmo agora que o Governador Itamar Franco acena 
com possibilidade de completar a privatização da empresa, na parte 
de geração, deixando somente a transmissão com o Estado, as 
batalhas judiciais entre o Governo mineiro e os investidores privados 
atraídos pelo antecessor de Itamar, como Southern e Relliant (antiga 
Houston), ainda afetam as cotações da CEMIG e o interesse por 
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aplicações no setor elétrico. 
A operação da SABESP, prevista para o ano que vem, 

exige também à aprovação de lei estadual deixando claros os limites 
de atuação da empresa, para prevenir disputas legais com prefeituras 
e a multiplicação de liminares contrárias à venda. A disposição do 
Governador Mário Covas de evitar a privatização aberta, pelo menos 
até que se construa um sistema de fiscalização e garantia confiável 
sobre a qualidade deste serviço essencial, ajuda a contornar 
resistências estatizantes, mas. não elimina de todo o risco político do 
processo. Daí o empenho em aprovar na ALESP um diploma legal 
mais definido. O modelo paulista, se bem sucedido, tende a ser 
adotado nos demais Estados do País, onde a privatização não 
decolou, mas as empresas estaduais demonstram fôlego insuficiente 
para os investimentos necessários". 

Li essa reportagem, nesta tarde, porque, mais uma vez, 
venho alertar esta Assembléia sobre o risco de privatização que as 
empresas estatais de saneamento vêm correndo em todo o Brasil. Na 
verdade, quando se fala na dificuldade de liberação de recursos para 
as empresas, a dificuldade da capacidade de investimento, todos 
sabemos que o próprio Governo Federal vem imputando essa 
condição a essas empresas-.-Hoje, o BNDES fechou as portas para as 
empresas estatais; não disponibiliza nenhum montante de recursos 
para investimento no setor, ao passo que, a cada ?ia, vem 
estimulando as empresas privadas a atuar no setor, ate mesmo 
colocando de maneira injusta, não muito transparente, à disposição 
das empresas privadas os recursos financeiros. 

Por isso venho fazer essa denúncia e, aproveitando a 
oportunidade, gostaria de contar com o apoio dos nossos colegas. Já 
encaminhei a esta Casa uma proposta de emenda à Constituição, que 
recebeu o número 46, e teve:.a designação do Presidente, Deputado 
João Leite, do Vice-Presidente, Deputado Sebastião Costa, e do 
relator, o Deputado Cristiano Canêdo. Quero contar com o apoio dos 
Deputados para que aprovem essa proposta, que visa, de certa 
maneira, a preservar o controle acionário da COPASA pel? ~~tado. 
Essa proposta, no seu art. 1°, diz: "O art. n° 232 da Const1tu1çao de;> 
Estado de Minas Gerais fica acrescido do seguinte § 3°. § 3° - E 
vedada a alienação de ações pertencentes ao Estado necessári~s à 
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garantia do controle acionário da Cia. de Saneamento de Minas 
Gerais- COPASA-MG." 

A justificação é a seguinte. (-Lê:) 
"A inclusão do § 3° no art. 232 da Constituição Estadual 

visa a garantir aos cidadãos mineiros e ao Governo do Estado o 
controle acionário da COPASA-MG e, indiretamente, a certeza do 
prosseguimento das políticas sociais. 

Criada pela Lei Estadual n° 6.475, de 14/11/74, no 
Governo Rondon Pacheco, a COPASA, empresa sólida e eficiente, 
que sempre se pautou por uma administração profissional, precisa e 
deve continuar sob o comando do Governo do Estado para dar aos 
mineiros a garantia da continuação da política social conhecida como 
tarifa social, instrumento no qual o Governo mineiro garante água e 
esgoto para a parcela pobre da população. 

Pela tarifa social, paga-se menos quando o consumo é 
menor, permite-se tratamento diferenciado para pessoas de rendas 
diferentes. A política global da estatal, baseada na idéia de que 
municípios superavitários garantem o sofisticado sistema de 
atendimento em áreas menos abastadas do Estado, busca sustentar 
um equilíbrio regional entre a Minas Gerais rica e a pobre. 

Assim, espero contar com o apoio desta Casa para a 
aprovação dessa emenda à Constituição, que visa, acima de tudo, à 
preservação do patrimônio público de Minas Gerais." 

Essa é a proposta de emenda à Constituição que 
apresentei à Casa, e para cuja aprovação espero contar com o apoio 
dos colegas, porque ainda persiste o fantasma da privatização de 
nossas empresas. Já tivemos várias experiências no País e ainda não 
tivemos uma eficiência comprovada no setor de privatizações. Não 
podemos permitir que empresas que lutam no seu dia-a-dia, 
procurando preservar a saúde do povo mineiro e do povo brasileiro, 
corram o risco de um processo de privatização em que essas 
empresas, com certeza, se esquecer[,-, do lado social e passarão a 
visar, única e exclusivamente, ao superáJit, ao lucro. 

Acreditamos que o saneamento, uma atividade tão ligada 
à saúde, na qual, para cada R$1 ,00 aplicado, cerca de R$4,00 a 
R$6,00 são economizados na área de saúde, não pode correr o risco 
de ter a sua situação comprometida. 
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O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Ilustre 

Deputado Fábio Avelar, agradeço o aparte que V. Exa._ me co~cede. 
Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pela sua ação em defesa 
da COPASA. A sua emenda é de grande alcance. Ao longo do tempo, 
aprendemos a admirar o trabalho dessa grande empr~~~ que fo_i 
construída por muitos mineiros e presidida por grandes m1ne1ros. Esta 
sendo presidida agora pelo ilustre mineiro da Zona. da Mata, Dr. 
Marcelo Siqueira, cujo trabalho temos acompanhado. Queremos 
elogiá-lo, porque tem dado seqüência ao trabalho que outros 
Presidentes realizaram com muito brilho. V. Exa. já participou dos 
quadros da COPASA, e conhecemos a sua maneira de pensar co_m 
relação à empresa. V. Exa. tem defendido sempre na C~sa. ~ao 
somente o interesse da COPASA, mas também dos seus func1onanos. 

Assim, externamos a V. Exa. a nossa mensagem de 
solidariedade, para que a sua emenda obtenha êxito no Plenário da 
Casa. Também é uma preocupação muito grande de todos os 
Deputados a privatização da COPASA, que não pode acontecer em 
hipótese nenhuma. . 

O Deputado Fábio Avelar- Agradeço o aparte de V. Exa. 
que bem conhece o serviço daquela empresa. Mais uma ve_z, 
esperamos contar com o apoio de todos os colegas para a aprovaçao 
dessa proposta de emenda à Constituição. Muito obrigado. 

O Sr. -Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval 
Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, de novo, a violência. Mai_~ uma vez _a 
questão da violência nos traz ao Plenário da Assemblela. Por ma1s 
que queiramos refletir sobre o drástico "apartheid" social que vivemos 
em nosso País, que relega, cada vez mais, as populações pobres, 
excluídas, à situação de subcidadãos na sociedade, negando-lhes o 
conceito de vida e de Justiça, por mais que pensemos nas causas 
estruturais da violência, fundamentadas na exclusão social, alguma 
reflexão pontual tem que ser feita. Algumas medidas poderiam ser 
tomadas, de forma a aliviar essa situação. 

Destaco um trabalho dos mais bonitos que vimos, nos 
últimos meses envolvendo, a comunidade local, para discutir a ' ,, . 
questão da violência e empenhar-se na construção da paz. De~taco 
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as atividades desenvolvidas pela Paróquia do Complexo da 
Barragem Santa Lúcia, na pessoa do seu Vigário, Pe. Mauro, com o 
apoio de ONGs, de entidades comunitárias da localidade e de outras 
regiões, desenvolvendo um trabalho no sentido de valorização da vida 
e divulgação da paz. Esse trabalho já mereceu registro em alguns 
órgãos da nossa imprensa, e painéis foram feitos, na Barragem Santa 
Lúcia, em defesa da paz. Nesse complexo também funciona uma 
ONG pioneira, um centro de direitos humanos da própria Barragem, 
cujo objetivo é promover reflexões sobre a situação existente e 
mobilizar os cidadãos para a defesa dos seus direitos. Nos últimos 
dias, esse trabalho foi marcado pelo trágico assassinato de um 
Tenente, assunto que já tivemos a oportunidade de aqui tratar, 
exigindo a apuração do crime e a punição dos responsáveis. No afã 
de fazer justiça, sob as orientações do Cel. Severo, Comandante do 
Batalhão do Policiamento da Capital, que afirmou ser sua política 
"olho por olho, dente por dente", a Lei do Talião, estamos vendo a 
Polícia Militar extrapolar de sua função. 

Para prender e punir os responsáveis pelo crime, muitos 
direitos humanos estão sendo desrespeitados. Casas de família 
daquela vila estão sendo invadidas sem mandado judicial, enquanto o 
mesmo não acontece com as casas dos ricos, no Bairro Mangabeiras 
e em outros bairros nobres da cidade, onde o procedimento da Polícia 
Militar é diferente: lá, quando se entra, é necessário o mandado 
judicial. 

Por que a casa dos pobres não está sendo respeitada? 
Será que a máxima do Cel. Severo - olho por olho e dente por dente -
está sendo colocada em prática? Não temos dúvida de que pode 
haver criminosos nessa vila, mas cidadãos comuns estão sendo 
abordados violentamente. Ontem, tivemos um espetáculo triste, 
deplorável: Elizângela, uma jovem do Centro de Direitos Humanos da 
Barragem Santa Lúcia tentava defender uma comerciante que estava 
sendo abordada violentamente, pedindo apenas que a revista fosse 
feita por policial feminina, e foi presa, jogada nos camburões e levada 
para a Delegacia. Muito bem fez o D~legado, dizendo que não via 
crime no que ela fez, não arbitrando, inclusive, fiança, já que 
reconheceu o abuso de autoridade dos policiais que prenderam a 
jovem Elizângela. 
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Como o próprio nome registra, o Cel. Severo, com su~ .. 
postura autoriti3ria, não contente com a_ situação, lig~u. para 0, V1.gano 
da Paróquia; Padre Mauro, muito respeitado na ArqU1d1ocese:~e ~~lo · 
Horizonte, pois, além de seu trabalho da Barragem Santa Luc1a, 
desenvolve outro muito bonito com a pastoral dos surdos-mudos -em 
Contagem, dedicando sua vida ao apostolado desse setor excluí_do da 
sociedade. O telefonema do Cel. Severo ao Padre Mauro f01 uma 
ameaça velada: prometeu ir à sua missa, no próximo domingo, 
fardado. 

Esse Coronel se esquece de que, durante a ditadura 
militar de 1964, o único esteio em que os militares não conseguira~ 
nomear seus interventores foi a Igreja Católica, já que não se podia 
nomear militar como Bispo ou Vigário? Intervieram em sindicatos e em 
organizações populares, fecharam rádios, implantaram o arbítrio· e a 
tortura no País, mas a Igreja continuou preservada. E~se Coron~l, ao 
ir fardado à missa do Padre Mauro, quer decretar 1ntervençao na 
Paróquia da Barragem Santa Lúcia? Nesse caso, seria melhor solicitar 
do Cardeal O. Serafim provisão para tal fim. . 

Além disso, nesse telefonema, o Cel. Severo qUis 
demonstrar seus conhecimentos bíblicos, ao citar para o Padre a 
passagem de Paulo, em Romanos XIII, ~m qu~ afirma que toda 
autoridade vem de Deus, que merece respe1to por 1sso. ~ntreAtanto, ele 
está tendo uma visão fundamentalista da palavra, e nao ve que ela 
merece respeito, se exercer sua autoridade com dignidade e dentro 
dos parâmetros da lei. . . 

Essa intimidação do Comandante do Pohc1amento da 
Capital em nada ajuda no trabalho que a Paróquia vem 
desenvolvendo pela paz em uma comunidade so_frida, on~e. a 
violência não atinge apenas os policiais. Depois do trag1co 
assassinato do Tenente, dois moradores foram assassinados, sem 
que houvesse a mesma preocupação da :olícia Militar em apurar 
esses dois assassinatos. Repudiamos tal at1tude e aconselhamos ao 
Coronel do "olho por olho e d~nte por de~te" que faça -~m estágio no 
7° Comando Regional, on~e aprendena que _o d1al:'go . com _a 
comunidade e o contato da Polícia com a comumdade e ~u1to m?1s 
importante do que o uso da truculência e da força. Aprendena ta.~bem 
que a democracia é construída por meio do diálogo dos contranqs e 
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não pela imposição. O mais lamentável é que esse Cel. Severo 
articula-se para ser o Comandante-Geral da Polícia Militar. Podemos 
ter a certeza de que, se um dia quiser fechar a Paróquia, intimidando 
o Vigário, talvez traga as suas tropas para fechar a Assembléia, se 
algum projeto votado for contrário aos interesses do Governador de 
plantão. Prestamos a nossa solidariedade ao trabalho desenvolvido na 
Paróquia. O Cardeal Arcebispo D. Serafim já interveio nesse episódio. 
Telefonou ao Cel. Severo pedindo que cessasse a violência contra os 
moradores da Paróquia. Nesta sexta-feira, a comunidade local e as 
entidades de direitos humanos estarão, às 1 O horas, na Praça da 
Liberdade. Acredito que o Cel. Severo não terá mais um rompante de 
autoritarismo, que lhe é tão peculiar, e não prenderá os manifestantes 
que forem lá exigir-lhe justiça. A comunidade decidiu continuar o 
trabalho de defesa da paz, considerando que a paz é fundamental. 
Neste final de ano, citarei Isaías, cap. 32, v.17, em que afirma que o 
fruto da justiça será a paz. De fato, o trabalho da justiça resultará em 
tranqüilidade e segurança permanentes. Gvronel, esperamos que não 
atrapalhe a comunidade que quer construir a paz. Entre nessa 
caminhada e alie-se a esse trabalho, porque a paz só será fruto da 
justiça. Só teremos tranqüilidade e se,> .1nça se o trabalho da justiça 
for predominante e permanente, conforme o profeta afirmou. Coronel, 
esperamos que essas palavras sensibilizem V. Exa., que talvez tenha 
sido educado com a cartilha da ditadura e esteja acostumado a impor 
aos seus comandados arbitrariedadf;·., r.::as não aja assim com a 
comunidade civil. Estamos em uma democracia e em um processo de 
liberdade. 

Gostaria de registrar o problema de Contagem. A 
população dessa cidade já está acostumada a sofrer. Em 1996, 
terminou, em Contagem, o Governo dos tucanos. Os resultados foram 
5 meses de salários atrasados, o lixo tomando conta da rua e o 
abandono da cidade. Agora, está terminando o Governo do PMDB de 
Newton Cardoso. Novamente, os servidores não receberam o mês de 
novembro, não receberão o 13° salário e, com certeza, não receberão 
o mês de dezembro. O "newtismo" e o "ademirismo" em Contagem 
são os dois lados de uma mesma moeda: o da exclusão e o do 
abandono da cidade. Quem passa por Contagem sente vergonha, 
como na época do Prefeito de 1996, . ao ver o lixo acumulando nas 

.,.,.....-
' ' 

z 
õ 

~~-------------8 
1491 

ruas e o abandono da cidade mais rica de Minas Gerais, que não 
consegue honrar os seus compromissos, nem com a limpeza e nem 
com o pagamento dos servidores. 

É lamentável. Esperamos que a Justiça ouça os clamores 
dos servidores públicos de Contagem, que, cada vez, em função de 
seus governantes, vira chacota no Estado. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto 

Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, amigos das galerias, ~mi~os _que. ~os 
acompanham pela TV Assembléia, amigos de um pa1s tao s1mpat1~.?· 
que é a China, que nos visitam nesta tarde; a? encerr~r _a_ reun1ao 
extraordinária de ontem, nosso Presidente antec1pou que IniCiaremos, 
nesta reunião, um processo de votação que deverá se encerrar, 
segundo a estimativa, por volta de meia-noite. . _ 

Uso este momento para antecipar a m1nha declaraçao de 
voto sobre o Projeto de Lei n° 830/2000, que, certamente, será 
aprovado. É minha intenção não utilizar o horário de votação para 
fazer uma manifestação, embora necessária. Faço-a agora, portanto. 

o Projeto de lei n° 229/99, apresentado em 6/4/99, 
tramitou por oito meses, foi atropelado por emenda apr~sentada em 
Plenário, durante a votação em 2° turno, a qual o desfigurava. Por 
isso, foi arquivado. . 

O Projeto de Lei n° 830/2000, apresentado em fev_ere1r~ 
deste ano tramitou por dez meses. Há quem diga que nao fo1 
suficiente~ente discutido. O importante é que sua aprovação, na 
forma que ocorreu, atende ao objetivo principal, que ser:n~r~ foi salva~ 
a Lei Robin Hood, assegurando que nenhum mumc1p1o perdera 
receita. Para isso nenhum município ganhará receita. O projeto, 
aprovado, aprimo~a a lei anterior, garantindo u~ . c~ lendário de 
publicação dos índices de participação dos mumc1p1os e~ da;a 
compatível com a elaboração do orçamento. Out~o avanç~ n? f1xaçao 
dos índices, garantida no caso de ser cumpnda a lei, e a total 
transparência que o projeto assegura para a apuração, assegurado o 
acompanhamento pelos municípios. . . 

Em relação ao prJjeto original, ficou preJUdicada sorllente 
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a questão da periodicidade dos índices. Fez parte do amplo 
acordo para aprovação do projeto a idéia de que, no próximo 
exercício, esta Casa deverá avalizar o mérito dos critérios. Estão 
car~cend~ de mais amplo estudo: produção de alimentos, educação, 
m~1o amb1ente, entre outros, além de novos critérios que poderão ser 
cnados, como rateio "per capita", cidades-dormitório. 

Estou apresentando requerimento a esta Mesa a fim de 
que seja criada comissão especial, composta de sete membros, com 
base no inciso 11 do art. 111 do Regimento Interno, para estudar a 
legislação relativa ao rateio de parcela da receita do produto da 
arrecadação do ICMS. Essa comissão deverá, no primeiro semestre 
de 2001, estudar o assunto e apresentar a sua proposta, devendo o 
novo projeto ser votado no segundo semestre. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)*- Nobre 
Deputado Alberto Bejani, o PFL orgulha-se de tê-lo como integrante 
de sua bancada, por sua atuação dinâmica e digna. Quero, nesta 
oportunidade, cumprimentá-lo pela felicidade da iniciativa de ter 
apresentado, para apreciação da Assembléia Legislativa, o Projeto de 
Lei n° 830/2000, sobre o qual V. Exa. fala neste momento. Trata-se da 
Lei Robin Hood, introduzida na legislatura passada como forma de 
distribuição da cota-parte dos municípios da arrecadação do ICMS. 
Foi um marco muito importante na história política de Minas e muito 
decantado em todo o Estado, pelo espírito de justiça na distribuição 
dos recursos que competem aos municípios. Essa lei foi votada com a 
presunção de que deveria ser aprimorada, por isso tinha prazo de 
vencimento, e os seus efeitos cessam agora, em 31 de dezembro. Se 
V. Exa. não tivesse tido a felicidade da iniciativa da proposição dessa 
nova Lei Robin Hood, os pequenos municípios do Estado ficariam 
muito prejudicados. Então, cumprimento V. Exa., porque vem fazer 
justiça aos pequenos municípios do Estado, que seriam muito 
prejudicados se voltássemos à sistemática antiga de distribuição do 
ICMS pelo VAF. V. Exa. se torna amplamente meritório de todos os 
nossos encômios, de todos os nossos aplausos, e o PFL soma-se a V. 
Exa. no apoio à iniciativa. 

. E agora, que tomamos postura obstrucionista nesta Casa, 
abnmos mão de nossa manifestação no Plenário, com o compromisso 
de vermos aprovada a Proposta de Errenda à Constituição n° 24, que 
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diz respeito à distribuição de 2% da receita do Estado para a · 
UNIMONTES e a UEMG- o que é um reclamo geral de todo o Estado 
-, e a aprovação-do Projeto de Lei n° 830/2000, de V. Exa., que vem 
fazer com que se torne permanente, pelo menos por mais um ano, e 
possa ser reavaliada em 2001 a Lei Robin Hood .. Parabéns a V. Exa., 
Deputado Alberto Bejani. Minas se torna maior pela presença ilustre 
de V. Exa. nesta Casa, com a sua inteligência, dedicação e presteza 
em atender a tudo aquilo que diz respeito aos altos interesses do 
Estado e do povo mineiro. . 

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, nosso Líder. Orgulho-me por pertencer ao 
PFL, por saber que há integração de pensamento, de propostas e, 
acima de tudo, respeito à sua Liderança. 

Estamos muito felizes e aproveito o término deste ano 
para dizer que, para mim, foi muito bom estar ao seu lado e. dos 
Deputados Sebastião Costa, Bilac Pinto, Rêmolo Aloise, Eduardo 
Hermeto e Paulo Piau. Podem ter certeza de que aprendi muito mais 
do que pude ensinar. Os senhores são verdadeiros professores de 
como tratar bem a população de Minas Gerais. É por isso que digo 
que o Projeto de Lei n° 830/2000, que, com certeza, será aprovado, é 
um trabalho do PFL e de todos os Deputados que querem o bem do 
Estado. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Agradeço o 
aparte de V. Exa. e queria cumprimentá-lo por essa iniciativa. O 
Projeto de Lei n° 830/2000 vem fazer justiça a uma iniciativa que foi 
uma verdadeira revolução silenciosa, sobretudo em relação aos 
pequenos municípios, aos municípios pobres de Minas Gerais. 

Tenho orgulho de ter participado do Governo que 
promoveu essa transformação. Participei pessoalmente, junto do 
Governador Eduardo Azeredo, da elaboração dos critérios. Além do 
seu caráter de redistribuição, a Lei Robin Hood promove, estimula 
políticas públicas municipais corretas. Os municípios que repassam 
mais recursos para a educação, a saúde, projetos ambientais, 
proteção do patrimônio histórico, enfim, para tudo isso, . são 
estimulados, e seus Prefeitos ~starão recebendo mais recursos. 

Na verdade, com isso, acaba aquela cena degradante de 
os Prefeitos terem que ficar:: de pires na mão, à procura dos 
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Secretários de Est~do e do Governador, implorando recursos para 
seus municípios. E uma lei que favorece toda a população de Minas 
~er~~s, os pequenos municípios, diretamente, e os grandes, porque, 
v1ab1hzando-se a qualidade de vida nos pequenos municípios, acaba-
se com aquele movimento de migração, de pressão nos grandes 
centros urbanos, em busca de saúde, educação, habitação e trabalho 
para a população pobre dos municípios menores. 

Essa lei, por justiça, deveria chamar-se Lei Azeredo e não 
Robin Hood, porque foi iniciativa dele, compromisso de ca~panha 
dele e foi ele quem, pessoalmente, comandou o seu processo de 
elaboração. 

. . Cumprimento V. Exa., que faz justiça aos municípios 
mme1ros e a Eduardo Azeredo, preservando, assegurando que os 
municípios continuem a contar com os recursos da Lei Robin Hood. 
Meus parabéns a V. Exa. por essa iniciativa e por sua participação 
nesta Casa, a qual nos deixa muito orgulhosos. 

Martins. 
O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado Amilcar 

Ratifico, dizendo que, com certeza, foi um dos momentos 
de felicidade, abençoados por Deus, do Governador Eduardo 
Azeredo. A Lei Robin Hood, realmente, veio trazer certa tranqüilidade 
a mais de 70% dos municípios de Minas Gerais. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito 
obrigado, Deputado Alberto Bejani. 

Quero aproveitar este momento para manifestar o meu 
sentimento de indignação e de revolta diante de matéria publicada 
hoje no "Estado de Minas" com o título "Governo Federal Cede e 
Remédio Terá Reajuste em Janeiro". ' 

O Ministério da Saúde, com relação aos medicamentos de 
uso contínuo, já tinha tirado ou diminuído seus tributos. Grande 
parcela de medicamentos de uso contínuo, hoje, quase não tem 
tributação. E a que assistimos? 

Quero ler a entrevista dada por uma senhora chamada 
Venância Lopes, funcionária pública, que diz: "Faço tratamento de 
reposição hormonal, e meu medicamento já subiu, este ano, de 
R$13,00 para os atuais R$22,00. Por isso é um absurdo um novo 
aumento". 
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Na verdade, Deputado Alberto Bejani, seus aumentos 

vêm-se dando à revelia. Os pacientes, hoje, compram medicamentos 
cujos preços são diferenciados nas farmácias em até 200%. Então, 
um novo aumento para os medicamentos, no princípio de 2001, é 
muito sério para dezenas de milhares de brasileiros que dependem 
deles. 

Manifesto o meu repúdio a essa determinação do 
Ministério da Saúde de aumentar novamente os medicamentos, diante 
de uma situação precária de saúde pública, de uma situação de 
penúria com relação ao desemprego, com relação ,à questão 
financeira das famílias, em especial dos idosos, que, normalmente, 
usam dois, três ou até quatro medicamentos. 

Fizemos um levantamento na nossa região, e vários 
pacientes que usam medicamentos estão consumindo mais de 60% 
de seus salários somente com isso. Há outros que gastam todo o 
salário com a compra de medicamentos. A família precisa estar junto 
deles para mantê-los sobrevivendo, com alimentação e moradia. Isso 
significa uma ação integrada com os grandes trustes internacionais 
das empresas de medicamentos, que não ajudam em nada o povo 
brasileiro. 

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado 
Edson Rezende. Gostaria de lembrar ao Sr. Presidente que tenho 
aproximadamente mais 4 minutos. Aquele placar não está 
funcionando bem, porque está contando o tempo do aparte concedido. 
Pe.las minhas contas, tenho mais 4min30seg. 

Deputado Fábio Avelar, com prazer lhe concederei um 
aparte. Sinto que é estimado nesta Casa. Particularmente, vejo-o 
como um irmão próximo. Fique à vontade. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Agradeço a sua 
gentileza. V. Exa nos conquistou pela sua amizade, por sua maneira 
alegre de trabalhar. Gostaríamos de apresentar, em nome da 
Bancada do PPS, os nossos cumprimentos pela apresentação a esta 
Casa do Projeto de Lei n° 830, de sua autoria, que vem tirar os 
municípios de uma situação muito difícil. 

O seu projeto possibilitou que fosse apresentada por este 
Deputado emenda reparando uma injustiça cometida pelo Projeto 
Robin Hood à cidade de Mateus Leme, que foi a paralisação, no: ano 
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O Deputado Alberto Bejani - Orgulha-me saber que nesta 
Casa existem pessoas compreensivas como V. Exa. 

Encerrando, gostaria de dizer que o Deputado Edson 
Rezende não falou sobre o projeto, falou sobre medicamentos. Hoje, o 
pobre tem de escolher se compra medicamento para curar a doença 
ou não compra e morre da doença. Se comprar, morre de fome. 

Lamentavelmente, parece que o Governo Federal não 
aprendeu a lidar com a classe social que necessita de mão amiga 
para caminhar. Aproveito a oportunidade para desejar um feliz Natal e 
um ano de 2001 com muita saúde a V. Exa., aos meus amigos 
Deputados, a todos os funcionários desta Casa, a todos que estão nas 
galerias, àqueles que nos assistem pela TV Assembléia, enfim, a todo 
o povo de Minas Gerais. Um ano de 2001 com muita alegria, saúde e 
trabalho. 

Quero dizer que votarei "não", com vocês das galerias; e 
"sim" à Proposta de Emenda à Constituição n° 24. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo 

Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, imprensa, público das galerias, ocupo esta tribuna 
para cumprimentar, mais uma vez, a Faculdade de Ciências de Pedro 
Leopoldo, seus alunos e educadores, pela classificação B recebida no 
Provão do MEC. 

Fundada em 1967, atende 1.500 alunos, oferece diverso;:; 
cursos de graduação, licenciatura plena, pós-graduação, mestrado 
profissional em Administração e curso de formação gerencial 
SEBRAE. A qualidade indiscutível dos vários profissionais que lá se 
formam é o resultado do melhor corpo docente que hoje representa 
essa entidade educacional. 

Obter nota B na avaliação do MEC significa que as ações 
e os esforços na busca de fornecer cursos com a melhor estrutura, 
visando à formação ímpar dos alunos, futuros profissionais e 
educadores, atingiram seu -objetivo. A recompensa pelo trabalho em 
compartilhar conhecimento e experiência foi publicamente notada. 
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E a Faculdade deseja mais para seus alunos e a 

comunidade pedro-leopoldense, toda a região que atende, 
compreendendo cidades até mais distantes: quer construir mais um 
"campus" e implantar outros três cursos de graduação. 

Tenho orgulho de poder conferir esse avanço. O ensino 
deve ser meta constante na vida de cada homem. A Faculdade de 
Pedro Leopoldo busca esse ideal há quase trinta anos com afinco, 
dedicação e brilhantismo. 

Também não poderia deixar de mencionar duas pessoas 
importantes: D. Zélia Cerqueira, e o querido Prof. Martinho, que 
honraram a Faculdade durante todo esse tempo. 

Aproveito a oportunidade para ressaltar um evento 
realizado no Automóvel Clube em apoio à candidatura do Deputado 
Aécio Neves à Presidência da Câmara Federal. Foi um evento 
promovido pela· FIEMG, pela FAEMG, pela CDL e por outras 
entidades, juntamente com vários partidos políticos, o Deputado Paulo 
Delgado, do PT, o Senador José Alencar, do PMDB, enfim, todos os 
mineiros que têm compromisso com Minas. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado 
Marcelo Gonçalves, demais colegas, também estive presente nesta 
solenidade no Automóvel-Clube, onde se realizou grande festa, 
grande evento de Minas Gerais em torno de um jovem, um grande 
parlamentar mineiro que tantos serviços tem prestado a Minas e ao 
Brasil. 

Foi uma idéia muito feliz ·juntar todas as classes 
produtoras de Minas, as entidades representativas de todos os 
segmentos sociais. Foi um "evento de natureza claramente 
suprapartidário, para mostrar que Minas-não precisa participar de um 
alto cargo no Governo Federal, mas, ao contrário, Minas pode 
contribuir para a grandeza do Brasil. Minas e o Brasil ganham com um 
Presidente mineiro na Câmara dos Deputados. O Deputado vem das 
mais caras tradições da política mineira. Aécio Neves é neto de 
Tristão da Cunha e de Trancredo Neves. Todos os que participaram 
da festa deram demonstração de como se faz política em Minas, não 
de forma mesquinha, como a de alguns políticos, que por não serem 
mineiros ou não compreenderem bem a tradição da mineiridade e da 
conciliação da política mineira, não conseguem promover éssa 
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unidade de Minas em torno dos seus ideais e interesses. 

Que isso sirva de lição, caro Deputado Marcelo 
Gonçalves, a esses governantes despreparados que não entendem o 
verdadeiro espírito mineiro. 

Acho que o Deputado Aécio Neves está de parabéns por 
esse apoio e, se Deus quiser, com o apoio de todos nós, de toda a 
sociedade mineira, será o futuro Presidente da Câmara dos 
Deputados. Parabéns a V. Exa.! 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do 
Deputado Amilcar Martins, que estava presente juntamente com as 
Bancadas do PSDB, do PTB, do PT e do PDT. E é verdade que quem 
ganhará com um Presidente mineiro da Câmara dos Deputados será o 
Brasil. Há mais de três décadas, não temos um Presidente mineiro da 
Câmara dos Deputados. O Deputado Aécio Neves já demonstra ser 
um grande político e uma grande personalidade do País, e tenho a 
convicção de que ele será o futuro Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

Acho importante esse apoio que foi dado ao Deputado 
Aécio Neves, não por ser neto de Tancredo Neves, mas pela sua 
capacidade, pela sua honestidade e pelo seu trabalho em prol do 
País. Precisamos dar o nosso apoio, independentemente de partido, 
para que Minas fique à frente da Câmara. Era o que tinha que dizer, 
Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu 

Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, mais um ano chega ao fim, e o balanço que 
preliminarmente podemos fazer é que foi um ano difícil, um ano de 
crises, um ano em que se debateram forças divergentes neste 
parlamento, especialmente em relação ao Governo do Estado. Foi um 
ano de muitas incompreensões e de muitas dificuldades adicionais do 
Governo do Estado. Mas, em que pese a todas as dificuldades, 
tivemos um ano positivo, um ano de realizações. O Legislativo viveu 
dificuldades incomensuráveis em vista, principalmente, dos percalços 
provocados e produzidos, ·conscientemente em prejuízo de Minas 
Gerais, pelo Governo Federal. Fosse Minas Gerais tratada com o 
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mesmo respeito com que é tratado outros Estados, como por 
exemplo São Paulo, estaria em condições muito melhores e estaria 
vivendo dias dé maior progresso, de mais obras. Infelizmente, as 
dificuldades acrescentadas neste ano o foram por determinação da 
consciência do Governo Federal, que tirou de Minas todas as 
condições para o funcionamento normal da máquina administrativa. 
Um dos exemplos que temos claro dessa perseguição contra Minas 
Gerais é a situação das nossas estradas. Muitos Deputados têm 
falado sobre as rodovias; cada um fala sobre as rodovias da sua 
região eleitoral, o que é normal. Mas a verdade é que as estradas 
mineiras estão, de modo geral, numa situação como nunca se viu. E a 
causa disso é a falta de diálogo do Governo Federal com o Estadual. 
Alguns podem querer jogar a culpa no Governador Itamar Franco, 
mas, com toda a sinceridade, analisando com frieza esse assunto, 
não podemos responsabilizar o Governo de Minas. Por quê? Porque 
as estradas são federais, são de responsabilidade do Governo 
Federal. Do Governo Estadual, a responsabilidade são as MGs, as 
rodovias estaduais. 

As rodovias federais, no final do ano passado, estavam 
caminhando para a privatização. Tudo se encaminhava para que o 
Governo passado fizesse um processo de terceirização e privatização. 
Quando venceu as eleições o Governador Itamar Franco, cessaram 
as negociações, e as estradas delegadas a Minas Gerais foram 
retomadas pelo Governo Federal. Foram retomadas, mas não 
cuidaram de colocar as rubricas necessárias para a manutenção 
delas. 

O que vemos hoje, principalmente na BR-135, que liga 
Belo Horizonte a Curvelo e Montes Claros, é uma situação como 
nunca vimos. O pior é que, a esta altura, não cabem tapa-buracos, A 
esta altura, a solução, Srs. Deputados, é a reconstrução dessa 
rodovia. Por esse motivo, amanhã, em Brasília, o Deputado Saraiva 
Felipe agendou uma audiência com o Ministro dos Transportes, Sr. 
Eliseu Padilha. Estaremos lá presentes, numa delegação 
principalmente do Norte de Minas, conversando com o Sr. Ministro 
sobre a solução definitiva para as rodovias mineiras, em especial a 
BR-135. Sabemos que paliativos já não resolvem a esta altura, porque 
o Governo Federal deixou a situação chegar a esse ponto. O D~ER 
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tem de assumir suas responsabilidades. Sabemos das 
dificuldades orçamentárias provocadas também pela imprevidência do 
Governo Federal. Amanhã, em Brasília, numa audiência com o Sr. 
Ministro dos Transportes, vamos reivindicar uma solução definitiva 
para que a rodovia possa voltar à situação em que se encontrava 
anteriormente. 

No Norte de Minas, vivemos uma situação de desespero e 
desencanto causada por essa rodovia. 

O Norte de Minas precisa de Governo Estadual, para que 
se realizem as obras mais importantes que a região necessita e 
espera. Esperamos a construção da Barragem de lrapé, tão 
decantada e prometida nos Governos anteriores. Confiamos em que 
ela será obra prioritária deste Governo, garantindo a eletrificação e a 
irrigação para diversas cidades da nossa região, das regiões Norte e 
Noroeste do Estado de Minas Gerais. Além disso, precisamos da 
construção de diversas estradas no Norte de Minas. O Sul e outras 
regiões têm estradas asfaltadas, mesmo que estejam esburacadas. A 
região em que a malha rodoviária é deficiente, com centenas de 
milhares de quilômetros carecendo de asfalto, é o Norte de Minas, o 
Jequitinhonha, regiões pelas quais temos a honra de trabalhar com 
outros colegas desta Casa, exercendo representação política. 

Temos também a UNIMONTES. Nesta Casa tramita o 
Projeto de Lei Complementar n° 24/99, que garante recursos para a 
Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG - e para a 
UNI MONTES. 

Ao Norte de Minas, a UNIMONTES começa a chegar por 
meio de um decreto do Sr. Governador Itamar Franco, publicado no 
último sábado no "Minas Gerais", o qual instala o curso superior 
público e gratuito na cidade de Almenara. É a primeira cidade do vale 
do Jequitinhonha, excetuando-se Diamantina, que tem uma tradicional 
faculdade federal, que recebe o ensino superior da UNIMONTES. Ao 
aprovarmos a Proposta de Emenda à Constituição n° 24/99, teremos a 
garantia de mais recursos para a UEMG, que atinge diversos 
municípios do Estado, e também para a UNIMONTES. Por essa 
razão, estamos incentivando a aprovação dessa proposta de emenda 
à Constituição ainda este ·ano, para garantir à UNIMONTES aquilo 
que, esperamos. É o compromisso de nosso Governador Itamar 
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Franco para resgatar o Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha. 

Na verdade, Srs. Deputados, essas nossas regiões 
andaram muito -àbandonadas e foram usadas pelos políticos antigos, 
verdadeiras raposas que muitas vezes não levavam benefícios, 
aguardando que ficassem sempre como reivindicações porque dão 
votos, mas, depois das obras feitas, quase nunca são reconhecidos 
aqueles que por elas lutaram e as realizaram. Agora é a hora e a vez 
das duas regiões mais abandonadas de Minas Gerais - o Norte de 
Minas e o vale do Jequitinhonhá Temos a certeza, no Governo Itamar 
e Newton Cardoso ainda receberão um aporte maior e generoso, à 
altura do prejuízo que infelizmente essa região tem sofrido até agora. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)- Deputado Luiz 
Tadeu Leite, quero cumprimentá-lo pela fala e dizer da grande 
liderança que V. Exa. ocupa no Norte de Minas. Somos solidários com 
V. Exa. pelo descaso do Governo Federal com as nossas estradas. Já 
fiz anteriormente um pronunciamento solicitando ao Superintendente 
do DNER, nosso companheiro Genésio Bernardino, que percorra as 
estradas de Minas. Sabemos que o usuário está colocando a sua vida 
em risco, pois as nossas estradas estão praticamente intransitáveis. 

Vou estar com V. Exa. em Brasília, em audiência com o 
Ministro Eliseu Padilha, -para pedir que tome as imediatas 
providências, porque o nosso povo já não agüenta mais percorrer 
essas estradas esburacadas. Queremos ainda dizer da urgência do 
início da Barragem de lrapé. Nós, apesar de sermos de uma região 
esquecida, ainda temos recebido benefícios no Norte de Minas. Cito, 
por exemplo, a nossa barragem do Bico da Pedra de Janaúba, que 
resolveu um grande problema da nossa cidade e também de Nova 
Porteirinha. 

Tenho certeza de que, com a construção da barragem de 
I rapé, vamos resolver um-grande problema do Jequitinhonha. Então, 
Deputado Luiz Tadeu Leite, vamos, juntamente com nossa bancada 
do Norte de Minas, unir-nos porque seremos fortes. Não podemos 
deixar que o Norte de Minas continue esquecido. Tenho certeza de 
que o Governador Itamar Franco e o Vice-Governador Newton 
Cardoso muito irão fazer para o Norte de Minas nos próximos dois 
anos. Muito obrigado. Parabéns. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao Deput~do 
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Dimas Rodrigues pela sua participação, o que demonstra sua 
preocupação extrema para com os assuntos do Norte de Minas e do 
Jequitinhonha, ele que também é representante lídimo votado nas 
duas regiões. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)- Gostaria de 
congratular-me com V. Exa., ilustre Deputado e ex-Secretário Luiz 
Tadeu Leite, quando traz a esta tribuna uma reflexão sobre os 
problemas que estamos atravessando, principalmente quanto às 
estradas federais. V. Exa., com muita propriedade, cita a 
responsabilidade do Governo Federal. 

Quero associar-me também ) V. Exa., porque, também no 
Sul de Minas, estamos vivendo o mesmo problema, a mesma situação 
caótica que V. Exa. vive em sua região. Temos certeza de que, 
somente unidos em um só propósito, estaremos em Brasília 
reivindicando junto ao nosso Ministro também a viabilidade da 
recuperação imediata da Rodovia 459, de Pouso Alegre a ltajubá. 

V. Exa. pode ter a certeza de que não está sozinho em 
sua bancada, porque sempre estaremos unidos. A bancada do Sul de 
Minas também estará presente para reivindicar os mais legítimos 
interesses quanto à nossa rodovia federal. Parabéns, tenho certeza de 
que esse encontro amanhã será de grande importância para o povo 
mineiro. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva a sua intervenção. 

Parabenizo o Líder Sávio Souza Cruz pelo trabalho que 
exerceu, como representante do Executivo nesta Casa. Houve 
dificuldades de relacionamento, o que faz parte da democracia, 
ambiente que esta Casa vive com a maior responsabilidade. Como 
Vice-Líder, tentei aparteá-lo, o que não consegui devido à exiguidade 
do tempo. Mas manifesto-me, agora, parabenizando sua atuação 
nesta Casa. 

Neste final de ano, desejamos a todos, e especialmente à 
população da região Norte de Minas, de Montes Claros, cidade onde 
sou majoritário, Pirapora, Almenara, Pedra Azul, um Natal cristão e 
um 2001 pleno de realizações. Esta Casa, que esteve por dois anos 
sob o comando do Presidente Anderson Adauto, que deu um passo 
formidável na interiorização de sua atuação, com a Assembléia 
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presente nos rincões de Minas Gerais, está de parabéns, ao final 
deste mandato. Confiamos que o Presidente por nós eleito, Deputado 
Antônio Júlio, "dará prosseguimento ao trabalho de fortalecimento 
desta Casa. O fortalecimento da Assembléia de Minas é · o 
fortalecimento da democracia. Aqui se respira o ar que é o cheiro do 
povo. Aqui o povo tem vez e tem voz. Estamos felizes em participar do 
dia-a-dia dos trabalhos desta Casa. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião 

Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, minha presença nesta tribuna tem por objetivo a questão 
diretamente ligada aos municípios mineiros. Essa preocupação vem 
sendo demonstrada pela bancada do nosso partido e pelas demais, 
buscando a aprovação do Projeto de Lei n° 830. Temos, em mãos, 
requerimento solicitando ao Ministro da Previdência a prorrogação do 
prazo estipulado no Decreto n° 3.112, de 6/7/99 até 6/11/2QOO, para 
que os municípios façam sua opção pela compensação financeira, ou 
seja, para que municípios que aposentaram pessoas oriundas da 
previdência social, em seus quadros ou institutos, pudessem receber 
a reposição do valor- -correspondente à contribuição feita para 
previdência social. Em minha justificativa, digo que muitos Prefeitos 
deixaram de fazer sua opção, outros esperaram a reeleição para fazê-
la, alguns não tiveram sucesso na reeleição. Os novos 
administradores e os municípios não poderão ficar prejudicados, 
sendo perfeitamente possível ao Ministro ·prorrogar o prazo, através 
de decreto. 

Lembro que a Comissão de Educação fez hoje sua última 
reunião deste período legislativo, e conseguiu vencer sua trajetória 
sem perder prazo nos vários projetos e requerimentos. Esse é um 
motivo para comemorar, sem estardalhaço, sem demagogia, mas com 
um trabalho eficiente, discreto, bem no estilo dos mineiros. 

Lamento que o prazo tenha terminado, pois tinha outro 
assunto a ser abordado, o que farei em outra oportunidade. Obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 

-----------------------~----
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O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta 

parte, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a 13 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Política Agropecuária - aprovação, na 533 Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.806 a 1.809/2000, da Comissão, e 1.810/2000, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Transporte - aprovação, na 603 

Reunião Ordinária, dos Requerimentcs n°s 1.766 e 1.767/2000, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Ass .. .mtos Municipais - aprovação, 
na 533 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1. 788 a 1. 799, 
1.812 e 1.813/2000, do Deputado Márcio Kangussu; de Saúde -
aprovação, na 51 3 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.179/2000, 
do Deputado Sávio Souza Cruz, e do Requerimento n° 1.804/2000, do 
Deputado Edson Rezende (Ciente. Publique-se.); pela Bancada do PT 
- indicando os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério Correia 
para atuarem, respectivamente, como Líder e Vice-Líder da Bancada 
em 2001. ( Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às 
Lideranças.); e pela CPI da Rodoviária - informando o final dos seus 
trabalhos (Ciente.Publique-se.), e encaminhando o seguinte relatório 
final: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR AS 

DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES ENVOLVENDO O 
CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 

GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO FILHO- TERGIP -,MANTIDO 
ENTRE O DER-MG E A EMPRESA ADTER -ADMINISTRADORA DE 

TERMINAIS RODOVIÁRIOS 
1 - Dos objetivos, constituição e plano de trabalho 
I - Objetivos 
A CPI da Rodoviária, cuja criação foi aprovada em reunião 

ordinária do dia 9/8/2000, consoante requerimento do Deputado 
Durval Ângelo e outros, foi constituída com o objetivo de investigar, no 
prazo de 120 dias, as denúncias de irregularidades envolvendo o 
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contrato de exploração do Terminal Rodoviário Governador Israel 
Pinheiro Filho - TERGIP -, mantido entre o DER-MG e a empresa 
ADTER- Administradora de Terminais Rodoviários S.A. 

11 - Constituição 
Foram indicados como membros efetivos os Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva (PSD), Amilcar Martins (PSDB), Antônio Júlio 
(PMDB), Bilac Pinto (PFL), Doutor Viana (PDT), Ivo José (PT) e Olinto 
Godinho (PTB). 

Em 30/8/2000, instalou-se a CPI, ocasião em que Joram 
eleitos os Deputados Antônio Júlio e Olinto Godinho para os cargos, 
respectivamente, de Presidente e Vice-Presidente da Comissão. Na 
mesma ocasião, o DeputadocAmilcar Martins foi designado relator. 
Ficou ainda decidido, na mesma oportunidade, que as reuniões da 
Comissão realizar-se-iam sempre às quartas-feiras de cada semana, 
no horário das 15h30min. 

Posteriormente, em reunião do dia 31/8/2000, aprovou-se 
requerimento subscrito pelos membros da Comissão, em que se 
solicitava a suspensão dos trabalhos da CPI, em razão das eleições 
municipais, devendo a Comissão retomar suas atividades no dia 
11/10/2000. 

111 - Plano de trabalho 
No dia 18/10/2000, deu-se a 1 a Reunião Extraordinária da 

CPI, com a finalidade de se agendarem os trabalhos e de se 
apreciarem proposições de interesse da Comissão, ocasião em que 
foram aprovados dois requerimentos do Deputado Doutor Viana, um 
em que solicitava fosse feita visita dos membros da Comissão à 
Rodoviária, para conhecer suas dependências, inteirar-se de seu 
funcionamento e tomar conhecimento "in loco" das dificuldades que 
pudessem estar ocorrendo; e outro para que fosse encaminhado ao 
setor competente do DER-MG pedido de envio à CPI de cópias dos 
contratos realizados até então entre o referido Departamento e a 
ADTER, até mesmo de processos licitatórios. 

Além disso, com o objetivo de realizar completo 
levantamento da situação, a Comissão ouviu o depoimento das 
seguintes autoridades ligadas ao assunto: 

Flávio Góes Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG - na 23 

Reunião Extraordinária, realizada em 30/11/2000; \ 



1506 
Srs. Otacílio Magalhães Lage, Diretor da ADTER, e 

João Henrique Café de Souza Novaes, Assessor Jurídico da ADTER -
na 3a Reunião Ordinária, realizada em 6/12/2000. 

2 - Documentos solicitados 
Para que a Comissão tivesse maior esclarecimento sobre 

a questão posta sob investigação, foram solicitados os seguintes 
documentos: 

1 - por meio do Ofício n° 001/2000/CPI-ROD, foram 
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG cópias dos instrumentos 
contratuais celebrados entre o DER-MG e a empresa ADTER, a partir 
de 1990, acompanhadas de todos os documentos relativos ao 
processo licitatório respectivo; e 

2 - por meio do Ofício n° 002/2000/CPI-ROD, foram 
solicitados ao Sr. Otacílio Magalhães t..age - Diretor da ADTER S.A. 
dados estatísticos mensais sobre a util;..:ação do Terminal Rodoviário 
Israel Pinheiro, com os demonstrativos financeiros mensais. 

Registre-se, por fim, que a documentação produzida por 
esta Comissão foi significativamente ampliada com a colaboração do 
Deputado Ivo José, que enviou a ela a documentação conseguida 
quando dos trabalhos de comissão temporária que tratou de assunto 
semelhante, da qual aquele parlamentar foi o relator. 

3- Parecer 
Informações preambulares 
1 - O Deputado Durval Ângelo - com apoiamento de outros 

parlamentares estaduais em número suficiente para atender aos 
reclamos constitucional e regimental para a propositura da proposição 
de natureza da que gerou este parecer - requereu a constituição de 
uma CPI, com o fim de "apurar denúncias de irregularidades 
envolvendo o contrato de exploração do Terminal Rodoviário Israel 
Pinheiro Filho- TERGIP (rodoviária de Belo Horizonte), mantido entre 
o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG 
e a empresa ADTER- Administradora de Terminais Rodoviários S.A.". 

2 - O teor do requerimento testemunha uma largueza do 
campo de investigação significativa, na medida em que não precisa 
um ou alguns fatos concretos a serem analisados em sede de CPI, 
satisfazendo-se em solicitar" uma prospecção ampla sobre o indigitado 
contrato. Aliás, a dicção da justificativa apensa ao requerimento 
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permite que se perscrute, com sucesso, a intenção investigativa 
de seu primeiro subscritor, na medida em que ali . se . ataca 
praticamente tudo o que se relaciona à avença celebrada entre o 
DER-MG e a empresa ADTER, qual seja, a-. remuneração da 
delegatária, as sucessivas prorrogações, a retribuição financeira 
devida ao Estado e a falta de novo certame licitatório. 

3- Tendo-se procedido aos atos de investigação inerentes 
à competência da CPI, conforme relatado minuciosamente no tópico 
anterior deste parecer, da lavra da competente Consultoria desta 
Casa parlamentar, passa-se agora à apresentação das conclusões a 
que se pode chegar, diante das informações apuradas a partir das 
diligentes medidas adotadas pela Comissão. Considerando-se a 
latitude do objeto da investigação, decorrente da amplitude temática 
contida no requerimento - a 3que se fez referência alhures -, tais 
conclusões serão apresentadas em tópicos individualizados,. de forma 
a emprestar maior didatismo a esta peça opinativa. 

Da licitação, do contrato e da remuneração da delegatária 
4 - A justificação do requerimento motivador da CPI em 

crepúsculo questiona o fato de o então Governador do Estado, Sr. 
Newton Cardoso, ter assinado decreto autorizando ao DER-MG fixar 
as tarifas de embarque, o qble teria, no entendimento do denunciante, 
gerado para a empresa ADTER "um novo item de remuneração, não 
previsto nem no edital e nem tampouco no contrato respectivo". 

5 - Incorre a afirmativa em equívocos que apontam para a 
necessidade de melhor elucidamento da questão. De fato, em 14/3/91, 
o então Governador baixou o Decreto n° 32.656, dispondo sobre o 
serviço de transporte intermunicipal, tema que, por óbvio, levou ao 
tratamento de aspectos relacionados aos terminais rodoviários - aí 
incluindo o de Belo Horizonte -, entre os quais o referente à tarifa 
correspondente, o que fez nos termos seguintes: 

"Art. 33 - O DER-MG estabelecerá a tarifa correspondente 
à utilização de terminais rodoviários de passageiros que operarem 
linhas intermunicipais regulares". 

6 - Não há nessa prescrição em si nenhum vício que a 
macule, e menos ainda pode ser o seu teor inquinado de propiciador 
de favorecimento a quem quer que seja. Nada mais evidente que se 
cobre uma tarifa pela utilização dos servidos prestados pelos terminais 
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rodoviários, sejam eles administrados diretamente pelo poder 
público ou por particulares, mediante delegação. Assim não fosse, o 
subsídio conseqüente à falta de tarifas teria que ser suportado por 
toda a sociedade, mediante a aplicação de recursos oriundos de 
tributos para cobrir as despesas inerentes à conservação daqueles 
estabelecimentos. 

7 - Tal afirmativa, no entanto, não afasta a eventual 
conveniência de se alterar a forma de cobrança e o valor da tarifa nem 
avaliza o modelo de remuneração adotado como o mais adequado. O 
que se afirmou no item anterior é apenas que a possibilidade de o 
DER-MG fixar a tarifa de embarque decorre de suas atribuições 
institucionais. Qualquer outro fator relacionado ao fato deve ser 
efetivamente avaliado e, havendo falhas, corrigido. 

8 - No caso concreto ora em abordagem, a hipótese não 
aponta para erro jurídico, mas seguramente aconselha que se reflita 
sobre o sistema adotado para a delegação do Terminal Rodoviário de 
Belo Horizonte. O denunciante pretende que a previsão do Decreto n° 
32.656, de 1991, gerou "um novo item de remuneração" em favor da 
ADTER, em desacordo com o que se estatuía no edital e no contrato 
pertinentes à delegação de que é titular. No entanto, examinando o 
que se contém naqueles documentos, nada permite que se acolha a 
afirmativa como procedente; aliás, muito antes pelo contrário, revela-
~e excesso na conclusão adotada pelo nobre Deputado Durval 
Angelo. Senão, vejamos. 

9 - O Edital n° 17/90, referente à licitação aberta para 
escolha da melhor proposta para a transferência da administração do 
Terminal Rodoviário de Belo Horizonte a particular, bem como o 
contrato decorrente daquele certame, consubstanciado no instrumento 
que leva o número de ordem PJU-29.003/90 - ambos os documentos 
acostados ao processo da CPI -, prevêem que o objeto respectivo é, 
"in verbis": 

"- A coordenação das atividades operacionais de 
embarque e desembarque de passageiros. 

- A locação de salas e lojas comerciais. 
- A locação de áreas destinadas às agências e guichês de 

vendas de passagens. 
- Os serviços de estacionamento de veículos. 
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- Os serviços de estacionamento de ônibus. 
- Os serviços de guarda-volumes. 
- A utilização de espaços para exploração de publicidade 

comercial. 
- Os serviços de carregadores de bagagem. 
- Os serviços de informação ao público. 
- O sistema de sonorização. 
- A central telefônica. 
- Exploração comercial dos banheiros e sanitários. 
- Os serviços de limpeza e conservação das áreas de uso 

comum, dos estacionamentos, das plataformas, das vias de acesso e 
outras, nos limites do perímetro do TERGIP". (item 1 do edital e 
Cláusula 11 do contrato.) 

1 O - Já o primeiro item do rol de atribuições a serem 
repassadas ao delegatário era o serviço relativo ao embarque e 
desembarque de passageiros. Havendo o serviço, é evidente que tem 
que haver uma forma de pagamento por ele, pois, do contrário, ter-se-
ia que proceder à remuneração da empresa delegatária mediante 
repasses do órgão público estadual competente para o setor, o que 
significaria, como já se disse antes, desviar recursos tributários para a 
referida despesa. A tarifa de embarque visa exatamente evitar esse 
desvio, custeando as despesas próprias dos serviços prestados nos 
terminais rodoviários, inclusive alguns não passíveis de cobrança 
própria, como, por exemplo, o desembarque de passageiros e a 
prestação de informações. Assim sendo, a cobrança de tarifas não 
constitui, em si mesma, um erro de nenhuma ordem. 

11 - Aliás, a esse respeito, é de esclarecer um fato 
relevante para o deslinde do caso: a ~tarifa de embarque não foi 
instituída pelo Decreto n° 32.656, de 1991, como se afirma na 
denúncia: ela preexistia à abertura do procedimento de licitação 
referente ao objeto da atenção desta Comissão. Realmente, o edital 
respectivo foi emitido em 17/2/90, antes, portanto, da expedição 
daquele ato executivo, datado que é de 14/3/91. Tal inferência se 
obtém da própria leitura do multicitado edital, que faz expressa 
referência à tarifa de embarque, confirmando sua preexistência. De 
fato, o edital, ao disciplinar a forma de elaboração da proposta 
comercial, em seu item 4, prevê: 

--- --~-·------
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. . "O val_or ~devido ao DER-MG, mensalmente, será 

~o~r~g1do ~ela vanaçao percentual periódica da 'taxa de embarque' 
( SIC ) consignada na passagem do usuário do transporte coletivo". 

12 - Ora, se a tarifa de embarque - erroneamente 
chamada de t~xa - era adotada, pelo edital, como forma de indexação 
da remune:açao do DER-MG, e se o edital precede a expedição do 
Decreto n_ 3?.6~6,_ de 1991, a conclusão é silogística: o referido 
decreto nao 1nst1~U_1u forma nova de contraprestação em favor da 
emp_res_a dele~atana, o que impede seja acolhida essa parte da 
denuncia. ensejadora dos trabalhos desta CP I. O decreto sob foco 
ape~as f1xou uma regra de competência, sem criar uma fonte de 
rece1ta a destempo. 

13 - Pode-se discutir se essa seria a melhor forma de se 
remu~erar a em_~r~sa delegatária dos serviços de administração do 
Term1nal Rodov1ano de Belo Horizonte, mas o simples fato de se 
outorga~ ao DER-MG a fixação do valor de uma tarifa que é inerente a 
seus_ m1steres lega_i~ ~ão legitima a acusação de favorecimento. A 
a~oçao ~aquele cnt~no de remuneração da delegatária, entretanto, 
nao configura, tambem, erro em si mesma, mas inconveniência que 
recl~ma mudanças de ordem administr,"'tiva, e não, punições por que 
mot1vo e em que intensidade for. 

. , !4 -A esse respeito, aliás, é de colocar em relevo que o 
tema Ja fo1 exaustivamente estudado por esta Casa Legislativa 
~uand_o do funcionamento de uma outra CPI, constituída par~ 
mvest1ga~ os fatores que determinam o cálculo das tarifas, a 
e~p~oraçao dos transportes intermunicipais pelas concessionárias e 0 
d1re1to de exploração do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte pela 
ADTER. O parec~r. dessa CPI culminou com a conclusão de que, no 
que tange espec1f~camente ao objeto desta Comissão, da mesma 
~atu_r~za, eventua1s falhas no edital respectivo "se deveram ao 
1ned1t1smo do processo". 

15 - Razão alguma há para se imaginar que os trabalhos 
daquela CPI d~ _1991, tal como os da atual CPI, tenham sido 
marcados pela ~1m1dez .ao nã_o _enco~trar falhas jurídicas na realização 
do ~ertame pertinente a adm1n1straçao do Terminal Rodoviário de Belo 
H~nzonte. f:\ntes pelo contrário, ambas as Comissões atuaram com 
ev1dente cwdado e esmero, revelando que, se falhas õcorreram, elas 
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não geraram prejuízos para o Estado nem para o público usuário, 
sendo creditáveis apenas à novidade do assunto. O desnudamento da 
existência dessas falhas deve servir como parâmetro para que se faça 
melhor o próximo procedimento licitatório, o que já é moti_vo bastante 
para se aplaudir a atuação da Assembléia ao tornar público o fato e, 
com isso, evitar que os mesmos equívocos voltem a ocorrer .. 

16 - Em despedida desse tópico, não é demaiS lembrar 
que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais também opinou 
sobre o caso tal como o Ministério Público Estadual, ambos 
acionados por' aquela avoenga CP I, sendo que os dois órgãos de 
controle e fiscalização chegaram à mesma conclusão que antes se 
colacionou aqui. A Corte de Contas, em acórdão pronunciado em 
13/12/95, nos autos do Processo n° 127929 (85220-1), consid:ro~ 
"regulares o procedimento licitatório e o contrato dele decorrente . Ja 
o Ministério Público, em parecer lavrado e homologado em 26/5/95, 
também creditou à novidade do objeto licitado os equívocos 
encontrados, nenhum deles configurando desacordo com as 
exigências legais pertinentes. . . 

17 - Assim sendo, o fato de a tanfa de embarque serv1r de 
mecanismo de remuneração da empresa delegatária decorre da 
própria lógica do serviço terceirizado, sem constituir_ infringê~ci~ à~ 
normas aplicáveis à espécie. Como a mesma tanfa preex1st1a_ ~ 
licitação, o advento do Decreto n° 32.656, de 1991, não constttUI 
inovação de mérito no relacionamento contratual entre o DER-MG e a 
empresa ADTER, mas mera reorganização regulamentar sobre o 
setor de transporte intermunicipal. O que se denota do que se a~urou 
é a necessidade de se buscar uma nova fórmula de remuneraçao do 
órgão público estadual, do que se tratará em tópico próprio, mais 

adiante. 
Das prorrogações 
18 - O denunciante, prosseguindo em sua peça de ataque, 

afirma que "em 13/6/95, após expirado o prazo do contrato com ~ 
ADTER, o D.E.R., em total desobediência à lei e sem sequer _cumynr 
as formalidades de praxe (publicação do ato e sua mot1vaçao), 
prorrogou-o". Continua ele sua denúncia afirmand_~ ~ue "em ~6/9/97, 
.sob o frágil argumento de que o telhado da Rodov1a~1a nec:ss1tava _de 
reparos, o contrato foi novamente prorrogado ate 1999 . Por f1m, 

--------------------~----~----~--~------------------~---------~=-=-=·~-~~-----------~---------
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afirma que "em junho de 1999 . " 1512 
envolvendo o D E R e ADTER ' por. ~~a de uma manobra 
Mandado de Segu~a~ça no Pod~ esta. ~l_t,~a impetrou um obscuro 
permanecer no contrato por ma· r Judlclano, pleiteando o direito de 
co~sistente por parte do DER a'~; u~ ano. _Diante da falta. de defesa 
Vejamos a procedência dessa~ ale mm~r, ev'?~ntemente, foi deferida". 
paixão, como revela a farta adjetiv~aç~oest.l~ltlddamente marcadas pela 
que não menos tocado pelo zelo ao u ' lza a. Este parecer, ainda 

f para com a "res pubr , . en rentar as questões aduzidas com . A • 1ca , procurara 
qual~uer investigação isenta e justa a pa~c~oma que se exige de 
lega1s pertinentes e pela bus d' pau a a pelos mandamentos 
interesses sociais. ca 0 melhor rumo no trato dos 

19 - À época da realiza - d 
administração do Terminal Rod ... ç~o 0 certa_me relativo à 
Decreto-Lei federal no 2_300 de 2~~~a{~~6 e _Belo Ho_n~onte, vigia 0 
ordenamento jurídico mineir~ P . d, CUJ~ teor fOI Incorporado ao 
25/11/87 o r melo a Lei Estadual no 9 444 d , com mudanças meramente t · · · ' e 
ao caso em estudo apenas de f angenclals e, no que concerne 
mérito respectivo. ' orma, sem nenhuma repercussão no 

20 - O antigo Estatuto F d 1 . . _ 
conseqüentemente, o diploma nor . e era de ~ICitaçoes - e, 
território local e continua em vigo _ mat,_vo que !he e correlato em 
objeto da atenção deste tópico: r previa o segumte, quanto ao tema 

"Art. 47 - A duração do t 
Decreto-lei ficará adstrita à vigênc· d s con rato_s regidos por este 
quanto aos relativos: la os respectivos créditos, exceto 

I - a projetos ou investim t · · 
pfurianual, podendo ser prorro d en os lnclwdos ~m orçamento 
Administração, desde ue isso ga ~ se ~ouver . 1~teresse da 
exceder de 5 (cinco) a~os ou d tenha Sido p~evlsto na licitação e sem 
lei; e 0 prazo max,mo para tanto fixado em 

11 - a prestação de serviços 
c?~tínua, podendo a dura ão estend ·- a ser e~e?utada . de forma 
Vlgencia do respectivo cré~ito. eí se ao exerclclo segumte ao da 

§ 3o - O limite de cinco anos 
não se aplica aos contratos . de concessã: :~.se"trefere este artigo, 
obra pública ou de serviço público bem . Ire' o real de uso, de 

, ass1m aos de locação de bem 
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imóvel para o serviço público". 

21 - O art. 60 da Lei Estadual n° 9.444, de 25/11/87, 
contém as mesmas regras, em igual disposição material. 

22 - Pelo exposto, a legislação valente quando da 
realização do certame relativo à administração do Terminal Rodoviário 
de Belo" Horizonte permitia que os contratos de concessão de serviço 
público pudessem ter prazo de duração superior a cinco anos e que o 
prazo original fixado no contrato poderia "ser prorrogado se houver 
interesse da Administração, desde que isso tenha sido previsto na 
licitação", conforme seu real e inteiro dispor. No caso concreto, o 
Contrato n° PJU-29.003/90, expressamente, prevê que o prazo de 
concessão seria de cinco anos - item 5.1 da Cláusula 5 -, podendo 
"ser prorrogado, por igual período, a juízo do DER-MG" - item 5.2 da 
Cláusula 5. Com isso, estavam presentes os requisitos exigidos pela 
legislação para a validade de prorrogações da avença originalmente 
pactuada. 

23 O DER-MG, no período governamental 
correspondente ao quatriênio 1995-98, promoveu duas prorrogações 
ao contrato celebrado com a empresa ADTER, sendo a primeira delas 
em meados de 1995. Naquela ocasião, além da conveniência em se 
dar continuidade a um pacto- que havia eliminado o déficit crônico da 
autarquia, no que diz respeito à administração do Terminal Rodoviário 
de . .Selo Horizonte, havia transcorrido muito pouco tempo entre a 
posse e a data de vencimento do contrato, impedindo a formulação de 
uma nova política para o setor, tanto que a primeira prorrogação 
contemplou um prazo de apenas dois anos de vigência, menos da 
m"etade do que a lei e o edital admitiam. Assim sendo, essa primeira 
prorrogação não apenas respeitou as normas pertinentes, como 
também se revestiu de cuidado para com o interesse público, o erário 
e, principalmente, o atendimento ao segmento social que faz uso do 
Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. 

, 24 - A segunda prorrogação, feita durante o período 
governamental imediatamente.anterior ao atual, deu-se em 26/9/97, já 
no .meio do mandato respectivo. Exatamente em razão disso, os 
termos da nova prorogação f0ram bem diferentes do primeiro, uma 
vez que promoveram profunda mudança no sistema original. De fato, 
além de se ter transferido à· empresa AO TER mais ônus do ~ue 
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aqueles originalmente previstos, aumentou-se, substancialmente, 
a remuneração do DER-MG, e este último item será tratado em tópico 
oportuno. 

25 - A denúncia pretende que essa segunda prorrogação 
fundou-se no "frágil argumento de que o telhado da rodoviária 
necessitava de reparos", o que serviria para maculá-la. No entanto, o 
que, de fato, ocorreu foi uma repactuação significativa, impondo à 
empresa delegatária a obrigação de reformar a cobertura do Terminal 
Rodoviário de Belo Horizonte, com impermeabilização e proteção à 
incidência de luz solar sobre a laje de sua cobertura, e de instalar 
elevador destinado ao usuário deficiente físico, tudo conforme revela a 
Cláusula 2a do termo aditivo celebrado em 1997. Ora, se se 
considerar que a obrigação de promover "reforma nas instalações 
físicas do TERGIP, visando solução de problemas existentes e de 
algum que possa ocorrer com o decurso do prazo contratual" era, 
exclusivamente, do DER-MG, nos termos do item 8.6 do contrato 
original, a inovação promovida no Governo Azeredo configura sensível 
melhoria dos termos avençados, pois evitou novos dispêndios por 
parte do Tesouro e, mais importante ainda, protegeu a higidez de um 
bem patrimonial do Estado, aumentou o conforto dos usuários dos 
serviços de transporte intermunicipal e quase triplicou a arrecadação 
mensal do DER-MG. 

26 - Assim, o que se pretendeu como sendo um 
argumento frágil é mais do que suficiente para justificar o aditamento 
celebrado em 1997, estando esse respaldado nos termos do edital e 
em todos os dispositivos legais passíveis de aplicação ao caso. 

27 - Atacou-se, ainda, uma pretensa conivência do DER-
MG com a empresa ADTER - já em 1999, após o início do Governo 
Itamar Franco -, quando do deslinde de uma demanda judicial em 
torno do termo final da segunda prorrogação, o que teria levado o 
Judiciário a decidir em favor da delegatária. Não foi trazido ao 
processo nenhuma corroboração para ,a afirmativa feita, o que 
empresta a esta um caráter meramente dogmático. Aliás, a denúncia 
nem ao menos explica a razão pela qual entende ter havido a 
pretendida ação submissa, satisfazendo-se em afirmar sua ocorrência. 
A falta de materialidade pára confirmar a existência do que se alegou 
impõe, sob a égide de todos os princíçios jurídicos informadores da 
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ação investigativa e punitiva, que se reconheça a inocorrência de 
certeza quanto ao acerto do que se disse. Ao contrário, ··as decisões 
judiciais - em-·sede de liminar e na sentença final - não autorizarrf a 
ilação de favorecimento, apontando para a niera ocorrência de· um 
erro material. · ' ., 

28- Independentemente disso, entretanto, não é crível que 
o Judiciário seria leviano o bastante para decidir de forma precária, 
ainda mais no âmbito do Direito Público, em que·o''campo de ação do 
Ministério Público e mesmo do próprio Juiz é bem mais largo do que 
ocorre no âmbito de uma ação privada. Apesár de tudo iss·o, 'o qüe se 
percebe na decisão pretoriana é que, após a análise dos documentos 
referentes à segunda prorrogação, sentenciou-se pela existência de 
um erro material na grafia da data limite daquela prorrogação, que 
seria 13/6/2000 e não 13/6/99. A decisão judicial baseou-se na 
exibição de documentos oficiais revelando o teor êlo ·acordo firmado 
entre as partes. A ata lavrada quando das discussões sobre a 
segunda prorrogação testemunha, inapelavelmente, pelo ·acerto de 
que o novo prazo de prorrogação seria até 13/6/2000, não tendo valia 
jurídica o que se lançou formalmente no termo aditivo. Nesse sentido 
se sentenciou e nesse sentido prevalece, para todos os fins e perante 
todos que se debruçarem sobre o assunto, inclusive esta CPI, em 
respeito à separação orgânica e funcional do poder estatal. 

29 - Nesse talante, novamente é de se opinar pela 
improcedência da denúncia, já que as duas prorrogações se deram 
em estrita obediência ao que dispõe a legislação aplicável, em 
conformidade com o que se licitou e, por fim, mas seguramente não 
menos importante, por ter permitido o bom atendimento do interesse 
público e social. 

Da retribuição financeira ao Estado 
30 - Nos termos firmados no contrato pertinente à 

administração, por particular, do Terminal Rodoviário de Belo 
Horizonte, a remuneração a que faria jus o DER-MG consistiria no 
recolhimento mensal do valor equivalente a 7% do que se 
arrecadasse a título de tarifa de embarque, respeitado o limite mínimo 
correspondente a 53.1 00 vezes o valor dessa tarifa, tudo conforme 
consta nos testemunhos dos documentos trazidos a colação no curso 
do processo de investigaçãó. q· 

~----------~------------------------------~--_/ 
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31 - Quando da segunda prorrogação, elevou-se a 

remuneração a que fazia jus o DER-MG para o valor mínimo 
equivalente a 156.250 vezes o valor da tarifa de embarque, ou seja, 
houve um aumento de quase 200% em favor do erário. Quando se 
considera que, por ocasião do mesmo aditamento, custos que 
deveriam ser suportados pelo DER-MG foram transferidos para a 
empresa delegatária, conforme se demonstrou algures, melhoraram e 
muito as condições em favor do poder público estadual. 

32 - Do ponto de vista exclusivamente jurídico, nada há 
que se falar contra os termos do contrato e do aditamento de 1997. 
Como também se disse anteriormente; o próprio Tribunal de Contas, 
além desta Casa, em CPI anterior, reconheceu que, se há algo a se 
questionar no formato adotado para a transferência da administração 
do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte para particular, mediante 
delegação, isso se deve ao ineditismo do negócio, e não a vícios letais 
aos princípios e às normas a que está sujeita a administração pública. 
Assim sendo, não há o que se imputar de errado, sob a perspectiva 
ora utilizada, às autoridades estaduais competentes. 

33 - O grande prejuízo para o DER-MG alegado pelo 
denunciante, entretanto, pode de fato estar ocorrendo, aconselhando 
que se modifique o sistema de transferência da administração do 
Terminal Rodoviário de Belo Horizonte para a iniciativa privada, de 
forma a se assegurarem maiores vantagens para o Estado, bem como 
maiores ônus para o delegatário e maiores proteções ao usuário do 
serviço correspondente. Agora, após mais de dez anos de experiência 
na delegação desse equipamento público, assim como de outras 
experiências desse tipo de transação em cidades de grande porte do 
Brasil que, seguramente, hoje existem, é possível que se possa 
elaborar um novo e mais adequado modelo de delegação quando da 
efetivação de um novo certame licitatório. 

34 - Dessa forma, a busca desse novo modelo deveria ser 
uma das prioridades do DER-MG, otimizando-se o que já se melhorou 
bastante quando do aditamento de 1997, mas ainda assim sob as 
limitações decorrentes do modelo adotado em 1990, quando da 
licitação. Aliás, quando o DER-MG, no início de 1999, tentou 
emprestar a um erro meramente material do termo aditivo de 1997, 
defendendo a tese de que a prorrogação terminaria em 13 de junho 
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daquele mesmo ano, desde aí se deveria estar já pensando nesse 
novo e pretendido modelo. Afinal, se se pretendeu obedecer a 
literalidade desse termo de acordo, e não a motivação que o gerou, é 
que -já se revelava a intenção estatal em não manter o contrato 
original, com suas alterações anteriormente celebradas. 

35 - Ledo engano. Apesar da ação administrativa de pôr 
termo à segunda prorrogação intempestivamente - o que foi coibido 
judicialmente, como se mostrou antes-, nada mais se fez desde e~t~o 
do que seria coerente imaginar ocorreria. Aliás, antes pelo contrano, 
procedeu-se - agora sim, de forma abusiva e_ ilegal - ~ uma burla, 
dando sobrevida ao que já estava com seus efe1tos exaundos. Refere-
se ao termo de permissão celebrado em meados do corrente ano, em 
favor da mesma empresa antes concessionária, o que será objeto do 
último tópico. 

36 -Antes de se passar à abordagem do último tópico, faz-
se relevante que se culmine este tópico sintetizando o que se disse 
nos itens anteriores: o modelo adotado pela licitação de 1990 
circunscreveu a forma de remuneração do DER-MG a um percentual 
máximo da arrecadação da tarifa de embarque, e só deste valor, 
respeitado um limite mínimo. O que se fez após isso foi aumentar a 
participação da autarquia-estadual, em um incremento de qu~s~ o 
dobro do avençado originalmente, mas ainda assim dentro dos hm1tes 
traçados pelo modelo em que se estava inserido, como, aliás, não 
poderia ser diferente, já que um aditamento não pod~. mu_dar a 
sistemática contratual inteira, por força do Estatuto das L1c1taçoes. A 
mudança dessa sistemática, procurando uma participação maior - não 
apenas percentualmente, mas também abrangendo outras bases ~e 
arrecadação da delegatária - para o Estado, deve ser a preo~upaçao 
prevalecente da autarquia competente, buscando aperfeiçoar o 
modelo adotado. Esse novo modelodeverá ser a base de uma nova 
licitação e, conseqüentemente, de uma nova delegação. . 

37 - Esse o objetivo almejado, mas nada ha a se 
questionar, juridicamente, em sede de investigação, em relação ao 
que se fez no passado, pois ali tudo girou em t?rno_ ?e um mo~elo 
que, se não era perfeito, foi o possível diante do med1t1smo do objeto 
licitado. 

Da permissão outorgada em 2000 
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38 - Como restou revelado, em 13/6/2000 venceu o 

prazo de vigência do contrato firmado entre o DER-MG e a ADTER, já 
consider~ndo as prorrogações celebradas. Como a delegação original 
era de c1nco anos, prorrogável por até cinco anos, e como na data 
citada completaram-se exatamente os dez anos de vigência admitida 
nada mais óbvio que se realizasse, em tempo hábil, uma licitação par~ 
promover nova delegação do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. 
Essa nova licitação deveria ter sido realizada de forma a permitir que 
o contrato dela decorrente fosse celebrado antes do término da 
co_nc~ssão então vigente, de maneira que quando o termo temporal do 
p~1me1ro contrato expirasse já houvesse acerto contratual para que, no 
d1a seguinte, outra delegação estivesse em vigor. Nada disso, 
entretanto, ocorreu. 

39 - Um assunto que havia sido objeto de investigações 
parlamentares anteriores, bem como de análise do Tribunal de Contas 
e do Ministério Público, seguramente não era um tema que pudesse 
ser esquecido, deixando-se para encontrar uma solução na última 
hora. Mais ainda, como o próprio Executivo, no início do atual 
quadriênio, já havia tentado antecipar o término de validade da 
?.eleg~ção licitada em 1990, é legítimo que se acredite que ele próprio 
Ja hav1a colocado o assunto como uma de suas prioridades. 

40 - Quando chega 13/6/2000, no entanto, o que se revela 
é exatamente uma inércia impensável e indefensável. O DER-MG, 
que havia mostrado urgência em substituir a administração do 
Terminal Rodoviário de Belo Horizonte antes do tempo, nada fez, no 
tempo agora correto, para que se procedesse à mudança antes 
pretendida. A vigência contratual expirou, e nem havia sido iniciado 
um novo processo de licitação; aliás, quase 6 meses após o término 
de vigência da concessão iniciada em 1990, nada se fez nesse 
sentido. Ao contrário, em 10/6/2000 - como lembra bem o denunciante 
no item 7 da justificação de seu requerimento -, prorrogou-se 
novamente o contrato de concessão, por mais 30 dias, com o fim de 
permitir a realização de um novo certame, que ainda não ocorreu. 

41 - Por todos os fatos relembrados anteriormente é 
indefensável qualquer pretensão de que não se conhecia o proble'ma 
ou de que não houve tempo para realizar a licitação necessária para 
que se outorgasse uma nova delegação. Tempo e informação não 
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faltaram; o que faltou foi, no m1mmo, competência para se 
planejar a ação de Governo. · 

42-- É verdade que agora vige um contrato de permissão, 
entre o DER-MG e a ADTER, com o mesmo objeto da antiga 
delegação e regido pelos mesmos termos. Assim consta no despacho 
do Diretor-Geral do DER-MG, publicado em 10/6/2000. Ali se ·alega 
falta de "infra-estrutura material e humana" para o exercício da 
administração direta do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte - o que 
se sabia pelo menos desde 1990 - e também que ·não se poderia 
prejudicar "a continuidade das atividades necessárias ao 
funcionamento do Terminal" - o que também era notório para a atual 
administração desde o início de seu mandato, quando agiu no sentido 
de pôr termo à concessão então vigente. Nenhuma das alegações 
encontra amparo nos fatos de forma sincera; nenhuma das alegações 
encontra fundamento no mundo do direito para se legitimar. 

43 -O que se percebe é que, não mais sendo possível a 
prorrogação do contrato, não há justificativas para a postergação do 
início do procedimento licitatório. 

- · 44 - Outra não é a conclusão possível, diante da 
notoriedade do assunto, no âmbito deste Governo, desde o seu início, 
como se demonstrou- anteriormente. Não há como invocar a 
necessidade de se evitar interrupção na prestação dos serviços do 
Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, já que pelo menos desde 
janeiro de 1999 o DER-MG estava de olho na concessão em favor da 
ADTER, então escolhida após processo licitatório. Para não se 
interromper a prestação dos serviços, a nova licitação deveria ter sido 
feita em tempo para evitar o lapso entre os dois contratos, mas nada 
se fez, e até hoje a inércia prospera. Que tipo de interesse perpassa 
essa -postura dos órgãos competentes, não se sabe, mas se sabe 
muito bem que agora o erro realmente prospera. Essa alegação 
decorre da análise de declarações e ações do Governo. 

45 - Afinal, foi o Governo que tentou antecipar o fim da 
concessão anterior e fixou o prazo de 30 dias para a realização do 
novo certame. Tal fixação, registre-se, já era viciada legalmente, pois 
feita quando já se encontrava encerrado o prazo máximo de vigência 
do contrato. Como, além disso, a licitação não se iniciou, o problema 
agiganta-se dia a dia. Por erro ou por outra motivação rt;~enos 
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defensável, o fato é que hoje o Governo mantém um contrato sem 
validade, em completo descaso para com a lei e, mais grave ainda, 
sem viabilizar a mudança de um modelo que se mostrou insuficiente 
para atender aos reclamos sociais e mesmo financeiros do erário. 

46 - Em respaldo a essa tese, basta que se invoque a Lei 
Federal n° 8.987, de 13/2/95, que sujeita a permissão de serviço 
público a prévia licitação (art. 40, "caput"), fazendo o mesmo em 
relação à concessão (art. 14). Assim, qualquer que seja a modalidade 
da delegação, o procedimento licitatório b fase prévia e indispensável, 
já que não se apresentava nenhuma das hipóteses legais de 
afastamento daquele procedimento. Se houve risco para a 
continuidade dos serviços, esse se deveu, única e exclusivamente, ao 
descaso com que se portaram as autoridades competentes, e, como 
se diz normalmente, nas hastes jurídicas, a ninguém é legítimo 
invocar a própria torpeza em defesa de seus atos viciados. 

47 - Destarte, encontra-se a situação presente, desde 
14/6/2000, maculada de. forma grave, merecendo pronta reparação 
por parte do Executivo. E de se abrir, urgentemente, a licitação para 
nova delegação da administração do Terminal Rodoviário de Belo 
Horizonte, com a conseqüente responsabilização de quem deu causa 
à contratação ilegal vigente. 

4 - Conclusão 
As investigações encetadas pela CPI permitiram, a um só 

tempo, verificar a ambiência em que se deu a contratação da empresa 
ADTER para administrar o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte -
desde o ajuste original em 1990 até a contratação sob o regime de 
permissão ocorrida neste ano de 2000, passando pelas prorrogações 

· ocorridas até hoje - e os efeitos da concessão para o público usuário 
daquele instrumento público. Melhorias significativas foram percebidas 
pelos membros da CPI na visita que fizeram ao Terminal, o que 
orienta a emissão deste parecer para o sentido de buscar colaborar 
para a melhoria dos serviços nele prestados, sem, evidentemente, 
esquivar-se de enfrentar as questões levantadas pela denúncia 
ensejadora da investigação. 

Quanto aos três primeiros tópicos do requerimento de 
constituição desta CPI - ·a saber, a remuneração da delegatária, as 
sucessivas prorrogações e a retribuição financeira devida ao Estado -, 
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não se detectou a ocorrência de vícios jurídicos que viabilizassem 
eventual anulação ou responsabilização dos atos respectivos. No 
máximo, ocorreu escolha que não espelha a melhor forma de se tratar 
do assunto, constituindo uma experiência aconselhadora de novos 
rumos no futuro. Em relação a esses tópicos, o que se tem a sugerir é 
o seguinte: 

a) que se oficie ao DER-MG, instando-o a considerar as 
experiências granjeadas nesta década de delegação, quando da 
realização de nova e indispensável licitação, de forma a promover 
uma mais equânime distribuição entre os ônus e os bônus da 
delegatária, a remuneração da própria autarquia e a contínua melhoria 
na qualidade dos serviços prestados à população; 

· b) que este parlamento elabore lei disciplinando a 
cobrança de tarifas nos terminais rodoviários do Estado. 

Já em relação ao quarto e último tópico decorrente da 
denúncia em resposta - a falta de licitação para o contrato vigente, na 
modalidade de permissão -, dúvida não há de que a permissão 
outorgada à ADTER configura abuso de autoridade, pois não encontra 
amparo em nenhuma hipótese legal para sua efetivação com 
afastamento do competente procedimento licitatório. O tema era de 
mero planejamento, já que nenhum fato novo ocorreu, desde o início 
do atual Governo, que impedisse a realização do certame. Assim, 
desde a prolatação da decisão em favor da empresa ADTER, para 
manter, liminarmente, a validade da prorrogação do contrato de 
concessão até 13/6/2000 - decisão esta tomada em 12/6/99 -, dever-
se-iam estar providenciando os estudos necessários para a realização 
da licitação. Como nada se fez neste sentido, nem mesmo nos 30 dias 
que o próprio DER-MG fixou para tanto,'sugere-se: 

a) que se oficie ao Diretor-Geral do DER-MG, para que a 
autarquia promova a necessária licitação de imediato, com o que 
estará cumprindo as normas legais aplicáveis à espécie; 

b) que a nova licitação inclua a isenção da tarifa de 
embarque para viagens com distância inferior a 50km (cinqüenta 
quilômetros) - oficializando a prática hoje vigente -, a admissão de 
cobrança de tarifa por uso de sanitários apenas para banhos e a 
determinação de medidas humanizadoras do sistema (como, por 
exemplo, a facilitação de embarque e desembarque de passag~iros, 

~------------------------------------------~--~ 
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c) que se estude a possibilidade de criação, no Terminal 
Rodoviário, de um espaço para promoção de eventos culturais, o que, 
além de contribuir para a humanização do ambiente, ampliará as 
possibilidades para os artistas locais exibirem suas produções; 

d) que se requisite da autarquia, de antemão, todos os 
estudos elaborados até agora e os que vierem a ser elaborados 
durante o período prévio da nova licitação, de forma a possibilitar que 
esta Assembléia acompanhe o cumprimento do que se diz neste item, 
sem que isto implique nenhum prejuízo à efetiva realização do 
certame; 

e) que se oficie ao Governador do Estado, com o objetivo 
de que ele determine a efetivação do procedimento licitatório, em 
estrita obediência às leis e ao interesse público; 

f) que se oficie ao egrégio Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais, para que ele tome conhecimento dos fatos 
referentes à contratação ocorrida em 2000 e tome as medidas que 
entender cabíveis. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2000. 
Antônio Júlio, Presidente - Amilcar Martins, relator - Olinto 

Godinho - Doutor Viana - Dalmo Ribeiro Silva. 
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 

do Regimento Interno. 
Despacho de Requerimentos 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, solicitando que o Projeto de Lei n° 1.106/2000 seja 
incluído em ordem do dia, uma vez que a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária perdeu prazo para emitir seu parecer. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIl 
do art. 232, c/c art. 141, do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
solicitando que o Projeto de Lei n° 1.255 seja remetido à Comissão de 
Educação, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo para 
emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso·VII do art. 232, c/c art. 140, do Regimento 
Interno. 
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Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva , 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 1.293/2000, 
de sua autoria. O projeto aguarda parecer na Comissão de ~u~tiça. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o mc1so VIII 
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o proje~o. . . . 

Requerimento do Deputado Agostinho S1lve1ra, solicitando 
a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.230/2000, de sua 
autoria. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso VIl do art. 232 do Regimento Interno. · ' 

Requerimento do Deputado Agostinho Silveira, solicitando 
a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei no 1.143/2000, de sua 
autoria. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 

·inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno. 
Requerimento do Deputado Dimas ~~drigues.' ~~licitando 

seja destinada a 13 Parte de uma das reun1oes or~manas par~ 
homenagear a Universidade de ltaúna pela ~omemoraçao do se~ 35 
aniversário. A Presidência defere o requenmento, de conformidade 
com 0 inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, e, oportunamente, 
marcará a data. 

Requerimento do Deputado Dimas ~_?drigue~ ~~licitando 
seja destinada a 1 a Parte de uma das reumoes ord1nanas para 
homenagear a TRANSNORTE pela co~emoração do seu_ 30° 
aniversário. A Presidência defere o requenmento, de conformidade 
·com 0 inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, e, oportunamente, 
, marcará a data. 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e vot~ção.' sendo 

aprovados, cada um por sua vez, os Parecere~ de R~daçao _Fmal dos 
Projetos de Lei n°s 188/99, da Deputada M~na Jose Haue1s~n, _que 
determina a absorção da Fundação Educacional ~ordes~e ~me1ro -
FENORD- pela UEMG; 487/99, do Deputado Agostinho S1lve1ra, que 
determina a inclusão da disciplina Formação de Condutores d~ 
Veículos nos currículos do ensino médio; 893/2000, do Deputado G~l 
Pereira, que cria a Campanha Estadual Permanente de C~mbate a 
Violência nas instituições de ensino do Estado e da outra~ 
providências; 945/2000, do Deputado Márcio Cunha, que altera a ~e1 
n° 13.464, de 12/1/2000, que cria o Fundo Estadual de Recuperaçao 

i 
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do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico - FUNPAT -, e 
855/2000, do Deputado Marco Régis, que dispõe sobre a criação da 
Central de Controle de Preços de Medicamentos do Estado. ( - À 
sanção.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José 

Henrique, solicitando que o Projeto de Lei n° 805/2000 seja apreciado 
pela Comissão de Assuntos Municipais. A Presidência vai renovar a 
sua votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Olinto Godinho, solicitando 
que o Projeto de Lei n° 1.249/2000 seja distribuído à Comissão de 
Fiscalização Financeira. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitado. Arquive-se. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada 
um por sua vez, requerimentos dos Deputados Miguel Martini (2), 
solicitando sejam encaminhados aos Srs. José Orleans da Costa, 
Secretário Adjunto de Saúde de Belo Horizonte, e Seila Maria da 
Silva, Coordenadora Técnica de Saúde Bucal da Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, pedidos de informações sobre a proposta técnica 
relativa à municipalização do Núcleo Odontológico e sobre a 
possibilidade de inclusão de mais dois dentistas no citado Núcleo; e 
Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo ao Presidente da 
TAM Transportes Aéreos Regionais com vistas à abertura de uma 
linha aérea entre Montes Claros e Belo Horizonte(- Oficie-se.). 

· O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria José 
Haueisen, solicitando que o Projeto de Lei n° 1.268/2000 seja 
distribuído à Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando 
a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.202/2000. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Requerimento do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja 
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constituída uma comissão especial para examinar o sistema de 
aplicação e arrecadação de multas que está sendo implantado nas 
rodovias federais do Estado. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do ; Deputado Amilcar Martins, solicitando 
seja o Exmo. Sr. Mauro· 'Santos, Secretário do Planejamento, 
convocado a comparecer ao Plenário a fim de prestar esclarecimentos 
a respeito de matéria publicada pela revista "Veja". Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da CPI das Licitações, solcitando a 
suspensão, por até 60 dias, do prazo de seu funcionamento. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. · 

Requerimento da CPI do FUNDEF, solicitando a 
prorrogação do prazo de seu funcionamento por 60 dias. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

23 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a 

Fa·se, a Presidência passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência faz retirar de pauta o Projeto de Lei n° 

1.271/2000, do Governador do Estado, por falta de pressupostos 
regimentais para a sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr: Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 

Sebastião Navarro Vieira, solicitando inversão da pauta da reunião de 
maneira que os projetos sejam apreciados na seguinte ordem: 
Proposta de Emenda à Constituição n° 24/99, Projeto de Lei n° 
830/2000, Projeto de Lei n° 1.198/2000, Proposta de Emenda à 
Constituição n° 12/99, Proposta de Emenda à Constituição no 23/99, 
Proposta de Emenda à Constituição n° 26/99, Proposta de Emenda à 
Constituição n° 28/99, Projeto de Lei Complementar n° 21/99, Projeto 
de Lei Complementar n° 29/2000, Projeto de Lei no 997/2000, Pr9jeto 
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de Lei n° 1.092/2000, Projeto de Lei n° 1.165/2000 e Projeto de 
Lei Complementar n° 17/99. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico 
Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, vejo com 
preocupação o requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
Como foi colocado, corremos o risco de não ter "quorum" suficiente 
para votar o Projeto de Lei Complementar n° 17/99, porque o 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira solicita que ele 
seja colocado em último lugar. 

Para se evitar essa ausência de "quorum", sugiro ao 
Presidente e às Lideranças da Casa que se suspendam os trabalhos 
das comissões que estão em andamento e se convoquem os 
Deputados para o Plenàrio, a fim de aproveitarmos o "quorum", uma 
vez que temos vários projetos de emenda à Constituição. Com 
"quorum" suficiente, poderemos votar todas as matérias, sem correr 
risco de não haver "quorum" para votar o projeto de lei complementar. 

É compromisso da Casa votar ainda hoje esse projeto. 
Presidente, não quero contrariar nem me indispor com o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. A nossa preocupação é termos "quorum" 
suficiente para votar todas as matérias que estão na pauta hoje. 
Considerando-se, inclusive, que há várias propostas de emendas à 
Constituição e, se as votarmos em primeiro lugar, corremos o risco de 
não ter "quorum' para o Projeto de Lei Complementar n° 17/99. 

Sr. Presidente, sugiro suspender os trabalhos das 
comissões e convocar os Deputados, para que possamos dar 
"quorum" suficiente e esgotar as matérias constantes na pauta. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio 
Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, gostaria de 
informar que está na pauta da Comissão de Fiscalização Financeira, 
cuja reunião se realizará às 16 horas, o Projeto de Lei n° 1.198/2000. 
É necessário fazermos a reunião para que o projeto venha a Plenário. 

Gostaria de saber de V. E.xa. o encaminhamento que 
deverá ser feito em relação às reuniões das comissões, já que a 
reunião da Comissão de Fiscalização Financeira está prevista para as 
16 horas. 
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* - Sem revisão do orador. 
O _Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião 

Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, 

tenho dito e reafirmo, principalmente ao ilustre Deputado Chico 
Rafael, que existe uma máxima bem mineira, que é válida, 
principalmente, nesta Casa Legislativa, pois exige certas articulações 
e composições. 

Ontem, tivemos uma reunião do Colégio de Líderes, da 
qual participou o Deputado Chico Raf?~l, e ~ssa_ inv~rsão de_ ord~m 
solicitada por mim à Mesa da Assemble1a Leg1slat1va d1z respeito, tao-
somente, a atender aquilo que foi pactuado naquela reunião, com a 
aquiescência do ilustre Deputado Chico Rafael. 

Todos consentimos que a âncora que temos hoje, n~sse 
processo de votação, é o Projeto de l.:.ei Complem~n_tar n° 17/99. E ele 
que motiva a presença dos Deputados em Plenano, alavancando o 
trabalho que estamos fazendo neste momento. 

Evidentemente, no Acordo de Líderes de ontem, ficou 
pactuado que esse projeto, que vai ter tanta repercussão em ~inas 
Gerais, pois é a reformulação do Judiciário, possa levar cons1go _a 
votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 24, que é o anse1o 
de Minas Gerais, mas a UEMG, tampouco a UNIMONTES se 
mobilizaram para isso. É a proposta que destina 2% dos recursos 
estaduais para que essas duas universidades se consolidem e Minas 
se insira no conjunto dos Estados que têm a atenção voltada para o 
ensino superior, por meio de universidades estaduais. 

Não podemos, num Estado de 853 municípios, na sua 
grande maioria, pequenos municípios, prescindir, a partir de janeiro de 
2001, da Lei Robin Hood, que tem feito uma distribuição mais justa de 
recursos entre os municípios mineiros. Foi buscando esse 
entendimento que propusemos essa inversão de pauta, para que a 
proposta e o projeto possam ser votados antes do projeto do 
Judiciário. Essa foi a proposta que fizemos, atendendo aquilo que foi 
pactuado. Reafirmo a V. Exa., Sr. Presidente, à Casa e ao Deputado 
Chico Rafael que o que é combinado não é caro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
* - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os 

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, fica prejudicado o requerimento do 
Deputado Chico Rafael, de inversão da pauta da reunião de modo que 
o Projeto de Lei Complementar n° 17/99 fosse apreciado em primeiro 
lugar. Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7 a 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário(Deputado Antônio Carlos Andrada) - (-
Faz a chamada.) 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) 
Responderam à chamada 49 Deputados. Há, portanto, "quorum" para 
a votação das propostas de emenda à Constituição. 

Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 24/99, do Deputado Paulo Piau e outros, que 
acrescenta dispositivos aos arts. 161 e 199 da Constituição do Estado. 
A Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta. Emendada 
em Plenário, voltou a proposta à Comissão Especial, que opina pela 
aprovação do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 2, que apresenta, 
ficando prejudicada a Emenda n° 1. Em votação, o Substitutivo n° 1 , 
salvo emendas. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo 
processo nominal. Os Deputados que desejarem aprovar a matéria 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A 
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 201 do 
Regimento Interno, a matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 
votos favoráveis. A Presidência vai dar início ao processo e, para 
tanto, solicita que os Srs. Deputados ocupem os seus lugares. Em 
votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto 
- Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
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Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues '- Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo"- Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hernieto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João PaUlo -
João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha- Márcio Kangussu-
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. ,J! 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 62 Deputados; não 
houve voto contrário. Portanto, está aprovado o Substitutivo n° 1 à 
Proposta de Emenda à Constituição n° 24/99, salvo emendas. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, pela ordem. 

Gostaria que se fizesse a leitura das duas emendas que virão agora, 
para que não haja dúvidas. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário 
que faça a leitura das Emendas. n°s 1 e 2. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Lê:) 
"Emenda n° 1 à Proposta de Emenda à Constituição n° 

24/99: Substitua-se, no art. 2°, o índice de 1% pelo índice de 2%.". 
"Emenda n° 2 à Proposta de Emenda à Constituição n° 

24/99: Dê-se ao art. 2° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação, 
suprimindo-se a alínea "g" do inciso IV do art. 161 na redação dada 
pelo art. 1°. Art. 2° - O art. 199 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais fica acrescido dos seguintes §§ 1° e 2°, passando o parágrafo 
único a § 3°. § 1° - O Estado de Minas Gerais destinará dotações e 
recursos à operacionalização e manutenção das atividades 
necessárias à total implementação e ao desenvolvimento da 
Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG- e da Universidade 
Estadual de Montes Claros- UNIMONTES -, no valor de, no mínimo, 
2% (dois por cento) da receita orçamentária corrente ordinária do 
Estado, repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze 
avos do total, no mesmo exercício. Sala das Comissões, 23/8/2000.''1,. 



~~~. 
lj_ 

'I. 

1530 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2, que 

recebeu parecer pela aprovação. A Presidência vai submeter a 
matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto 
- Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - E<rnano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
José Braga -José Henrique- José Milton - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 64 Deputados; não 
houve voto contrário. Aprovada. Com a aprovação da Emenda n° 2, 
fica prejudicada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovada, em 2° turno, 
a Proposta de Emenda à Constituição n° 24/99 na forma do 
Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 2. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, esta Casa está 

resgatando um tempo de 11 anos a partir da aprovação da UEMG. 
Agradecemos aos companheiros que votaram a fav.or dessa proposta. 
Nesta Casa há pessoas que já lutaram e desgastaram-se em função 
da UEMG. Tão importante quanto foi a sua implantação em 1989 pela 
Assembléia Legislativa é essa atitude que acaba de ser tomada, 
definindo recursos financeiros para a absorção das unidades que 
comporão a nossa UEMG. Parabenizo o corpo funcional, os 
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professores e os estudantes que, por várias vezes, estiveram aqui 
marcando presença. Quem ganha com isso não são os ~studantes 
nem os professores nem a Assembléia, mas toda a sociedade do 
Estado. Como autor dessa proposta, agradeço a todos. 

O Deputado Edson Rezende - A partir deste momento, 
Minas pode ter um futuro diferente e pode orgulhar-se de uma 
universidade. Deixaremos de ter vergonha por ~ermos u~a 
universidade que ainda não aconteceu. Assim como o R1o de Jane1~o, 
que aplica R$500.000.000,00 por ano; São P~ulo, · que apl~ca 
R$2.000.000.000,00 por ano; e o Parana, que aplica 
R$400.000.000,00 por ano em suas universidades, Minas dá u_m 
passo importante. Agradeço aos Pref~itos das cidades on~e estao 
essas unidades da UEMG,·· aos D1retores das fundaçoes_ que 
estiveram aqui na semana passada, a toda a classe estudantil que 
está aqui representada e a esta Casa. 

Citarei uma frase dita por um senhor em Passos: "A 
UEMG é filha da Assembléia. Os Deputados, que têm essa filha, têm 
de embalar e tomar conta dela". Os parlamentares deram esse 
exemplo. A UEMG é mesmo filha desta Casa. Lutaremos por ela. Por 
enquanto, demos um passo inicial, garantindo-lhe um or~amento de 
2%. Ainda há muito que caminhar. Os estudantes, os Diretores das 
fundações e os Prefeitos daquela região sabem diss?. Agora o 
momento é de união da Assembléia, das regiões, dos D1retores das 
fundações e dos alunos, que são extremamente importantes. Um dia, 
poderemos ter uma UEMG com uma concepção deA e_nsino e _de 
educação que atenda ao nosso desenvolvimento econom1co e soc1al, 
para que Minas avance no tempo. Muito obrigado. Parabéns a todos 
os parlamentares desta Casa e a todos- os que lutaram pela UEMG e 
que lutarão ainda mais. . o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, estudantes, acadêmicos, profess?~es da 
UEMG manifesto a minha alegria por ver hoje, neste Plenano, 64 
Deput~dos votando favoravelmente a uma emenda que garantirá um 
futuro melhor para a UEMG . 

Aproveitando esta oportunidade, vou resgatar um pouco 
da história dessa luta, não como manifestação de satisfação ou 
apenas para voltar os nossos olhos para o passado. Em função d,essa 
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história, poderemos assumir compromissos, a fim de que tais 
recursos sejam aplicados na UEMG. Em 1991, apresentamos a 
Emenda n° 15/91, que serviu de instrumento para grande discussão 
em nosso Estado, com todas as unidades optantes, enfim, com toda a 
sociedade mineira, sobre a importância da UEMG, que, em todas as 
audiências públicas realizadas de 1991 a 1993, era colocada como 
prioridade. Chegamos ao final de 1993, início de 1994. Conseguimos, 
no 1° turno, uma vitória de 50 votos a favor dessa emenda. No 2° 
turno, infelizmente, fomos derrotados. Minas Gerais foi derrotada. A 
UEMG foi derrotada. 

Hoje procurei resgatar a relação dos Deputados que 
votaram a favor e contra a emenda. Lamentavelmente, esta Casa não 
registrou nos seus anais - é importante assinalar isso - os que votaram 
a favor e contra, o que deveria ter sido feito, porque esse é um dos 
papéis desta Assembléia. 

Durante a discussão anterior, colocávamos a importância 
da implementação da UEMG, além de outra crítica fundamental: a 
aplicação dos recursos para ciência e tecnologia, instrumentos 
necessários à UEMG e ao fortalecimento do Estado. Naquela época, a 
Constituição mineira havia destinado 3% dos recursos orçamentários 
para a FAPEMIG. A destinação não foi cumprida, sob o argumento de 
que os recursos eram exagerados e a área de ciência e tecnologia 
não estava suficientemente desenvolvida para absorver os 3% de 
recursos. Apresentamos, então, a proposta de repartição desses 
recursos com a UEMG, a fim de garantir o desenvolvimento das novas 
inteligências mineiras, que absorveriam cada vez mais recursos, no 
sentido da afirmação do Estado, da construção de uma sociedade 
muito mais fortalecida, fraterna, justa, democrática e desenvolvida. 

Não conseguimos. Quero, aqui, chegar à questão 
fundamental, a fim de que possamos olhar para o futuro com a grande 
responsabilidade de fazer o nosso voto valer. Até hoje, a destinação 
de 1% remanescente da Constituição, destinada à área de ciência e 
tecnologia, não foi cumprida. Apenas existe um cumprimento contábil, 
uma contabilidade dos recursos, fazendo com que apareçam perante 
a determinação constitucional. O que estamos votando, hoje, nos 
coloca o desafio - a nós, à sociedade, aos acadêmicos e à UEMG - de 
cobrar do Governo do Estado, qualquer que seja seu governante, que 
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esses valores sejam destinados para a ciência e tecnologia e que 
os 2% não sejam cumpridos apenas na contabilidade, apenas no 
papel; mas que sejam destinados às diferentes unidad~s, aos 
diferentes "campi" da UEMG. Assim, teremos em · M1nas a 
universidade que sonhamos, a que está estabelecida pela 
Constituição do Estado, a universidade necessária para fazer a 
afirmação definitiva de Minas Gerais como um Estado democrático de 
direito, de justiça e de desenvolvimento. 

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

entendemos o desejo de todos os parlamentares de se manifestarem 
em relação à aprovação dessa proposta de emenda à Constituição e 
de outras que serão votadas. Certamente, são matérias importantes, 
consensuais, e, devido ao elevado número de parlamentares em 
Plenário - o "quorum" chegou a atingir 64 votantes -, solicitamos à 
Mesa que encaminhe aos pa(lamentares pedido para que não façam 
declaração pessoal de voto após todas as votações. Temos, ainda, 
cinco propostas de emendas à Constituição a serem votadas, as quais 
exigem um "quorum" elevado. São 16 projetos que constam na pauta. 
Se dez parlamentares se manifestarem, teremos meia hora de 
manifestação, por projeto, e ficaríamos votando, aqui, por 8 horas, até 
esgotar a pauta. Estamos perto do período natalino, e a Assembléia, 
nesse ritmo, perderá grande oportunidade de votar as matérias 
constantes na pauta. É esse apelo que encaminho à Mesa, para que o 
dirija ao Plenário e às Lideranças. Muito obrigado .• 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - O que a 
Mesa tem a esclarecer é que toda e qualquer declaração de voto é 
livre, mas a questão de ordem é pertinente; porque temos acordo para 
votação de 16 projetos e 3 propostas de emenda à Constituição e o 
Deputado que não se sentir contemplado no acordo poderá pensar 
que está sendo prejudicado. Temos, ainda, só de declarações de voto, 
mais 12, · só que o Regimento não permite nenhum tipo de 
cerceamento. O apelo que fazemos é que, ao chamarmos cada 
Deputado . inscrito, este abra mão de sua inscrição ou fale por' um 
tempo menor. O Plenário já se esvaziou bastante, o que já prejudicou, 
de alguma forma, a votação das propostas de emenda à Constituição. 
Se não tivermos "quorum" para elas, vamos votando, seguindo~ a 
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ordem daquilo que tiver o "quorum" regimental. 

Declarações de Voto 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, apenas 

quero externar a minha alegria. A Assembléia materializou hoje aquilo 
que iniciou há mais de dez anos. Portanto, parabéns a todos. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero 
apenas manifestar, também, o meu contentamento. Fui Presidente da 
Comissão Especial que analisou a proposta de emenda à Constituição 
e me autodesignei como relator, também, da matéria. Fui Presidente 
relator, portanto. E lutamos muito. Por várias vezes, esta Casa esteve 
na iminência de votar a Proposta de Emenda à Constituição n° 24, 
mas não foi possível. Fui signatário dessa proposta e quero 
cumprimentar o Deputado Paulo Piau, os alunos da UEMG e da 
UNIMONTES. Os alunos da UNIMONTES estiveram aqui por duas 
ocasiões, alugaram ônibus, estiveram neste Plenário, e, naquela 
ocasião, não foi possível fazer a votação. Então, quero dizer que, a 
partir de agora, inauguramos uma no·.·a etapa ou, pelo menos, uma 
perspectiva nova no custeio do ensine superior do nosso Estado. A 
UEMG pode se consolidar como universidade, e a UNIMONTES 
poderá atender à grande demanda de abertura de novos cursos no 
vale do Jequitinhonha, no Mucuri e no Noroeste. Parabéns a esta 
Casa, pois esta é uma data histórica para nós. Parabéns à UEMG e à 
UNIMONTES. Só espero que, a partir do ano que vem, S. Exa. o 
Governador Itamar Franco possa adequar o seu orçamento para 
cumprir uma emenda à Constituição que foi votada e vai ser 
promulgada, não dependendo da aprovação ou da aquiescência do 
Governo do Estado. Espero, portanto, que, no ano que vem, 
tenhamos recursos suficientes para construir as nossas grandes 
universidades, que são a UEMG e a UNIMONTES. Muito obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, quero dizer 
que essa foi a votação mais justa que houve nesta Casa. Sessenta e 
quatro votos é uma unanimidade. Estão de parabéns a UEMG e a 
UNIMONTES. Tenho certeza de que a UNIMONTES, a partir de 
agora, levará cursos superiores a todo o Norte de Minas, 
Jequitinhonha e Mucuri. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, não poderíamos, neste momento, deixar de externar a 
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nossa alegria, a nossa satisfação pela brilhante votação dos 64 
Deputados. Além do mais, é importante dizer, como o De~utado 
Edson Rezende falou, que a UEMG é filha desta Casa. Mas, ma1s que 
filha, queremos que cresça e preste relevantes serviços à nossa 
sociedade, sobretudo a nossos estudantes que não têm recursos para 
pagar facúldade. . 

Estive neste final de semana, em Lavras, onde t1ve a 
oportunidade de ' ser homenageada pela turma de formand?s de 
Pedagogia, e discutimos muito a questão da UEMG naquela Cidade. 
Hoje estamos vendo que, graças a Deus, os recursos foram 
destinados. Esperamos que o Sr. Governador, efetivamente, repasse 
esse recurso para a UEMG, porque sabemos da importância da 
educação no nosso Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Mauro Lobo- Sr. Presidente, gostaria de dizer 
ao Deputado Geraldo Rezende que, quando fui Secrétário de Ciência 
e Tecnologia, essas duas Universidades eram vinculadas àquela 
Secretaria, e, por isso, conhecemos a sua luta, a sua necessidade. 

Hoje, esta Casa, com muita sabedoria, fez justiça a todos 
aqueles que batalharam pelas duas unidades mais impo_rtantes do 
Estado. São exatamente essas instituições que podem, hoJe, atender 
ao clamor de milhares de jovens mineiros que procuram um estudo de 
qualidade e, ao mesmo tempo, possível para a sua situação 
econômica. 

Quero, neste momento, prestar homenagem não só à 
população de Montes Claros e às diversas cidades que compõem os 
"campi" da UEMG, mas também ao seu ex-dirigente Aluísio Pimenta e 
a José Geraldo Drumond, atual Reitor da UNIMONTES. A todos, 
parabéns-. Minas Gerais está de parabéns. 

· · O Deputado Márcio Kangussu - Srs. Deputados, 
funcionários da UEMG, estudantes e população dos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri, a quem principalmente quero me dirigir, 
tive a felicidade de estar nesta Casa neste momento em que se 
realiza um ato histórico: legislar praticando a eqüidade. 

Graças a uma emenda de minha autoria, desses 2% que 
serão destinados à UEMG e à UNIMONTES, 7,5%, obrigatoriamente, 
terão que ser aplicados nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, para 
implantação e manutenção de cursos superiores. Nós, dos Vale~ do 
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Jequitinhonha e do Mucuri, que somos carentes de tudo e 
também de ensino superior, demos um passo à frente para minimizar 
essa situação. 

Portanto, agentes políticos, sociedade civil organizada, 
Câmaras Municipais e Prefeitos, agora temos que nos unir, para fazer 
com que a UNIMONTES e a UEMG apliquem esses recursos, o que, 
constitucionalmente, são obrigadas a fazer. 

Estou muito feliz e quero também me congratular com a 
UNI MONTES, por meio do seu Reitor, Prof. José Geraldo, que já tem 
feito algumas ações importantes nos vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri. Agora, proporcionamos-lhe condições para que a 
UNIMONTES, de fato, esteja presente nos vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri. O mundo é do conhecimento, e o povo do Jequitinhonha e 
do Mucuri merece ter acesso a ele. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Gil Pereira - Também quero congratular-me 
com toda a Casa e dizer que é um momento histórico para a UEMG, 
principalmente para a UNIMONTES. Essa Universidade é a maior 
mola propulsora do desenvolvimento da nossa região, dos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri. 

Tenho a certeza de que o nc·sso Reitor, Prof. José Geraldo 
Drumond, fará um belo trabalho com mais recursos disponíveis. O 
Governador Itamar Franco é sensível à causa da Universidade e 
levará esses recursos para a nossa região. A eqüidade para as 
regiões mais carentes do Estado possibilitará que nos equiparemos 
com o Triângulo, com o Sul, com a Zona da Mata e com as regiões 
mais desenvolvidas do nosso Estado. O desenvolvimento é 
conseguido através da educação. 

Quero agradecer e parabenizar todos os Deputados que 
votaram favoravelmente à Proposta de Emenda à Constituição n° 24. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, 
manifesto a minha satisfação pela aprovação dessa proposta de 
emenda à Constituição e gostaria que V. Exa. determinasse à 
assessoria da Mesa que contabilizasse o meu voto, que, 
lamentavelmente, devido ao teclado, não foi contabilizado. Votei 
favoravelmente. Na correção da ata, gostaria que V. Exa. 
determinasse 65 votos. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, gostaria de 
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fazer l.lm apelo aos Deputados para que a declaraç~o de Avot_o , · 
fosse feita no menor tempo possível. Sabemos da 1mportanc1a · do 
projeto, porque ã UEMG foi criada há 11 a_nos. Todo~ os D~puta?os 
empenharam-se e trabalharam nesse sent1do. Mas a1nda ha mu1tos 
projetos para serem votados. . . _ , 

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, nao so a 
Assembléia Legislativa, mas o povo de Minas Gerais é beneficiado 
neste momento. Fazer com que a UEMG possa ser i_mpla_ntada ~ 
exercer de direito e de fato o papel de uma umvers1dade e 
fundamental para o nosso desenvolvimento. 

Como funcionária, como professora da UNIMONTES, 
sinto-me orgulhosa por participar desse processo. Que conste n~sta 
casa que 93% dos estudantes da UNIMONTES permanecem na area 
mineira da SUDENE. Esse é um dado fundamental para reforçarmos 
aquela Universidade na nossa região. Precisamos continuar lutando 
pelo plano de cargos e salários dos professores, fazendo co~ q~e o 
corpo técnico dessas instituições seja contemplado com o d1re1to e 
com o respeito desta Casa. . . 

o Sr. Presidente - Votação, em 2° turno, do Projeto de Le1 
n° 830/2000, do Deputado -<Alberto Bejani, que di~põe sobre a 
distribuição da parcela da receita da arrecadaçao, do ~~~S 
pertencente aos municípios, de que trata o inciso 11 do par~g~afo_ un1co 
do art. 158 da Constituição Federal, e dá outras prov1denc1as. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontr~m. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° tur':lo, o P~oJ:to de 
Lei n° 830/2000 na forma do vencido em 1° turno. A Com1ssao de 
Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Alberto Bejani - Aproveito a oportunidade e 

agradeço a todos os Deputados, dizendo que já temos a certeza de 
que o Sr. Governador não vetará esse projeto da Lei Robin Hood, que 
dará tranqüilidade a todos os municípios que necessitam dessa verba 
para sobreviverem. . . 

Agradeço de público a consciência da responsab1hdad~ da 
Secretaria da Fazenda do Estado, dos assessores do Sr. Governa,dor 
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e do próprio Governo. É dessa maneira que agimos: quando as 
coisas caminham para o bem da população mineira, temos a 
obrigação de elogiar a atitude do Governo do Estado. Quando 
caminha de maneira diferente, temos também a obrigação de lutarmos 
e de colocarmos para a população aquilo que está acontecendo e não 
é a favor dela. Por isso, o Projeto n° 830, que acabamos de aprovar, é 
um projeto de suma importância para manter mais de 70% dos 
municípios mineiros. Isso nos dá a certeza de que a própria Secretaria 
da Fazenda está fazendo os cálculos em cima desse projeto 
aprovado, hoje, para ser sancionado pelo Governador. 

Muito obrigado, Srs. Deputados, pela consciência e 
responsabilidade. Independentemente de partido, esta Casa mostra 
mais uma vez por que é tida como a Assembléia Legislativa mais 
capacitada da América Latina. Isso se dá pelos homens que aqui 
estão, pela Presidência, pela Mesa diretora e pelos Deputados que a 
integram. 

Gostaria de dizer ainda que estamos prontos para votar o 
art. 268 da lei de organização judiciária e que não temos competência 
para tirar aquilo que já existe há 40 anos. O que pedimos é que, na 
reforma do Judiciário, se estenda esse benefício não só à segunda 
instância, mas também à primeira. Porque a lei tem que ser igual para 
todos, e aqui, com certeza, os Deputados dirão não e mostrarão ao 
Judiciário que temos a responsabilidade de caminharmos onde 
podemos caminhar. Não gostaríamos que o Judiciário viesse aqui 
modificar o nosso Regimento Interno. 

Sr. Presidente, agradeço e desejo a V. Exa. um feliz Natal 
e um ano de 2001 cheio de saúde, que é um presente abençoado por 
Deus, assim como a toda a Mesa diretora, e digo, de público, que, se 
tivesse que lhe dar uma nota de 1 a 1 O, V. Exa. ganharia a nota 1 O. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
n° 1.198/2000, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a doar área industrial localizada no Município de Arceburgo 
para o fim que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1 , que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em 
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 1°. turno,. o _Projeto_ de ~ei ~o 1: 19812?00 na 
forma do Substitutivo n° 1. A Com1ssao de F1scallzaçao F1nance1ra. 

Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 12/99, do Deputado Antônio Andrade, que altera o art. 
23 · do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Estadual. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta na forma do vencido em 1 o turn~. A Presidência ~ai submeter 
a matéria a votação pelo processo nommal, de conformidade com o 
art. 260, I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico .. 

- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -

Alberto Bejani -Alberto Pinto Coelho -Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto 
- Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton 
- Luiz Menezes - Marco Régis - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rê_molo 
Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila. 

- Votam "não" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Durval Ângelo - Ivo José - João 

Leite - Maria José Haueisen - Sávio Souza Cruz. 
- Vota em "branco" o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangusssu - Sr. Presidente, pela 

ordem. Votei errado. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados; votaram 

"nãd' 6 Deputados. Houve 1 voto em branco. Temos u~ total _d~ ~4 
votos. Está, portanto, rejeitadq a Proposta de Emenda a Const1tu1çao 
n° 12/99. 

Questões de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, antes; de 

~----~--------------------------------------------+---
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concluir o processo de votação, já estava pedindo questão de 
ordem, porque, quando fui digitar, digitei errado e deu em branco, 
quando queria votar "sim". Gostaria de corrigir. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, fizemos um 
acordo em Plenário para que, quando o Deputado declarasse que 
tinha votado errado, o voto fosse computado. Peço que compute o 
voto do Deputado Márcio Kangussu. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, digamos que 
a sábia decisão de V. Exa. será respaldada no Regimento. V. Exa. 
poderá conferir que, no processo eletrônico, nem mesmo no processo 
de chamada nominal é possível fazer a correção. A Bancada do PT 
discorda radicalmente dessa proposta de emenda à Constituição, por 
ser inconstitucional, por ser um absurdo efetivar sem concurso 
público. Assumimos um compromisso com o autor da proposta de 
emenda à Constituição, porque ele nos pediu que não protelássemos 
a votação e não fizéssemos encaminhamento. Respeitamos essa 
regra. O acordo que existe é esse. Mas a decisão soberana do 
Plenário foi dada. A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada, 
porque teve 47 votos. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, veja 
bem, não estamos discutindo o mérito da questão. A questão 
levantada pelo Deputado Márcio Kangussu foi com relação ao seu 
voto. Não é possível que, num parlamento, às vésperas do novo 
milênio, um Deputado tenha computado como seu um voto que ele 
não quis dar. A Mesa tem de ter bom-senso. Aplicar o Regimento é 
fazer valer a vontade do parlamentar. O Regimento existe para 
colocar ordem no Plenário, para que a manifestação do Plenário seja 
bem apurada. As regras conduzem a isso, e não, a impedir a vontade 
do parlamentar. Quando V. Exa. estava anunciando o resultado o 
Deputado tentou conversar com o Presidente para que, antes d~ a 
Presidência declarar o resultado, ele manifestasse o erro de 
computação de seu voto. É muito claro. Ele tentou explicar-se, e a 
Presidência não deu oportunidade para que ele se manifestasse e 
declarou o resultado. É razoável que se repita a votação. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, queríamos 
solicitar de V. Exa., a exemplo do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
que essa votação fosse renovada, porque foi notória a ansiedade com 
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que o Deputado Márcio Kangussu dirigiu-se ao microfone, 
atropelando até as palavras de V. Exa., na busca de reparar o seu, 
erro. Todos nós da bancada votamos favoravelmente, porque temos o 
entendimento de que votaremos, logo, logo, a outra proposta . de 
emenda à Constituição, a favor dos servidores da saúde, ,porque não 
acreditamos que seja "trem da alegria", e queremos dar aos 
Delegados o mesmo direito de serem integrados aos quadros do 
Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer ao 
Plenário que é pública e notória a contribuição do Deputado Antônio 
Andrade no processo de condução das votações decididas pelo 
Colégio de Líderes nesta Casa. Foi o Deputado que assumiu, em 
nome do Poder, a condução de todo o processo de votação no 
Plenário. Adquiriu a confiança e o respeito de todos os parlamentares. 
Mas a Presidência não pode voltar para trás, mesmo entendendo, 
sabendo que foi por um voto e que, se o voto em branco tivesse sido 
dado a favor, teríamos aprovado a proposta. 

A Presidência apenas deseja esclarecer que, no único 
momento em que permitiu outro processo de votação, foi exatamente 
porque tinha ao seu lado dois Deputados que estavam tentando votar, 
mas não conseguiram. · Assim como havia uma série de outros 
Deputados que estavam embaixo e não haviam conseguido votar. 
Então, a Presidência não teve alternativa, até porque também tentou 
votar e não conseguiu. Naquele momento, a Presidência entendeu 
que, com aquele projeto, deveria fazer o que fez. 

A Presidência percebeu o transtorno que causou - e 
houve, inclusive, por parte da Deputada Elaine Matozinhos, a 
incompreensão com relação ao gesto da Presidência, sendo que, no 
momento em que tomou aquela decisão, a Presidência esteve segura 
do que estava fazendo. No entanto, neste caso específico, a 
Presidência não tem como não manter o resultado da votação. 
Portanto, está rejeitada a Proposta de Emenda à Constituição n° 
12/99. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, quero um 
esclarecimento. Respeito a decisão de V. Exa. porque a entendo 
soberana. Mas, em nome da liberdade que tanto se prega e da 
manifestação do Deputado que contribuiu pelo trabalho... Ele 1 se 
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antecipou a V. Exa., às vezes até o atropelando, mas V. Exa. não 
lhe permitiu dois pedidos, exatamente para que se manifestasse e 
para que se consignasse seu voto a favor da proposta de emenda à 
Constituição. 

Acho que V. Exa. poderia reconsiderar isso em nome da 
liberdade de expressão do próprio Deputado, que falhou e se 
equivocou na hora de votar. A nossa compreensão é individual, e não, 
em nome da bancada. Equívocos podem acontecer, mesmo porque 
estamos ficando escravos da manifestação eletrônica, que pode ser 
errada. Porque a natureza não é de acordo com a eletrônica e às ' ' vezes, erramos na hora de coordenar a coisa. Então, em nome da 
coordenação do ser humano, independentemente de manifestação 
técnica, solicitamos a reconstituição. 

O Deputado Agostinho Patrús Sr. Presidente, 
entendemos que, em primeiro lugar, deve prevalecer a vontade do 
Deputado. Segundo, se o Deputado Márcio Kangussu fosse mais 
agressivo e tivesse falado mais alto ou feito qualquer ato de maior 
rebeldia para interromper V. Exa., certamente o teria interrompido, e 
V. Exa. não teria pronunciado o resultado. 

O Sr. Presidente - V. Exa. está insinuando que me movo 
no grito? 

O Deputado Agostinho Patrús - Não estou insinuando 
nada, Presidente. Estou querendo dizer que o Deputado Márcio 
Kangussu tentou interromper a Presidência antes do anúncio do 
resultado, mas pacientemente aguardou que V. Exa. encerrasse, na 
expectativa de que, ao declarar o seu voto, fosse refeita a contagem, 
porque mais importante que a eletrônica é a vontade, e mais que isso, 
a· palavra do parlamentar. Se o parlamentar se levanta e declara no 
microfone que votou de tal forma, a Presidência deve computar esse 
voto, uma vez que a eletrônica pode ter errado ou o Deputado pode 
ter se enganado. Então, no mínimo, faço um apelo a V. Exa., para que 
repita a votação. O ideal seria que se computasse o seu voto, 
acreditando em sua palavra, e que se passasse para 48 votos. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Fato análogo ocorreu 
com este parlamentar por ocasião da votação da proposta de emenda 
à Constituição n° 36, quando, inadvertidamente, cometi o mesmo 
engano do Deputado Márcio Kangussu. Naquela oportunidade, 
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solicitei a correção e o registro do meu voto retificado, que " 
constou para efeito de prevalecer o resultado da votação. Por uma 
questão de isonomia, de eqüidade de tratamento e para que prevaleça 
a vontade manifesta do parlamentar, ainda que tenha cometido 
equívoco que foi reparado a tempo, peço à Presidência que faça 
prevàlecer a vontade do parlamentar, colocando a matéria novamente 
em votação. 

O Deputado Márcio Kangussu - Agradeço a solidariedade 
dos companheiros. Lembro a V. Exa., como bem disse o Deputado 
Marco Régis, que nossa bancada sempre vota unida e, 
possivelmente, é a mais presente neste parlamento. 

O Deputado Sargento Rodrigues lembra-me que, no 
Código Nacional de Trânsito, o homem sobrepõe-se à sinalização 
eletrônica. Quando um policial está num sinal de trânsito e acha que 
se deve conduzir de maneira diferente do sinal eletrônico,· ele ·toma 
sua decisão. Solicito que minha vontade sobreponha-se ao sinal 
luminoso que aí se encontra, porque houve um equívoco. Quando fui 
votar - sendo que o senhor não permitiu minha declaração de voto 
relativamente ao Projeto de Lei n° 830 -, estava apressado e meus 
óculos caíram, não conseguindo, assim, enxergar a tecla. Peço a V. 
Exa. que renove a votação. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, a 
preocupação do Deputado Márcio Kangussu foi muito sintomática, no 
momento em que verificou que havia votado em branco. Por amor ao 
bom combate e pelo momento que estamos vivendo, solicito a V. Exa. 
que determine a renovação da votação. Casos como esses não 
acontecem apenas neste Plenário. O mesmo já aconteceu diversas 
vezes no Tribunal do Júri, quando um jurado engana-se e dá ciência 
de seu engano ao Juiz, mesmo sendo o voto secreto. Considerando 
as palavras do próprio Deputado Márcio Kangussu, pediria, em meu 
nome e em nome do meu partido, que fosse reconsiderada a votação. 

O Sr. Presidente A Presidência informa aos 
parlamentares que, quando aqui chegarem, no próximo ano, verão 
que conseguimos melhorar o painel eletrônico. Saberei, com o 
pessoal técnico, se existe uma forma de fazer com que o parlamentar, 
mesmo havendo registrado sua senha, possa voltar atrás no seu voto. 
É uma situação extremamente delicada para o Presidente dE:pfinir 
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sobre um processo de votação já anunciado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, existe a necessidade de que o sistema eletrônico seja 
preciso e tenha condições adequadas. Se estivéssemos fazendo uma 
votação secreta e errássemos o voto, como seria a situação? Mas, 
sendo o voto aberto, é possível identificá-lo. Apesar de toda a 
Bancada do PT haver votado contra por considerar o projeto ruim em 
seu mérito, por ser um "trem da alegria", creio que devemos respeitar 
a vontade do parlamentar. Independentemente do resultado final, a 
nossa posição, como Bancada do PT, é a de garantir ao Deputado 
que prevaleça a sua vontade, mesmo que seja contrária à nossa. 

O Sr. Presidente - A Presidência, após as colocações do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, Líder da bancada, e depois de ter 
percebido que todos os Deputados do PT presentes votaram contra a 
proposta e que o Deputado que poderia se sentir prejudicado com 
outra votação não está se sentindo, compromete-se a, enquanto 
passamos para a votação do próximo projeto, consultar a assessoria 
para saber se temos alguma forma no Regimento para atender ao 
apelo de todos os parlamentares que fizeram uso da palavra. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria de fazer 
uma complementação. O Presidente que estiver conduzindo os 
trabalhos poderia, no intervalo entre a votação e o anúncio do 
resultado, permitir a manifestação do parlamentar, explicitamente para 
a correção de seu voto. Isso é correto numa situação em que tivermos 
nos equivocado, pois teremos a oportunidade de corrigir nosso voto, 
antes do anúncio do resultado. Essa deve ser uma regra. 

O Sr. Presidente - A consultoria da Mesa, assim como a 
Presidência, entende que a questão procede. Como não é uma 
votação secreta e o voto poderia ser nominal; e como o Deputado, 
antes de ser anunciado o resultado da votação, posicionou-se ao 

·microfone, deixando claro que gostaria de usar a palavra, e, quando o 
fez, afirmou que seu voto era diferente do registrado no painel, 
solicitará ao Deputado Márcio Kangussu a confirmação de seu voto. 

O Deputado Márcio Kangussu - Meu voto é "sim" à 
Proposta de Emenda à Constituição n° 12. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai considerar o voto do 
Deputado Márcio Kangussu, que, em um primeiro momento, foi em 
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branco, e passará a registrá-lo como "sim". Assim, passamo~ a ter · 
48 votos'"sim". Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta d~ 
Emenda à Constituição n° 12/99 na forma do vencido em 1 ° turno. A 
Comissão de Redação. .. 

Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 23/99, do Deputado Rogério Correia, que acrescenta 
inciso ao art. 62 da Constituição do Estado. A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta na· forma do vencido em 1° turn~. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo-nommal 
e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
Recorda ainda que os que quiserem aprová-la devem registrar "sim" e 
os que quiserem rejeitá-la devem registrar "não". Em votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -

Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio A velar - Geraldo Rezende -
Gil Pereira - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz 
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - ~ogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley Avila. 

- Votam "não" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Amilcar Martins - Ermano Batista - Hely 

Tarqüínio. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados; votaram 

"não" 4 Deputados. Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 23/99 na forma do vencido em 1° turno. 
À Comissão de Redação. 

Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 26/99, do Deputado Rogério Correia, que dá n·pva 
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redação ao parágrafo único do art. 34 da Constituição do Estado. 
A Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta na forma do 
vencido em 1° turno. Emendada em Plenário, voltou a proposta à 
Comissão Especial, que opina pela rejeição da Emenda n° 1. Em 
votação, a proposta, salvo emenda. Com a palavra, para encaminhá-
la, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, essa emenda é de minha autoria. Gostaria de contar 
com a colaboração dos nobres pares para a aprovação da Emenda n° 
1. 

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta. 
- Procede-se à votação nominal por meio do painel 

eletrônico. 
- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ambrósio 

Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Maria 
José Haueisen - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa. 

- Votam "não" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Álvaro 

Antônio - Bilac Pinto - Dilzon Melo - Gil Pereira - Hely Tarqüínio -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votaram 
"não" 11 Deputados. Está, portanto, rejeitada a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 26/99. Arquive-se. 

Declarações de Voto 
O Deputado Durval Ângelo - É lamentável que uma 

reivindicação dos funcionários, legitimamente representados por suas 
entidades sindicalistas, não tenha o mesmo tratamento que um "trem 
da alegria" de Delegados. Muito obrigado. 

O Deputado Geraldo Rezende - Objetivamente, apenas 
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para declarar o meu voto favorável, como todos viram no painel. · 

O Sr. Presidente - Votação, em 2° turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 28/99, do Deputado' José Braga,· que dá 
nova redação ao art. 31, inciso 11, da Constituição do Estado. A 
Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta com a 
Emenda n° 1, que apresentou. Emendada em Plenário, voltou a 
proposta à Comissão Especial, que opina pela aprovação do 
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 2, que apresenta. Em votação, o 
Substitutivo n° 1 , salvo emendas. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo nominal. A Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a proposta, 
salvo emendas. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar 
da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira -·Hely 
Tarqüínio- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Ivo José- João Leite- João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton 
- Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri 
Torres- Mauro Lobo- Miguel Martini- Olinto Godinho- Pastor George 
- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 64 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está, portanto, aprovado o Substitutivo n° 1 à 
Proposta de Emenda à Constituição n° 28/99, salvo emendas. Com a 
aprovação do Substitutivo n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1. Em 
votação, a Emenda n° 2, que recebeu parecer pela aprovação.',, Em 
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votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar 
da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio 
Avelar- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio- lrani Barbosa 
- lvair Nogueira - Ivo José - João Pinto Ribeiro - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está aprovada a Emenda n° 2 . Fica, portanto, 
aprovada, em 2° turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 28/99 
na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 2. À Comissão de 
Redação. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 
21/99, do Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão de 
benefícios securitários aos Policiais Civis e Militares, do Corpo de 
Bombeiros e aos Agentes Penitenciários do Estado. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo nominal. Os Deputados que 
desejarem aprová-lo registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
registrarão "não". Em votação. 

- Procede-se -a votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

" 
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-Votaram "Sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar 
da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon ~Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Ed_son 
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -- Elbe- Brandao -
Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa- lvair Nogueira - Ivo José- João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton 
- Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Maria José Haueisen -Maria Olívia - Mauri Torres - Ma~ro 
Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo P1au 
- Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 61 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei no 
21/99, salvo emendas. Em votação, as Emendas n°S 1 a 3, que 
receberam parecer pela aprovação. 

- Procede-se a votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votaram "Sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar 
da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon ~Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Ed_son 
Rezende - Eduardo Brandão ., Elaine Matozinhos - Elbe Brandao -
Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Hely 
Tarqüínio- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Ivo José -_João Leit~ -.J_oão 
Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Hennque - Jose Milton 
- Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mpuri 
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Torres- Mauro Lobo- Nivaldo Andrade- Olinto Godinho - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 64 Deputados. Não 
houve voto contrário. Estão aprovadas as Emendas n°s 1 a 3. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 
21/99 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 3. À 
Comissão de Redação. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 
29/2000, do Deputado Paulo Piau, que altera dispositivos do art. 42 da 
Lei no 6.624, de 18/7/75. A Comissão de Administração Pública opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em 
votação, o projeto. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo nominal e solicita aos Deputados que ocupem seus 
lugares. Em votação. 

- Procede-se a votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votaram "Sim" os seguintes Deputados : 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - 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 - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar- Gil Pereira- Hely Tarqüínio - lvair Nogueira-
João Leite - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri 
Torres - Mauro Lobo - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está,· portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto 
de Lei Complementar n° 29/2000 na forma do vencido em 1° turno. À 
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2° turno, do p·rojeto de Lei n° 997/2000, do Deputado Anderson 
Adauto, que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública e dá outras 
providências. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação 
do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 
5, que apresenta. No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto 
a Emenda n° 6, da Deputada Elbe Brandão. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivo José, 
solicitando votação destacada para a Emenda n° 1. ·A Presidência 
defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 
do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo 
Pettersen, solicitando votação destacada para a Emenda n° 5. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII 
do art. 232 do Regimento :Interno. Em votação, o projeto, salvo 
emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas 
n°s 1 a 5, que receberam parecer pela aprovação, salvo destaques. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 1, destacada, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 6. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:) 
"Acrescente-se onde convier: 'O § 3° do art. 113 da Lei n° 6. 763, de 26 
de dezembro de 1975, modificado pelo art. 6° da Lei n° 13.430, de 28 
de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação'." 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 6, sem 
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovada. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Solicito a leitura da Emenda n° 5. 
O Sr. Presidente - Perfeitamente. Solicito ao Sr. Secretário 

que proceda à leitura da Emenda n° 5. 
O Sr. Secretário-(- Lê:) "Acrescente-se onde convier: 'Art. 

.... - O art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
modificado pelo art. 6° da Lei n° 13.430, de 28 de dezembro de 1\999, 
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fica acrescido do seguinte dispositivo: '§ 4° - Quinze por cento do 
montante previsto no § 3o deste artigo serão obrigatoriamente 
destinados a programas de defesa e promoção dos direitos humanos, 
implantados pela Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos'.'." 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 5, destacada, 
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 997/2000 na forma do 
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 2 a 6. À Comissão de 
Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -Votação, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° · .092/2000, do Deputado José 
Henrique, que altera o topônimo a,: Município de ltabirinha de 
Mantena. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação 
do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.165/2000, da 
Bancada do PT, que dispõe sobre o Conselho Deliberativo do 
IPSEMG-CODEI. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 1.165/2000 na forma do vencido em 1° turno. 
À Comissão de Redação. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento 

Interno, a Presidência prorroga a reunião até às 19h59min. 
Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 

17/99, do Tribunal de Justiça, que contém a organização e a divisão 
judiciárias o Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as 
Emendas n°s 1 a 23, que apresenta. No decorrer da discussão foram 
apresentadas ao projeto 13 emendas, sendo duas do Deputado 
Miguel Martini, que receberam os n°s 24 e 27 e, por conterem matéria 
nova, vêm acompanhadas de Acordo de Líderes; uma do Deputado 
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Sebastião Costa, que recebeu o n° 25; uma do Deputado Antônio' ' '' 
Carlos Andrada, que recebeu o n° 26; duas do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que receberam os n°s 28 e 29; uma do Deputado 
Marco Régis, que recebeu o n° 30; uma do Deputa-do Márcio 
Kangussu, que recebeu o n° 31; duas do Deputado AgostiAnho Patrús, 
que receberam os n°s 32 e 33; uma do Deputado Durval Angelo, que 
recebeu o n° 34; uma do Deputado Rêmolo Aloise, que recebeu o no 
35; uma do Deputado Arlen Santiago, que recebeu o n° 36; e uma do 
Deputado Chico Rafael, que recebeu o n° 37; e duas subemendas do 
Deputado· Durval Ângelo, que receberam o n° 1 às Emendas nos 9 e 
22. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, as emendas 
e subemendas serão votadas independentemente de parecer. 

- Vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada 
um por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu, solicitando a 
votação destacada do parágrafo único do art. 218; Sebastião Navarro 
Vieira, solicitando a votação destacada do art. 268 do projeto; Paulo 
Piau, solicitando a votação destacada do art. 269 do projeto; Cristian~ 
Canêdo, solicitando a votação destacada do § 2° do art. 324; Bene 
Guedes, solicitando a votação destacada da Emenda n° 16; Paul~ 
Pettersen, solicitando a votação destacada da Emenda no 14; Jose 
Henrique, solicitando a votação destacada da Emenda n° 21. 

O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado 
Durval Ângelo para votação, em bloco, dos seguintes dispositivos e 
emendas: Bloco n° 1:. Emendas n°s 1 a 5 e 9 a 23, com parecer pela 
aprovação, salvo destaques; Bloco n° 2: Emendas n°s 24, 25, 27, 32, 
33, 34, 35, sem parecer, e subemendas que receberam o n° 1 às 
Emendas n°s 9 e 22; Bloco n° 3: Emendas n°S 28 e 29, sem parecer. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, exatamente 

para concordar com a Presidência e entendendo que a votação t~m 
que ser feita com cuidado, gostaria de sugerir a V. Exa. que, ass1m 
que for colocada uma emenda em votação, embora todos os 
Deputados tenham retirado a inscrição de encaminhamento, que V. 
Exa. permitisse, em caso de dúvida, que o autor explicasse do que:. se 

i 
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trata ou nos orientasse. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, pediria a 
atenção dos Deputados e Deputadas para explicar o requerimento 
inicial que apresentamos, de votação de três blocos. Esse 
requerimento foi fruto de unânime Acordo de Lideranças. Colocamos 
no Bloco n° 1 as emendas do relator, que receberam parecer pela 
aprovação e foram consensuais. No Bloco n° 2 colocamos as 
emendas de Plenário, sem parecer, que também tiveram aprovação 
consensual. São emendas que tratam de questões que dizem respeito 
a deslocamento de cidade de uma comarca, de criação de uma vara 
em determinada comarca. Entendemos que também houve consenso 
nessas questões. No Bloco n° 3 estamos aprovando as emendas em 
relação às quais houve consenso pela rejeição. 

Mas mesmo que algum Deputado tenha destacado alguma 
dessas emendas, ela fica fora do processo e será apreciada 
posteriormente, com a leitura do Presidente. Então, não existe esse 
risco. Assim, pela compreensão unânime do Colégio de Líderes, no 
primeiro bloco, seria "sim"; no segundo bloco, seria "sim"; e, no 
terceiro bloco, "não". Então, se alguém destacou alguma emenda, o 
requerimento já resguarda que vai para o destaque e será lida para 
votação em separado. No momento da votação em separado, como o 
Presidente já indicou, a leitura da emenda será feita de forma que 
cada Deputado em determinado momento votará nos destaques, 
conhecendo a matéria. Esse foi o acordo possível. Até acreditávamos 
que poderíamos ter avançado mais e ter um bloco maior de emendas 
consensuais. Mas esse procedimento já elimina mais ou menos 20 
processos de votação, que teriam que ser nominais, como determina 
o Regimento. Essa seria a explicação, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Chico Rafael, solicitando que a Emenda n° 37 tenha preferência, 
sendo apreciada em primeiro lugar entre as emendas. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Rejeitado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e 
destaques. A Presidência submeterá a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c o art. 
255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo 
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registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". 
A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita aos 
Deputados que·ocupem seus lugares. Em votação. 

- Procede-se a votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados : 
Adelmo Carneiro ·Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar 
da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão- Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil 
Pereira- Hely Tarqüínio- lvair Nogueira- Ivo José- João Leite- João 
Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 62 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99 na forma do vencido em 1 ° turno, salvo 
emendas e destaques. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura do parágrafo único do art. 218. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:) "Parágrafo 
único: Se a acusação abranger oficial e praça, haverá um só Conselho 
Especial de Justiça, perante o qual responderão os acusados, 
assegurando-se, nesse caso, a presença de um praça no referido 
Conselho." 

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 218, destacado. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. 
Em votação. 

- Procede-se a votação nominal por meio do p~inel 



1556 
eletrônico. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Antônio Genaro - Márcio Cunha. 
- Votaram "não" os seguintes Deputados : 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira- Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar 
da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio, Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Hely Tarqüínio 
- lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - José Braga -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco 
Régis- Maria Olívia- Mauro Lobo- Nivaldo Andrade- Pastor George-
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro V!eira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados, e votaram 
"não" 57 Deputados. Está, portanto, rejeitado o parágrafo único do art. 
218, destacado. Com sua rejeição, fica prejudicada a Emendan° 12. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura do artigo 
destacado. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)- (-Lê:) "Das férias. 
Art. 268: Os servidores do Poder Judiciário terão direito a 25 dias úteis 
de férias anuais, coletivas ou individuais, segundo escala a ser 
organizada pelo Diretor-Geral do Tribunal respectivo ou, na primeira 
instância, pelo Diretor do Fórum." 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto 
Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - A reforma relativa às férias 
dos servidores do Judiciário da segunda instância é da competência 
do Poder Judiciário. Não temos o direito de modificar as normas 
internas desse Poder. Seria como desejarem modificar algo nesta 
Casa. Peço que votem "não", por entender que esse é um direito 
deles. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico 
Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente e colegas 
Deputados, essa questão relativa às férias dos servid.ores d~ T~ibunal 
de Justiça da segunda instância tem gerado mUlta polem1ca .na 
Comissão de Administração Pública. O Tribunal de Just1ça 
encaminhou à Assembléia Legislativa esse projeto de lei, em que se 
estabelecia que os servidores da segunda instância teriam o direito a 
60 dias de férias. Deputados e lideranças do funcionalismo, que têm 
acompanhado muito bem todo esse traba.lho, defen?en?o os 
interesses dos servidores, por que os servidores da JUStiça da 
segunda instância poderão ter 60 dias de férias, e os servi?~res ~o 
interior terão apenas 25 dias úteis? Como relator da ma~ena, nao 
posso aceitar esse dispositivo, em detrime.~to do.s s~rv1dores d.a 
primeira instância, dos servidores da As~emblel~ Leg1sl_a~1va e de ma1s 
de 300 mil funcionários do Estado que tem 30 d1as de fenas. 

Entendemos que a· manutenção das férias de 60 dias em 
favor dos funcionários da segunda instância, além de ser injusto com 
relação aos demais servidoreg do Estado, agrava a mo~osidade da 
justiça em um momento em que procuramos acelerar os JUig~m~n.tos 
e em que o Poder Judiciário encontra-se desfalcado d~ .func1onanos. 
Em nosso relatório, estabelecemos as mesmas fenas pa~a os 
servidores da primeira e da segunda instância e todos os servidores 
do Estado: 25 dias úteis. 

Encaminho para que votemos "sim" ao de~taque 
apresentado pelo Deputado Sebastião Navarro Viei~a, ~e~ detnme~to 
nem demérito em relação às representações smd1ca1s, que tem 
desenvolvido um grande trabalho em defesa do funcionalismo. Por um 
dever de consciência, por respeito à Constituição do Estado e a 300 
mil servidores, faço um apelo aos nossos colegas Deputados para que 
votem "sim". Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer aos 
Deputados que está ~m . ~otação. o . art. 268~ .os A Deputado~ que 
desejarem que os tunc1onanos da JUStiça, em 2 mstanc1~, contmuem 
com 60 dias de férias por ano votarão "não". Os que des~Jarem q~~ os 
funcionários da justiça, em 2a instância, tenham 25 d1as de fenas, 
como acontece com todo o funcionalismo, votarão "sim". \ 
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Questões de Ordem 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, V. 
Exa. está fazendo um encaminhamento durante a sua orientação. O 
PFL, ao apresentar essa proposta, não estabeleceu que os servidores 
de 2a instância tenham 60 dias de férias e que os demais tenham 25. 
Não é isso que estamos destacando. Estamos deixando esse assunto 
para resolução interna do Tribunal de Justiça, que definirá se podem 
ter recesso ou não. Estamos transferindo para o Tribunal de Justiça, e 
não estabelecendo 60 dias de férias. 

O Deputado Sebastião Costa - Antes de o nosso 
Presidente, Deputado Anderson Adauto, usar a palavra - ele que, 
como eu, é também bacharel em Direito -, ressaltarei dois aspectos: o 
formal e o material. O que veio para a Assembléia Legislativa é a lei 
de organização e divisão judiciária, e não o plano de carreira de 
servidores. O relator da matéria, naquele ímpeto de fazer mudanças 
estruturais, exorbitou das suas funções, ingressando num campo que 
não é de nossa competência. Estou sempre defendendo a autonomia 
dos Poderes. Com esse relatório estamos nos intrometendo - usando 
uma linguagem bem comum - no âmbito do Poder Judiciário, que deve 
tratar dessa questão. Isso é assunto "interna corporis". 

O plano de carreira, que t~stabelece jornada de trabalho, 
forma de admissão, promoção e gozo de férias, é outra lei, e não 
essa, que trata da organização e divisão judiciária. Se o relatório for 
aprovado dessa forma, a Assembléia, que tentou, com o sacrifício, 
além dos limites regimentais, do Presidente e dos Líderes, votar essa 
matéria, agora, fará um "frankenstein", aprovando essa matéria,· que é 
absolutamente impertinente, pois está relacionada à área de pessoal. 

Portanto, Sr. Presidente, é pela ordem mesmo, é para 
ordenar a votação. Por isso, a nossa intervenção deve ficar registrada, 
a fim de que, se fizerem diferente, estarão, uma vez mais, praticando, 
nesta Casa, aquilo que tanto combatemos, que é o projeto 
"frankenstein", ou seja, aprovar matéria impertinente, fora do âmbito 
de competência daquela matéria em discussão e votação. 

O Deputado lrani Barbosa - O encaminhamento dessa 
matéria pelo PFL foi perfeito, porque estamos transferindo aos 
Desembargadores e ao Tribunal a competência de decidir. Caso 
contrário, amanhã dirão que os Deputados proibiram os funcionários 
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de ter os mesmos direitos dos Juízes. Amanhã, darão 60 dias de · 
férias para os funcionários ou reduzirão as férias dos Juízes para 30 
dias. É uma questão "interna corporis". Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Para encaminhar 
a favor, o Deputado Anderson Adauto. 

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, este Deputado não desejou, em momento algum, fazer o 
encaminhamento de um projeto sentado na cadeira da Presidência, 
como disse o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

Esta Presidência desejava esclarecer ao Plenário porque 
em determinados momentos temos de ter coragem, temos de assumir 
a nossa parcela de responsabilidade. E tenho certeza de que nós 
todos, os 77 Deputados que aqui estamos, somos representantes de 
um grupo de brasileiros e de mineiros que reclamam sempre, 
permanentemente, que a justiça brasileira é lenta, não anda. Prova 
disso é que, quando alguém bate na traseira do nosso carro e não 
quer responder com a responsabilidade devida, a primeira coisa que 
diz é: "Vá resolver na justiça". Mandar ir à justiça é não querer ver o 
assunto solucionado. Não poderia aceitar pacificamente, mas aceitaria 
se esse artigo fosse recusado pelos parlamentares. Ficaria, anunciaria 
o resultado, iria me submeter:~ao resultado da votação, mas quis o 
Deputado Sebastião Navarro~-Vieira provocar-me. Então estou aqui, 
como parlamentar, para dizer que se pudesse votar não votaria "não", 
porque o parlamentar que votar "não" nunca mais terá o direito de 
dizer que a justiça no Brasil não anda, que a justiça no Brasil é lenta. 

É até interessante, na condição de Presidente deste 
Poder, fazer um esclarecimento, Deputado lrani Barbosa. Não é 
verdade quando diz que os parlamentares-têm 60 ou 90 dias de férias, 
porque eu, o senhor e todos os parlamentares aqui sabem os que 
temos compromissos com as nossas bases. Duvido que algum 

-parlamentar desta Casa ou de qualquer parlamento brasileiro fique os 
90 dias de papo pro ar, descansando. O que existe é um recesso, 
para que os Deputados possam visitar as suas bases. E é importante, 
porque, todas as vezes, quando voltamos das bases, voltamos 
renovados, conhecendo o pensamento do brasileiro comum, do 
mineiro comum que nos trouxe para cá. Então, é hora de termos 
coragem, também, de propor que o parlamentar fique de férias ape~as 
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30 dias por ano. É inconcebível a justiça ser tão morosa como é 
no Brasil e os membros do Judiciário terem mais de 30 dias de férias. 
Não queria fazer encaminhamento, mas como nenhum parlamentar se 
habilitou a falar a favor, para que os funcionários da justiça de 2a 
Instância possam ser como todos os brasileiros, eu o fiz. Sei que esta 
Casa tem certa dificuldade em acabar com esse privilégio, mas ele 
tem de acabar. Estou aqui, já que fui provocado pelo Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, para solicitar aos Deputados que tenham a 
responsabilidade de acabar com esse privilégio. Muito obrigado a 
todos. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Nobre Presidente, 
Deputado Anderson Adauto, não foi minha intenção provocar V. Exa. 
Se V. Exa. entendeu assim, quero, de público, pedir desculpas. 

É que estamos num processo de votação, e, como Líder 
de um partido e autor do destaque em apreciação, não poderia jamais 
concordar que V. Exa., presidindo a Casa, orientando a votação, 
pudesse dizer que o PFL está propondo férias de 60 dias, quando, na 
verdade, propõe que esse assunto seja devolvido ao Tribunal, pois é 
de sua competência interna. Foi por isso que pedi a palavra pela 
ordem, porque V. Exa. estava induzindo e dizendo que o PFL estava 
pleiteando férias de 60 dias. 

Mas peço a palavra pelo art. 164 simplesmente porque, se 
V. Exa. se julgou ofendido, de público, quero pedir desculpas, porque 
a minha intenção foi restabelecer a ordem e cobrar do Presidente 
isenção e que não use palavras que induzam a votação. Aproveito 
para cumprimentar V. Exa., por ter a grandeza de deixar a Presidência 
e externar a sua opinião, encaminhando a votação. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A 
Presidência, antes de colocar a matéria em votação, deseja esclarecer 
aos Deputados que esse artigo veio do Tribunal. O Tribunal de Justiça 
o passou para a Assembléia, para que os Deputados pudessem 
analisá-lo. Portanto, esse artigo não é obra do relator, veio do Tribunal 
de Justiça. Em votação, o art. 268, destacado. A Presidência vai 
submetê-lo a votação - pelo processo nominal, também de 
conformidade com o art. 260, inciso I, do Regimento Interno, e 
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esclarece aos Deputados que se desejarem aprovar o dispositivo 
deverão votar "sim"; se desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Em 

-votação. 
- Procede-se a votação nominal por meio do painel 

eletrônico. 
A Presidência vai proceder à 2a chamada de votação. Em 

votação. 
-Votaram "sim" os seguintes Deputados : 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Alberto Bejani 

- Alencar da Silveira Júnior - Cabo Morais - Chico Rafael - Dalmo 
Ribeiro Silva - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Gil Pereira - Ivo 
José- João Paulo -José Henrique- José Milton - Luiz Tadeu Leite-
Maria José Haueisen - Nivaldo Andrade - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz. 

-Votaram "não" os seguintes Deputados : 
Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -

Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Hermeto - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - João Leite - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria Olívia - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 20 Deputados; votaram 
"não" 35 Deputados. Está, portanto, rejeitado o art. 268, destacado. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário 
que faça a leitura do art. 269. 

O Sr. Secretário - (- Lê:) "Art. 269 - Será vedada a 
acumulação de férias, salvo se motivada por necessidade do serviço." 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico 
Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sou obrigado a reconhecer 
que o "lobby" do funcionalismo aqui dentro, liderado pela Presidente 
Edilaine, funcionou muito bem. Só lamento que tenhamos de conceder 
privilégios para uma categoria de trabalhadores, em detrimento\ da 
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grande massa de trabalhadores do nosso País. Em um momento 
em que nosso povo está querendo posições firmes de nossos políticos 
e está tão desacreditado de suas instituições e de seus Poderes, a 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não tem coragem e 
força para suportar o "lobby" de um grupo de funcionários. 
Democracia, como entendo, é a concessão de direitos iguais para 
todos, e não posso conceber que nossos trabalhadores, nossos 
metalúrgicos, nossos homens do campo, nossos pedreiros tenham 30 
dias de férias enquanto alguns privilegiados têm 60. 

Respeito a decisão da maioria do Plenário, mas tenho o 
direito, como todos aqui, de externar minha opinião. E mantenho a 
minha posição: lamento muito que a Assembléia Legislativa não tenha 
tido a coragem de enfrentar o público e o Plenário, como enfrentei -
com todo o funcionalismo virando as costas para este Deputado, na 
Comissão de Administração Pública -, por entender que não é justo 
qus ; grande massa de miseráveis deste País tenha 30 dias de férias 
enquanto um grupo de privilegiados, de 1.300 funcionários da justiça 
de segunda instância, tenham 60 dias. 

E mais: quero lembrar que não foi o Deputado Chico 
Rafael, como relator, que apresentou isso ao projeto; veio do Tribunal 
de Justiça -foi o Tribunal que encaminhou à Assembléia Legislativa 
esse projeto. Não inovamos em nada nesse projeto; nele não há nada 
de "frankenstein". Gostaria que isso ficasse claro. 

Pelas mesmas razões aqui aduzidas, peço aos Deputados 
que votem "sim", pela manutenção do dispositivo que aprovamos em 
Plenário. 

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

O Deputado Sebastião Costa - Presidente, gostaria de 
dizer que o "frankenstein" é um monstro, que pode ser criado aqui ou 
vir de fora. Não interessa de onde veio. Quero esclarecer ao 
Presidente que não estou dizendo que o "frankenstein" foi criado aqui 
nem que V. Exa. tenha aceitado a emenda. Ele pode ter vindo junto do 
projeto. 

Por outro lado, esse monstrinho foi crescendo. 
Entendo o cansaço, a preocupação de V. Exa., a sua 

ansiedade. Mas acho pouco elegante, e tenho a certeza de que V. 
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Exa também, cortar o raciocm1o do colega, quando permitiu a 
outro fazer a introdução como quis. Na minha vez, não posso. 

Entendo que V. Exa. tem razão de estar .preocupado, 
ansioso, nervoso, é natural isso. Só quero deixar claro que não estou. 
Estou com a consciência tranqüila, porque o PFL não está aqui 
defendendo privilégios; o PFL combate privilégios. Estamos querendo 
dizer que temos de respeitar a autonomia de outro Poder. 

Respeitei a vinda de V. Exa. à tribuna, para externar sua 
posição, voltar, dirigir a votação para aquilo para a qual V. Exa. já 
tinha externado a sua preferência. Não reclamei, porque respeito e 
entendo que o cansaço nos leva a isso. Por outro lado, é preciso 
estabelecer o senso do limite. O senso de limite consiste em, quando 
tenho a preferência, como no caso do projeto de autoria de V. Exa., 
não permitir que o Deputado Durval Ângelo comande a votação, e não 
de outra forma. Por quê foi feito assim? Porque o Presidente tinha 
interesse no processo. A partir do momento em que V. Exa. tivesse 
preferência na votação de uma emenda, talvez, tivesse o mesmo 
entendimento dado ao projeto de autoria dessa Presidência, e talvez 
tivesse sido legítimo, digno, honrado, como tem sido a conduta do 
Presidente desta Casa durante seu mandato. Portanto, não quero 
polemizar. Lamento ter criado tanto incômodo. 

Volto a repetir, da mesma maneira que exijo que o Poder 
Judiciário respeite o Poder Legislativo, entendo que o Poder 
Legislativo deva respeitar a autonomia daquele Poder. Compete a ele 
fixar a jornada de trabalho de seus servidores. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Em 
votação, o art. 269. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo nominal. Os Deputados que desejarem aprová-la 
registrarão "sim"; os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Em 
votação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -. Aílton Vil_ela -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos 

___ ........, ___________________ ----



1564 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão 
- Ermano Batista - Fábio A velar- Geraldo Rezende - Gil Pereira - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - José Henrique - José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
,Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
~êmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Wanderley 
A vila. 

- Votaram "não" os seguintes Deputados: 
Ambrósio Pinto - Bilac Pinto - Eduardo Brandão - Luiz 

Menezes - Paulo Piau - Sebastião Navarro Vieira. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; votaram 

"não" 6 Deputados. Está, portanto, aprovado o art. 269, destacado. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura do § 2° do art. 
324, destacado. 

O Sr. Secretário - (- Lê:) "Na data em que o titular de 
serviços notariais e de registros completar 70 anos de idade, o Diretor 
do Fórum expedirá ato declarando a vacância do respectivo serviço e 
fará a imediata comunicação do fato, como previsto no "caput" deste 
artigo." 

Canêdo. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cristiano 

O Deputado Cristiano Canêdo* - Quero pedir aos colegas 
que votem "não" a esse dispositivo, para não ficar esse parágrafo no 
projeto, por tratar-se de dispositivo em discussão ainda no STF. 

* - Sem revisão do orador. 

Ângelo. 
O Sr. Presidente - Com r'l palavra, o Deputado Durval 

O Deputado Durval Ângelo* - Sras. e Srs. Deputados, a 
questão dos cartórios, nos últimos seis anos, tem trazido a este 
Plenário uma discussão muito apaixonada. 

Queremos registrar a omissão do Tribunal de Justiça. 
Depois de muitas votações de leis criando privilégios, desrespeitando 
a Constituição de 1988, que determinava a realização de concurso 
público para notários de cartório, prevaleceu o bom senso, e foi 
aprovada lei determinando a realização do concurso, por acharmos 
até que seria desnecessário, por ser norma constitucional e já estar 

o 

1565 
estabelecida em lei federal. 

É interessante que o Tribunal de Justiça desconheça a 
Constituição Federal, a lei federal e a legislação estadual - até hoje, 
não promoveu concurso público nos cartórios e, de alguma forma, 
mantém o caráter hereditário e até privado desses cartórios. Por quê? 
Muitos interesses estão em jogo - muitos parentes, talvez de Juízes e 
Desembargadores aposentados. Ao encaminhar contra essa emenda, 
queremos denunciar a omissão do Tribunal de Justiça quanto a uma 
causa maior, que é julgar a lei neste Estado. Não age como a lei 
determina. São tantas histórias, idas e vindas, nesta questão dos 
cartórios, que diria que o Tribunal de Justiça está fazendo um gol 
contra a norma constitucional de que "todos são iguais perante a lei" e 
teriam o mesmo direito de acesso a um cartório, por concurso público. 

A questão que o Deputado Cristiano Canêdo traz é mais 
absurda ainda. A Constituição Federal estabelece que, aos 70 anos, o 
servidor público vá para a aposentadoria compulsória. E teríamos 
cartórios a mais, para concurso público. Se for votado "não", não 
estaremos garantindo a norma da Constituição. O Supremo Tribunal já 
tem decisão clara: a atividade de cartório equivale, para fins de 
aposentadoria, a uma atividade de serviço público, e a ela aplicam-se 
as mesmas normas aplicadas ao servidor público - aposentadoria aos 
70 anos. 

Em nome desse princípio e dessa moralidade, devemos 
votar "sim" e não permitir esse absurdo, que não tem validade, não vá 
se impor como norma, porque qualquer um poderá recorrer, como 
estamos vendo até no Tribunal de Alçada, onde uma Juíza entendeu 
que não precisaria se aposentar aos 70 anos. 

A questão da tese da aposentadoria aos 70 anos parte do 
princípio da renovação, de permitir que outros tenham acesso a esse 
cargo público; ademais, a aposentadoria é sagrada para quem serviu 
tantos anos ao público. 

Convoco os colegas; parlamentares que não querem uma 
imoralidade, um absurdo inconstitucional a que votemos "sim" a essa 
matéria e contra o cartório e as questões cartoriais que existem neste 
País. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, o § 2° do art. 3?4, 
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- Procede-se a votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Cabo Morais - Durval Ângelo - lrani Barbosa - Ivo José -

João Leite - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Nivaldo Andrade -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia. 

- Votaram "não" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -

Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo 
- Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- lvair 
Nogueira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes- Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Kangussu-
Marco Régis - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Sargento Rodngues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 1 O Deputados, votaram 
"não;, 40 Deputados, totalizando 50 votos. Não houve voto em branco. 
Está, portanto, rejeitado o § 2° do art. 324. Em votação as Emendas 
n°s 1 a 5 e 9 a 23, que receberam parecer pela aprovação, salvo 
subemendas e destaques. 

- Procede-se a votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Eduardo 
Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João 
Leite- José Henrique- José Milton- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite-
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Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Nivaldo Andrade - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio ~ouza Cruz -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley A vila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Não 
houve voto contrário. Estão, portanto, aprovadas as emendas n°s 1 a 
5 e 9 a 23, salvo emendas e destaques. 

Questão de Ordem 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, solicito a 

leitura das emendas. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário 

que proceda à leitura das Emendas n°s 24, 25, 27 e 32 a 35 e das 
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 9 e 22, sem 
parecer. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (-Lê:) "Emenda 
n° 24. Acrescente-se ao art. 326 os seguintes parágrafos: 

'Não haverá acumulação ou desacumulação dos serviços 
notariais e de registro sem prévio estudo econômico-financeiro, a ser 
realizado sob orientação do Diretor do Foro da Comarca, no prazo 
máximo de cento e vinte -dias, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 26 da Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994. 

Concluído o estudo para fins de acumulação ou 
desacumulação, o Diretor do Foro ouvirá o Notário ou Registrador 
responsável pela serventia, no prazo de quinze dias e em igual prazo 
para relatório circunstanciado, e remeterá os autos à Corte Superior, 
que decidirá, mediante resolução." 

"Emenda n° 25. Acrescente-se onde convier: 'Exclui o 
Município de São Tiago da Comarca de Bom Sucesso, fazendo sua 
inclusão na Comarca de São ,.João Del Rei'. Sebastião Costa." 

"Emenda n° 27. Acrescente-se ao art. 22 do Projeto de Lei 
Complementar o seguinte inciso: art. 22: compete à Corte Superior do 
Tribunal de Justiça a homologação de convênios entre a 
administração pública direta e indireta e os oficiais do registro civ.il das 
pessoas naturais, quando do interesse da comunidade local, com vista 
à prestação dos serviços correspondentes ou outros de interesse 
público. Deputado Miguel Martini e outros. 
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O Sr. Secretário - (- Lê:) "Emenda n° 32. Inclua-se a 

Comarca de Santa Bárbara na alínea "p" do inciso 11 do art. 1 O, 
procedendo à alteração necessária no Anexo 11. Deputado Agostinho 
Patrús." 

"Emenda n° 33. Os Juízes de Entrância Intermediária que 
constam na lista de promoção por merecimento para Entrância Final, 
ora extinta por força desta lei, terão preferência para promoção às 
comarcas que por esta lei foram elevadas a Entrância Especial. 
Deputado Agostinho Patrús." "Emenda n° 34. Dê-se ao art. 17 a 
seguinte redação: 'art. 17: O Tribunal Pleno compõem-se da totalidade 
dos Desembargadores e tem atribuições de: I - eleger o Presidente, o 
1° Vice-Presidente e o 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e o 
Corregedor-Geral de Justiça, 11 - apreciar indicação para agraciamento 
com o Colar do Mérito Judiciário, 111- empossar o Presidente, o 1° e o 
2° Vice-Presidentes do Tribunal de Justiça, o Corregedor-Geral de 
Justiça e o Desembargador em sessão solene; IV - propor ao Poder 
Legislativo:a) a alteração do número dos membros do Tribunal de 
Justiça e dos tribunais inferiores; b) a criação e a extinção de cargo de 
Desembargador, de Juiz do Tribunal de Alçada e do Tribunal de 
Justiça Militar, de Juiz de Direito e de servidor da Secretaria dos 
Tribunais e dos Juízes que lhe forem vinculados, bem como a fixação 
dos subsídios e dos vencimentos respectivos;'." c) a criação ou a 
extinção de tribunal inferior, de comarca e de vara; d) a revisão da 
organização e da divisão judiciárias, bienalmente; V - elaborar e 
alterar o Regimento Interno do Tribunal. nele estabelecidas a 
organização e a competência do Pleno, da Corte Superior, das 
câmaras isoladas e do Grupo de Câmaras. § 1° - o Tribunal Pleno 
reunir-se-á, ainda em sessão solene, sem exigência de "quorum", em 
caso de comemoração cívica, visita oficial de alta autoridade, 
agraciamento com Colar de Mérito Judiciário ou posse coletiva de 
Juízes de Direito Substitutos. § 2° - as competências administrativas 
do Tribunal Pleno e da Corte Superior, não previstas na presente lei, 
serão estabelecidas em resolução do Tribunal de Justiça, no prazo de 
seis meses contados da data de publicação dessa lei, observado o 
dispositivo do inciso V." 

"Emenda n° 35 .. No art. 10, 11, transfira-se o Município de 
Passos da alínea "j" para a alínea "i", procedendo-se às demais 
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alterações para a compatibilização da redação da proposição." -' · 
"Subemenda n° 1 à Emenda n° 9. Dê-se ao 'caput' do art. 

192 a seguinte redação: 'O Tribunal de Justiça Militar compõe-se de 
dois Juízes oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar, um 
Juiz oficial da ativa do mais- alto posto do Corpo de Bombeiros Militar e 
de dois Juízes civis, sendo um de classe dos Juízes auditores e um 
representante do quinto constitucional." 

"Subemenda n° 1 à Emenda n° 22. Dê-se ao art. 122 a 
seguinte redação: 'Por falecimento do Magistrado será devida a seu 
cônjuge ou companheiro, por união estável, assim declarado por 
sentença ou falta deste aos filhos dependentes, menores ou 
incapazes, pensão mensal, a qual será paga pela Tesouraria do 
Tribunal, encarregada do pagamento no mesmo valor dos_ proventos 
da aposentadoria do Magistrado falecido ou da remuneraçao ~ q_u: o 
Magistrado tinha direito, se em atividade, na forma da Con_st1tu1ç~o, 
podendo a lei estabelecer os critérios de compensação f1nance1ra 
decorrentes desses pagamentos ao orçamento no Tribunal.'." 

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°S 24, 25, 
27, 32 a 35 e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas no 9 
e 22, sem parecer. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo nominal. Em votação. 

- Procede-se a votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

-Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Álvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Raf~el -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - D1mas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Edson Rezend~ - Edu~r~o 
Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Bat1sta - Fab1o 
Avelar - Gil Pereira - Hely Tàrqüínio - lvair Nogueira - João Leite -
João Paulo - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olí~ia -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo P1au -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio So~za 
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Cruz- Sebastião Costa- Wanderley Ávila 

- Votaram "não" os seguintes Deputados: 
Geraldo Rezende - lrani Barbosa. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados; votaram 

"não" 2 Deputados. Estão, portanto, aprovadas as Emendas n°s 24, 
25, 27, 32, 33, 34, 35 e as subemendas que receberam o n° 1 às 
Emendas n°s 9 e 22, sem parecer. Com a aprovação das submendas, 
ficam prejudicadas as Emendas n°s 9 e 22. A Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que faça a leitura das Emendas n°s 28 e 29. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) "Emenda n° 28. Art. 1°- Dê-se ao 
art. 91 a seguinte redação: 'Compete à Justiça Militar processar e 
julgar o militar estadual em crime militar definido em lei e ao Tribunal 
de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente do oficial 
e da graduação da praça condenada à pena privativa de liberdade, 
com tempo superior a dois anos. Sebastião Navarro Vieira. 

Emenda n° 29. Art. 1°- Dê-se ao inciso IV, alínea "c", e ao 
inciso XV do art. 96 as seguintes redações: 'As praças condenadas à 
pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, no caso 
de perda de graduação; XV - Declarar por acórdão, nos termos da lei, 
a perda do posto e da patente, a indignidade do oficial, a sua 
incompatibilidade com o oficialato ou a sua reforma, bem como a 
perda de graduação da praça.' Sebastião Navarro Vieira." 

O Sr. Presidente - Em votação. 
- Procede-se à votação nominal por meio do painel 

eletrônico. 
-Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Antônio 

Carlos Andrada - Carlos Pimenta - Ermano Batista - Gil Pereira - Maria 
Olívia - Mauro Lobo - Nivaldo Andrade - Sebastião Navarro Vieira. 

-Votaram "não" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Alberto Pinto 

Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Cabo Morais - Cristiano Canêdo - Dalmo 
l3ibeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval 
Angelo - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João 
Paulo - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Menezes -
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Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis "'".Maria José 
Haueisen - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues. 

- Votou "branco" o seguinte Deputado: 
Sávio Souza Cruz. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados, votaram 

"não" 36 Deputados, houve 1 voto em branco Estão, portanto, 
rejeitadas as Emendas n°s 28 e 29, sem parecer. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda·no 26. 

O Sr. Secretário- (- Lê:) "Emenda n° 26. Art. 189, § 3° e 
4°, do Regimento Interno. Dê-se ao art. 85 a redação que se segue, 
acrescido de três parágrafos, e suprimam-se os arts. 86, 87, 88 e 89 e 
seu parágrafo único, 90 e 91, com o respectivo parágrafo único, t~dos 
do Título IV do Substitutivo n° 2, renumerando-se os art1gos 
subseqüentes. 'Art. 85 - Em cada distrito ou subdistrito judiciário, 
haverá um Juiz de Paz e dois suplentes, escolhidos na forma do art. 

. 117 da Constituição do Estado, regulamentado pela Lei n° 13.454, de 
12 de janeiro de 2000, entre as pessoas idôneas, maiores de 21 a~os, 
residentes no distrito ou no subdistrito judiciário e que, neles, seJam 
eleitores. § 1° - As eleições para Juiz de Paz serão realiza~as 
simultaneamente com as eleições municipais, na forma da le1 e 
mediante aplicação subsidiária do Colégio Eleitoral e da legislação 
federal específica. § 2° - A Justiça Eleitoral expedirá as instruções 
necessárias à realização das eleições e definirá os locais de votação 
correspondentes a cada distrito ou subdistrito judiciário_. § 3° - Para 
fins de definição do número d!; vagas a serem preenchidas em ~ada 
município, o Tribunal de Justiça fornecerá ao Tribunal R:g1onal 
Eleitoral de Minas Gerais, no momento oportuno, a relaçao dos 
distritos e subdistritos judiciários de que trata esse artigo.' Antônio 
Carlos Andrada." 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 26, sem 
parecer. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ago:;tinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alv~ro 
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Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- lrani Barbosa-
lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - José Henrique -
José Milton - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Nivaldo Andrade - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

-Votou "não" o seguinte Deputado: 
Dilzon Melo. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados, votou 

"não" 1 Deputado. Está, portanto, aprovada a Emenda n° 26.A 
Presidência solicita ao Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 
30. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) "Emenda n° 30. Dá nova redação 
ao art. 47 do Projeto de Lei Complementar n° 17/99. 'Art. 47 - O 
Tribunal de Alçada terá câmaras regionais nas Comarcas de 
Governador Valadares, Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, 
Muzambinho, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São 
Sebastião do Paraíso, Uberaba e Uberlândia.' Marco Régis." 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados 
que as Emendas n°s 30 e 31 desejam o mesmo, ou seja, dar nova 
redação ao art. 47, e a Emenda n° 31 é mais abrangente que a n° 30. 
Caso os Deputados aprovem a Emenda n° 30, a 31 estará 
prejudicada. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura 
da Emenda n° 31. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) "Emenda n° 31. Dê-se ao art. 47 a 
seguinte redação. 'Art. 37 - O Tribunal de Alçada terá câmaras 
regionais nas Comarcas de Almenara, Belo Horizonte, Go\lernador 
Valadares, Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Muzambinho, Patos 
de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, 
Uberaba e Uberlândia.' Márcio Kangussu." 

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

o que estão instalando nesses municípios que foram citados? 
O Sr: Presidente - Por enquanto, estão instalando câmaras 

regionais. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Votando na câmara, 

não estaria prejudicado, no futuro, o tribunal? 
O Sr. Presidente - Observando o Acordo de Líderes, 

faremos o processo de votação. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Não estou 

questionando o Acordo, estou apenas levantando a hipótese de, 
votando agora e definindo que é a câmara, a emenda seguinte, em 
que será decidido se será câmara ou tribunal, ficar prejudicada. 

O Sr. Presidente - Por isso, ficará por último. 
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, está certo 

que, aprovando-se a 30, a 31 ficará prejudicada, ou vice-versa, mas 
não é correto que se prejudique a votação da denominação câmara, 
porque prejudicaria o Acordo de Líderes, que é pela volta dos 
tribunais. Mas isso não prejudicaria, porque, onde se lê câmara, leia-
se tribunal. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 30. 
- Procede-se à votação nominal por meio do painel 

eletrônico. 
- Votou "sim" o seguinte Deputado: 
Cristiano Canêdo. 
-Votaram "não" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto 
- Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Hely 
Tarqüínio- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Ivo José- João Leite- João 
Paulo - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando 
Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Nivaldo 
Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêlllolo 
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Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz 
-Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado, votaram "não" 
53 Deputados. Está, portanto, rejeitada a Emenda n° 30. Em votação, 
a Emenda n° 31, sem parecer. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada 
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo w Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão- Elaine Matozinhos- Elbe Brandão- Fábio Avelar- Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira 
- Ivo José - João Leite - João Paulo - José Braga - José Henrique -
José Milton- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite-
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Nivaldo Andrade - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia- Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz- Wanderley Ávila. 

- Votaram "não" os seguintes Deputados: 
Dilzon Melo - Ermano Batista - Sebastião Costa. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados, votaram 

"não" 3 Deputados. Está, portanto, aprovada a Emenda n° 31. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda 
n° 36. 

O Sr. Secretário - (- Lê:) "Emenda n° 36. Os Deputados 
abaixo assinados, Líderes de Bancadas nesta Casa, acordam em 
apresentar, em 2° turno, a seguinte emenda: no Anexo 2 do projeto, 
retire-se o Município de Carrancas da Comarca de Cruzília e inclua-se 
esse município na Comarca de Andrelândia." 

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o 
Deputado Arlen Santiago. 

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, existe um 
acordo. Essa emenda do Deputado Bilac Pinto não atrapalha a 

o 
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criação da Comarca de Cruzília, sendo que o pessoal " de 
Carrancas teria de andar 60km. Por isso, solicitamos a aprovação 
dessa emenda:-obrigado. 

parecer. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 36, sem 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela 

- Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine 
Matozinhos- Elbe Brandão- Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo 
Rezende- Gil Pereira- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa- lvair Nogueira 
- Ivo José - João Leite - João Paulo - José Braga - José Henrique -
José Milton- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite-
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Navarm Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Não 
houve voto contrário. Està, portanto, aprovada a Emenda n° 36. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda 
n° 37, sem parecer. 

O Sr. Secretário - (- Lê:) "Emenda n° 37. Onde se lê 
"câmaras regionais" ou "câmara regional-do Tribunal de Alçada", leia-
se "Tribunais ou Tribunal de Alçada Regional". 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, peço que os 
colegas Deputados reflitam sobre a emenda que foi apresentada, com 
base num Acordo de Líderes feito ontem, exaustivamente "costurado" 
por vários Deputados, ressaltando os Deputados Agostinho Patrús e 
Edson Rezende. Esses estiveram, durante todo o tempo, trabalhando 
nesse processo, a fim de que trouxéssemos a Plenário uma emerda 



1576 
que atendesse aquilo que o Tribunal de Justiça deseja. A emenda 
tem por objetivo adequar à realidade a matéria, sob o ponto de vista 
prático, uma vez que câmara, da forma como está, não terá como ser 
executada. 

Sr. Presidente, invoco o testemunho de V. Exa. e de 
alguns outros Deputados que estiveram conosco nesse processo, 
porque a intenção do Presidente do Tribunal de Justiça é criar a 
Justiça de 2a Instância no interior. Por isso, solicito encarecidamente 
aos colegas Deputados, porque, por meio de um Acordo de Líderes, 
estamos apresentando emenda para tornar realidade a Justiça de 2a 
Instância no interior de Minas. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 37, sem 
parecer. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

-Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Silveira - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -

Antônio Genaro - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - José Braga - José 
Milton - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
Nivaldo Andrade - Paulo Pettersen - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz. 

- Votaram "não" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão -Agostinho Patrús - Alberto Bejani -

Durval Ângelo - Ermano Batista - Fábio Avelar- lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes -Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rogério 
Correia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley 
Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados, votaram 
"não" 24 Deputados. Está, portanto, rejeitada a Emenda n° 37. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda 
n° 14. 

O Sr. Secretário - (Lê:) "Emenda n° 14. No Anexo 2 do 
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projeto, retire-se o Município de Padre Carvalho da Comarca de 
Salinas e inclua-se esse município na Comarca de Grão:.Mogol." ' 

O Sr.· Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas 
Rodrigues. · · · · 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, a cidade 
de Padre Carvalho pertence à Comarca de Salinas, que é uma cidade 
com 60 mil habitantes, com 80% do acesso asfaltado. Não se justifica 
essa cidade voltar para uma de 20 mil habitantes, com acesso todo de 
terra. Recebi hoje abaixo-assinado do· Prefeito, dos Vereadores e mais 
de mil assinaturas pedindo que se mantivesse essa comarca em 
Salinas. 

Então, pedimos que rejeitem a Emenda n° 14. É mais do 
que justo. Não se justifica tirar essa comarca de u~a cidade mais 
evoluída, com mais condições. Espero a compreensao de todos os 
pares desta Casa, porque essa comarca está bem, o povo quer 
mantê-la. Por que tirá-la, se o Prefeito, os Vereadores e o povo 
querem mantê-la? Pedimos aos companheiros que votem "não". 
Vamos rejeitar essa emenda. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe 
Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, caros colegas, 
a discussão do asfalto é um problema polêmico em todo o Estado. 
Mesmo assim, gostaria de dizer que a distância entre o Município de 
Padre Carvalho e o de Grão-Mogol é bem menor que a distância entre 
Padre Carvalho e Salinas. 

O Município de Padre Carvalho, no consórcio municipal de 
saúde, pertence a Grão-Mogol; na microrregião, pertence. a Gr~o
Mogol. A sede de todo o sistema da floresta rio Doce, que e a maJor 
atividade econômica da região, está em Grão-Mogol. 

Gostaria de agradecer ao PFL, especialmente ao 
Deputado Paulo Piau, que retirou o seu destaque, pois teve a 
concordância de que prevalecesse o conteúdo do desenvolvimento 
econômico. 

Por mais que respeite Salinas, uma cidade progressista, 
com ela são seis cidades com um só Juiz e um só Promotor. E Padre 
Carvalh~ é um município emancipado de Grão-Mogol, de maneira que 

. I 
pertenc1a a essa comarca. : 

·, 
-·-
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Não gostaria, de form<J alguma, de estar-me 

contrapondo à idéia, mas pediria aos c::>legas que compreendessem, 
porque foi uma emenda acatada pelo relator Chico Rafael. A Rio-
Bahia, que, todos os dias, mata um, com aquelàs carretas, está como 
a estrada que liga Montes Claros a Belo Horizonte. 

Por isso, junto-me aos outros Deputados, para que 
lutemos pela melhoria da estrada de Grão-Mogol a Padre Carvalho, e 
não, em razão desse detalhe, promover toda uma mudança conceitual 
do desenvolvimento e da agregação dos munícipes da microrregião 
de Grão-Mogol. Dessa maneira, peço aos meus colegas que votem 
"sim". 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 14, 

destacada, que recebeu parecer pela aprovação. 
- Procede-se à votação nominal por meio do painel 

eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados; votaram 

"não" 11 Deputados, perfazendo um total de 38 votos; com a da 
Presidência, totalizam 39 votos. Está rejeitada a Emenda n° 14. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda 
n° 16. 

O Sr. Secretário - (- Lê:) "Emenda n° 16. No Anexo 11, 
retire-se o Município de Moeda da Comarca de Belo Vale e inclua-se 
esse município na Comarca de Brumadinho." 

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

O Deputado Álvaro Antônio* - No projeto encaminhado a 
esta Casa pelo Tribunal de Justiça, o Município de Moeda foi colocado 
na Comarca de Belo Vale, embora hoje pertença à de Brumadinho. O 
que acontece é que Brumadinho está a uma distância de, mais ou 
menos, 50km de Moeda, ao passo que Belo Vale dela dista, mais ou 
menos, 9km. 

Então, seria uma injustiça haver uma modificação dessas, 
no 2° turno, principalmente considerando-se que o projeto do Tribunal 
de Justiça já foi exaustivamente estudado nesta Casa. Não é justo 
que, passando para o 2° ·turno, venha uma emenda desse tipo, 
tratando de assunto que já pertencia ao projeto. Com isso, a cidade de 
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Moeda será altamente prejudicada, ainda mais tendo em vista que 
a população do município já vem solicitando que passe a pertencer à 
Comarca de Belo-Vale. · 

Entendemos que o relator não tem condições de distinguir 
o que é ou não é justo, por meio de uma emenda, ainda mais que 
essa emenda veio de uma pessoa que ganhou as eleições no local, 
mas ficou enciumada por não ter apresentado o projeto. Foi o Prefeito 
derrotado, que, atendendo à população, apresentou suas 
reivindicações junto ao Tribunal de Justiça. E esse cidadão que não 
foi eleito, sentindo-se enciumado, procurou um Deputado, que fez a 
emenda que será votada - e estamos sujeitos a fazer uma injustiça 
com o município e a população de Moeda. Portanto, encaminho 
contrário à aprovação da emenda. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidenbte - Com a palavra, o Deputado Márcio 

Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Com todo o respeito que 

tenho ao Deputado Álvaro Antônio, a reivindicação não foi feita pelo 
Prefeito que perdeu a eleição, mas pelo vencedor ou seja, por aquele 
que tem procuração passada em cartório eleitoral para defender os 
interesses de Moeda - o Prefeito eleito Gilberto Alves. 

Em segundo lugar, o Deputado Álvaro Antônio está 
equivocado quanto às distâncias. Realmente, a distância entre Moeda 
e Brumadinho é maior, mas é de 35km, não de 50km, ao passo que 
Belo Vale fica 16km. 

Por fim, o Prefeito eleito, representando a sua cidade, 
apresenta os seguintes argumentos: para Brumadinho, existe uma 
linha de ônibus regular; a subordinação-do INSS de Moeda é com 
Brumadinho; o Departamento de Trânsito é com Brumadinho; o 
escritório do IEF é com Brumadinho; pertencem ao mesmo sindicato 
rural; a rede hospitalar de Brumadinho atende a Moeda; a Delegacia 
Regional de Moeda está vinculada a Brumadinho; a estrutura jurídica 
de Brumadinho é muito maior para o atendimento; historicamente, 
Moeda está vinculada economicamente a Brumadinho - tanto é 
verdade, que todo o comércio de Moeda é feito com Brumadinho, 
inclusive nos estabelecimentos bancários. 

Assim, a única justificação que apresenta o Deputé!dO 
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Álvaro Antônio é a distância - uma distância que é aumentada em 
razão da precariedade da estrada e do fato de que, mesmo sendo só 
16km, não há uma linha regular, como no caso de Brumadinho. 
Portanto, peço aos senhores que votem a favor de que Moeda 
continue pertencendo a Brumadinho. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 16, 

destacada, que recebeu parecer pela aprovação. 
- Procede-se à votação nominal pelo painel eletrônico. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Antônio Andrade - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -

Fábio Avelar - Gil Pereira - José Henrique - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite- Márcio Kangussu- Nivaldo Andrade- Wanderley Ávila. 

- Votaram "não" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -

Alberto Bejani -Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio -Ambrósio Pinto 
- Cabo Mo!"ais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues 
- Durval Angelo - Eduardo Brandão - Ermano Batista - Geraldo 
Rezende - Hely Tarqüínio - lvair Nogtr:.ira - João Leite - José Braga -
José Milton - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Marco Régis 
- Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

- Votaram "branco" os seguintes Deputados : 
Antônio Genaro - Chico Rafael - João Paulo - Maria José 

Haueisen. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados; "não", 32 

Deputados; votaram "em branco" 4 Deputados. Está rejeitada a 
Emenda n° 16, destacada. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura da Emenda n° 21 

O Sr. Secretário-(- Lê:) "Emenda n° 21. Dê-se ao§ 2° do 
art. 324 a seguinte redação: 'Ao completar 70 anos, o titular de 
delegação para o exercício de serviços notariais ou de registros 
apresentará, em dez dias úteis, ao Diretor do Foro, sob pena de perda 
da delegação a ser decretada pela autoridade delegante, laudo 
firmado por três médicos no qual se comprove a sanidade física e 
mental, compatível com o exercício da delegação, a fim de que se 
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cumpra, se for o caso, o dispositivo do § 1° do art. 39 da Lei 
Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, procedimento este 
obrigatoriamente·renomável e sobre a mesma cominação a cada novo 
aniversário do titular." 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 21, que 
recebeu parecer pela aprovação. 

- Procede-se à votação nominal por meio do painel 
eletrônico. 

-Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -

Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Eduardo Brandão -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon 
Terra Pinto - lvair Nogueira- José Braga- José Henrique - José Milton 
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis -_Nivaldo Andrade -
Olinto Godinho - Sargento Rodrigues - Wanderley Avila. 

- Votaram "não" osfseguintes Deputados: 
Alberto Bejani - Durval Ângelo - Geraldo Rezende - Ivo 

José - João Leite - Maria Olí.via - Rogério Correia - Sebastião Navarro 
Vieira. 

- Votaram "branco" os seguintes Deputados: 
Chico Rafael - Edson Rezende - Mauro Lobo - Rêmolo 

Aloise - Sebastião Costa. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados; votaram 

"não 8 Deputados; votaram "em branco" 5 Deputados. Está, portanto, 
rejeitada a Emenda n° 21, destacada. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno,. o Projeto de Lei Complementar n° 17/99 na forma do vencido 
em 1 o turno, salvo quanto ao parágrafo único do art. 218, ao art. 268 e 
ao § 2° do art. 324, com as Emendas n°s 1 a 5, 1 O, 11, 13, 15, 17 a 
20, 23, 24 a 27, 31 a 36 e as subemendas que receberam o n° 1 às 
Emendas n°s 9 e 22. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 328/99_, do 
Deputado Márcio Kangussu, que altera a redação do§ 1° do art. 1° da 
Lei n° 6.194, de 26/11/73, que-dispõe sobre unidade de tesouraria e a 
execução financeira do Estado e dá outras providências. A Comis~ão 



1582 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 328/99 

Acrescenta dispositivos à Lei n° 6. 194, de 26 de novembro 
de 1973, que dispõe sobre a unidade de tesouraria e a execução 
financeira do Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1° - A Lei n° 6.194, de 26 de novembro de 1973, 
alterada pela Lei n° 11.730, de 30 de dezembro de 1994, passa a 
vigorar acrescida dos seguintes arts. 12, 13 e 14, renumerando-se os 
artigos subseqüentes: 

"Art. 12 - Fica instituída reserva técnica financeira na 
Conta Única do Estado, não vinculada a contratação ou destinação 
específicas, em percentual definido em decreto do Poder Executivo 
sobre os saldos transferidos dos recursos financeiros de órgãos, 
entidades e fundos integrantes do Sistema de Unidade de Tesouraria. 

§ 1 o - Para cumprimento do disposto no "caput" deste 
artigo, todas as disponibilidades dos fundos, inclusive aquelas 
representadas por títulos, serão convertidas em espécie e transferidas 
para a Conta Única do Estado. 

§ 2° - O saldo financeiro da reserva técnica a que se refere 
o "caput" deste artigo, será disponibilizado no SIAFI para os órgãos, 
as entida~es e os fundos que tiverem seUs recursos transferidos para 
a Conta Unica. 

Art. 13 - Fica o Estado autorizado a repassar às entidades 
e aos fundos integrantes do Sistema de Unidade de Tesouraria a 
remuneração líquida obtida nas aplicações financeiras das 
disponibilidades de caixa de seus recursos transferidos à Conta Única 
do Estado, de forma proporcional à sua utilização. 

Art. 14 - Fica o Estado autorizado a destacar 
contabilmente, por gestão governamental, os saldos escriturais dos 
fundos, compatibilizando-os com a efetiva correspondência 
financeira." 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias contados da data de publicação. 
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publicação. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2000. 
Márcio Kangussu 
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O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um 
substitutivo, do Deputado Márcio Kangussu, que recebeu o n° 2: Nos 
termos do § 4° do art. 189, o substitutivo · será votado 
independentemente de parecer, e sua leitura será feita no momento 
oportuno. Nos termos do inciso IV do art. 279, o Substitutivo n° 1 terá 
preferência na votação. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Em votação, o Substitutivo n° 2. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 328/99 na 
forma do Substitutivo n° 2. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Chico· Rafael - Durante toda a tramitação da 

Proposta de Emenda à Constituição n° 17/99, fiz o melhor que podia. 
Nem tudo, entretanto, saiu tconforme pedimos. Infelizmente, em 
algumas questões, como a das férias, a Assembléia Legislativa, por 
meio da maioria dos Deputados, não demonstrou coragem para 
enfrentar as galerias e garantiu 60 dias de férias para um segmento 
diminuto do funcionalismo público. Isso é uma afronta aos 300 mil 
servidores do Estado. 

Com relação à criação dos tribunais e das câmaras 
regionais, outra excrescência de ordem jurídica foi aprovada pela 
Assembléia Legislativa. Queríamos e defendíamos a criação dos 
Tribunais Regionais de Alçada, concordando com a ótica do Tribunal 
de Justiça. Infelizmente, nossa vontade não prevaleceu, e, democrata 
que sou, tenho que respeitar a vontade da maioria. Concluo, Sr. 
Presidente, dizendo que combati o bom combate, fiz a minha parte e 
mantenho a minha fé em que um dia, se Deus quiser, teremos um 
Poder Legislativo mais independente e mais corajoso que esse que 
temos hoje. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa Inicialmente, \Sr. 
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Presidente, quero cumprimentar V. Exa. pela presença de espírito 
de, enquanto se reúne com os Líderes, permitir que se façam as 
declarações de voto. Isso se chama aproveitar o tempo nesse final de 
ano. 

Quero fazer alguns esclarecimentos neste momento da 
declaração de voto. O primeiro deles é esclarecer àqueles que ficaram 
imaginando aonde o PFL queria chegar quando iniciou o processo de 
obstrução, que não chamei de obstrução, mas de conscientização. 
Queríamos chegar, com a concordância da Presidência e das outras 
bancadas, à aprovação da proposta de emenda do Deputado Paulo 
Piau, que acabou de contemplar, há poucos instantes, a UEMG e 
suas diversas unidades agregadas no interior. Lembra o Deputado 
Carlos Pimenta que a UNIMONTES também se viu contemplada, por 
direito e por justiça, na mesma proposta de emenda. 

O PFL queria chegar, sim, à aprovação da proposta que 
favorece o corpo docente e discente das referidas unidades. E queria 
ressalvar o direito dos pequenos municípios de Minas Gerais com o 
Projeto de Lei n° 830, do Deputado Alberto Bejani, nosso companheiro 
de bancada. O PFL preocupava-se com os pequenos municípios do 
Estado, que poderiam se ver prejudicados sem a adoção de medida 
legal que pudesse contemplá-los com os mesmos requisitos 
anteriores. Essa é a segunda razão d::t manifestação do PFL quando 
iniciou os trabalhos. 

E a terceira razão era ver aprovado o Projeto de Lei n° 
17/99, que trata da divisão e organizàção judiciária do Estado. 
Naturalmente, houve pontos de vista divergentes, alguns momentos 
de emoção e de alteração dos ânimos. Mas o PFL manteve o 
equilíbrio porque tinha direcionamento, tinha um norte aonde chegar: 
aprovar a proposta da UEMG, aprovar o projeto de lei de divisão 
judiciária e aprovar o Projeto de Lei n° 830, que trata da Lei Robin 
Hood. 

Portanto, não estamos fazendo troca, barganhando, como 
se diz na linguagem popular. Não. O PFL está defendendo um 
horizonte, um objetivo, um alvo a ser alcançado, e, quando se alcança 
esse alvo, com o apoio de V. Exa., com o apoio das bancadas dos 
diversos partidos desta Casa, sem dúvida, é um ganho para o 
parlamento, para Minas Gerais, para todos nós. 
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Portanto, parece até estranho que venhamos a 

abordar isso, temos uma coisa tão interessante, de tão palpitante 
atualidade. Estão,~hoje, por aí afora, inodificanélo aquele convênio que 
havia entre Estados e municípios na época das municipàliz'àções. 
Como Presidente da Comissão de Educação, lá têm chegado 
demandas e demandas. O tempo da Comissão se expirou nesta data. 

Passo para a avaliação de V. Exa. a possibilidade de uma 
manifestação dos Líderes desta Casa, capitaneados pelo Presidente, 
pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, ex-Líder do Governo ne~ta C,asa .. 
que pudesse chegar ao Governo a inquietação dos professores no 
interior. Estão preocupados porque estão sendo reconduzidos ao 
Estado, sem saber para onde vão nem o que fazer. Os municípios que 
fizeram convênio com o Estado, tendo assegurado alguns servidores 
do Estado para lhes prestar serviço por algum tempo, estão sendo, 
também, tolhidos nesse direito. 

Então, não podendo mais exercer a função de Presidente 
da Comissão, porque cessaram hoje as nossas atividades, passo a 
incumbência a V. Exa. e ao Colégio de Líderes, para que possam 
avaliá-la. Tenho a certeza de que contaremos, para essa missão junto 
ao Governo, com a boa vontade de seu ex-Líder, o Deputado Alberto 
Pinto Coelho, que também tem conhecimento do clamor do interior. 

Sr. Presidente, desculpe-me, pois, na declaração de voto, 
abordei outro tema, mas eu o fiz porque confio na sensibilidade de V. 
Exa. e na dos Líderes desta Casa. Portanto, é uma vitória do PFL, da 
Assembléia dirigida por V. Exa., neste final de ano. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, também não poderia deixar . de 
expressar os meus agradecimentos, principalmente aos companheiros 
desta Casa, que, mais uma vez, souberam fazer justiça ao aprovar a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 9, que conduz um oficial do último 
posto do Corpo de Bombeiros ao Tribunal de Justiça Militar, dando 
condições de igualdade no Tribunal no que diz respeito aos 
participantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, já que a 
Emenda à Constituição n° 39 fez a separação dessas duas 
instituições. 

Então, gostaria de agradecer imensamente aos pares 
desta Casa por essa aprovação, pela rejeição das Emendas nos 28 ,,e 
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29, conduzindo os praças ao Conselho Permanente da Justiça 
Militar, e, mais uma vez, fazendo justiça a essa classe. Foi conduzida, 
também, a perda de graduação de praças à competência do Tribunal 
de Justiça Militar, como é para os oficiais do Corpo de Bombeiros e da 
Polícia Militar. 

Então, gostaria de agradecer imensamente, porque, a 
partir desta data, o Governador Itamar Franco poderá sancionar o 
projeto de lei de iniciativa do próprio Governo no que diz respeito ao 
seguro de vida dos policias civis, mi!ilares, bombeiros e agentes 
penitenciários, que tanto têm tombado no combate do dia-a-dia, à 
marginalidade e à violência do nosso Estado. 

Então, Sr. Presidente, gostaria de declarar o voto, 
agradecendo a esta Casa, a V. Exa. e, principalmente, aos demais 
pares desta Casa que foram sensíveis às questões e aos projetos de 
encaminhamento que foram levantados por este Deputado. Em nome 
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, dos 
agentes penitenciários, ficam os nossos agradecimentos a todo este 
parlamento, que soube conduzir com muita justiça, acima de tudo, 
essa votação nesta tarde e nesta noite. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Deputado José Braga - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
faço minha declaração de voto neste momento, por não ter querido 
impedir o bom andamento das votações ocorridas nesta tarde. Hoje, a 
Assembléia decidiu em favor de muitos dos que representamos, quer 
com o projeto referente à questão do Judiciário, quer com o projeto 
referente à UEMG e à UNIMONTES, estendendo o benefício dessa 
entidade de maneira mais clara e decisiva para o Jequitinhonha, 
conforme a emenda do valoroso Deputado Márcio Kangussu. 

Estou muito feliz por esta Casa, que, por meio de acordo, 
proporcionará mais esperança à UEMG. No bojo desse projeto, 
reconhecemos sua importância para a UNIMONTES, que representa a 
esperança de desenvolvimento do Norte de Minas. Declaramos que 
votamos a favor, na expectativa de que possamos concluir um projeto 
de educação de qualidade para aquelas sofridas regiões do Estado de 
Minas Gerais. 

Quero, ainda, fé;lzer a declaração de voto a respeito do 
projeto que reestrutura o Judiciário em Minas Gerais. Creio que 

l 
I 

' 

z 
õ 

"' " 

1587 

estamos ampliando as possibilidades para àgilizar esse Pod~r, 
para que, de maneira mais inteligente e ágil, respond_a aos anse1os do 
povo que necessita de justiça, sobr~tudo do povo .n:'a_1s pobre. 

Sr. Presidente, gostana de me d1r1g1r ao povo que 
represento, sobretudo o de Brasília de Minas, já que h~ mais d~ doi~ 
anos vimos fazendo gestões junto ao Tribunal de Just1ça para mclu1r 
no projeto inicial a criação de mais uma comarca ~aquela cidade. 
Tivemos a aquiescência daquela corte, quando VISlumbramos a 
necessidade da criação dessa nova comarca, que se integrou ao 
projeto que aprovamos. Dirijo uma palavra de esperança ao po~o de 
minha terra. Doravante, a justiça será mais ágil e·. atendera aos 
verdadeiros reclamos da população, sobretudo aquela que, por 
questões diversas, tem dificuldade de acesso à justiça. 

Parabenizo a todos, principalmente aos nossos pares que 
foram capazes de chegar a bom termo para obtermos esse res~ltado. 
No entendimento, tiveram a grandeza de ceder e de renunc1ar, de 
transigir quando necessário e de não transigir quando não era 
necessário. 

Não posso deixar este microfone sem dizer uma palavr_a 
de admiração ao Deputado Chico Rafael. Talvez apenas para _s_auda-
lo valesse a pena estar ao mi.crofone, enaltecendo seu esp~nto de 
tolerância e seu amor à causa pública, demonstrado não só pelo seu 
trabalho, mas sobretudo pelas posições por ele assumidas, de 
maneira clara e inteligente, na 'defesa dos seus ideais, demonstrando 
que tem compostura moral e-ética para representa_r seu_ p~vo e para 
representar esta Assembléia na relataria de um projeto tao Importante 
quanto este. Muito obrigado, Sr. Presidente. . 

O Sr. Presidente - Encerrada a hora destmada a esta 
reunião a Presidência a encerra, convocando os Deputados para as 
reuniõe~ extraordinárias de hoje, às 20 horas, e de amanhã, dia 21, às 
20 horas nos termos dos editais de convocação, e para a reunião 
ordinária 'de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A 
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se 
a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
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1.216/2000 

Relatório 
Atendendo ao disposto no art. 153, 111, da Constituição 

Mineira, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio 
da Mensagem no141-2000, o Projeto de lei em epígrafe, que estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal e do Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício 
de 2001. Publicado foi o projeto distribuído a esta Comissão. Em 
obediência ao previsto no § 2° do art. 204 do Regimento Interno, foi 
concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas. Foram 
recebidas, nesse período 3099 emendas. 

Nos termos regimentais e legais, este relator passa a 
analisar o projeto e as emendas apresentadas. 

Fundamentação: 
O orçamento público moderno tem funções de natureza 

alocativa, distributiva e estabilizadora que refletem, além do seu 
caráter de controle político, o objetivo de instrumentalizar a 
administração na programação, na execução e no controle de suas 
atividades. Dessa forma, mais que um mero instrumento de previsão 
de receitas e de autorização de gastos, a peça orçamentária constitui 
um instrumento efetivo de fiscalização e de avaliação de Políticas 
Públicas, competência constitucional do Poder Legislativo. 

A proposta orçamentária em questão expressa as metas 
do Governo do Estado para o exercício do ano 2001, desta forma 
deveria observar os dispositivos constitucionais e os fixados na Lei no 
13.686/2000, que estabelece suas Diretrizes norteadoras. Refletindo a 
filosofia do Poder Executivo na condução dos negócios do Estado, a 
situação do caixa do Tesouro Estadual e a diretriz governamental de 
se elaborar uma Lei Orçamentária compatível com a sua execução. 

O Projeto de lei apresentado estima a receita em R$ 
17.506.573.968,00 e fixa a despesa em igual montante, demonstrando 
um déficit corrente de R$ 321.072.211,00, um déficit do orçamento 
corrente: R$ 321.072.211,00 = 1,83% do valor total da proposta 
R$17,5 bilhões, este déficit acima representa 3,34% do total das 
despesas financiadas com recursos ordinários do Tesouro, da ordem 
de R$9.617.233.789 equivalente 54,93% da proposta, a previsão de 
arrecadação do ICMS representa 90,9% do estimado para Receita 
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Tributária, comparando-se o arrecadado em ICMS no período 
jan/98 a jun/99- R$3.879.462.622 jun/99 a jun/00- R$4.698.590.389, 

tendo 1-7,44% de aumento arrecadação ICMS, receita 
contribuição: IPSEMG- R$810.671.032 IPSM - R$317.366.948, 
outras receitas correntes 3,24%, outras receitas de capital 67,81%, 
alienação de Títulos Mobiliários R$8.980.442,00 = 0,05% da proposta, 
serviço da Dívida Pública= R$1.564.250.208,00. 

Dos erros 
Como, a seguir, amplamente demonstrado, não existe por 

menor que seja qualquer possibilidade de permanência das obras de 
construção de usinas - Porto Estrela; Funil; I rapé; Pai Joaquim; Poços 
de Caldas (Sulminas) pela Cemig; tendo em vista que os consórcios 
celebrados para a execução das obras, contem diversas 
irregularidades, dentre elas uma insanável falta de "Autorização 
Legislativa". Nos Termos do Art. 37, XIX, XX; "in verbis": . 

Art. 37 - "A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao 
seguinte: 

XIX - somente. por lei específica, poderão ser criadas 
empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou 
fundação pública; 

XX- depende de autorização legislativa, em cada caso, a 
criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, 
assim como a participação de q,ualquer delas em empresa privada;" 

Na verdade, ao cgnstituir...,se um consórcio, cria-se uma 
nova pessoa jurídica com quadro societá[io próprio, e o pior, o capital 
do consórcio (a concessão) é um bem de propriedade Pública, e sua 
alienação independente da forma, prescindi também de uma 
autorização legislativa. Ficando claro, que, não questiona-se a 
ausência de licitação que o nosso juízo ao bem da moralidade Pública 
deveria preceder a formação do mesmo. Acrescenta-se ao fato as 
seguintes irregularidades: . 

Usina Funil: A participação da Construtora Mendes Júnior, 
na qualidade de sub contratada da SERVIX, para a realização das 
obras civis utilizando de um crédito que a Cemig teria com a Men~es 
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Júnior Engenharia S.A., empresa falida com grande passivo 
trabalhista que por ter caráter alimentício tem prioridade no 
recebimento, caracterizando dessa forma, claro e inequívoca fraude a 
credores, e crime falimentar. 

Diante da indefensável permanência das obras das usinas 
Porto Estrela, Funil, Pai Joaquim, Poços de Caldas (Sul Minas) na 
proposta orçamentária encaminhada pelo poder executivo, não restou 
a este relator outra alternativa que não fosse a retirada de tais obras 
do Orçamento fazendo-o fundamentado no parágrafo 4° do artigo 5° 
da Lei Complementar 101 de 4/5/2000 (lei de Responsabilidade 
Fiscal) c/c parágrafo único do artigo ao, que veda "consignar na lei 
orçamentária créditos com finalidades imprecisas", e prevê "os 
recursos legalmente vinculados a finalidade específica, serão 
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso". 

É evidente que diante da existência destes recursos e da 
impossibilidade da utilização dos mesmos na construção das 
barragens, optei pelo disposto no parágrafo 4° do Artigo 5° da lei 
complementar 101 de 4/5/2000 (lei de Responsabilidade Fiscal) c/c 
parágrafo único do Artigo ao da mesma Lei, opino pelo remanejamento 
dos mesmos com a finalidade de atender a um Projeto de Eletrificação 
Urbana e Rural no Estado de Minas Gerais contemplado em meu 
substitutivo. 

Da distribuição de dividendos: 
Sendo a Cemig uma empresa de economia mista, 

mantendo sua personalidade jurídica de S.A. (pertencente ao Governo 
de Minas), natural que a mesma distribua dividendos aos seus 
acionistas, ocorre, porém que ao conttjrio das normas legais, e sem 
"Autorização Legislativa", os dividendos que deveriam ir para o código 
O (zero) do Orçamento do Estado, permaneceu na empresa a título de 
"investimento". 

É evidente que a destinação de qualquer recurso público, 
seja para que finalidade for, deve ser precedido de uma "Autorização 
Legislativa", conforme disposto no Art. 37, XIX, XX da Constituição 
Federal: "in verbis": 

Art - 37 "A administração pública direta, indireta, ou 
fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
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Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também ao 
seguinte: -

XIX - somente por lei específica poderão ser criados 
empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia, ou 
fundação pública, 

XX- depende de autorização legislativa, em cada caso, a 
criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, 
assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;" 

Autorização inexistente. 
Devido a inexistência do dispositivo legal para destinação 

de um recurso Público (distribuição dos dividendos da Cemig ao 
acionista Governo do Estado), e por questão de obediência a Ordem 
Legal, cabe-me, nos termos do artigo 166, parágrafo 3°, 111, a da 
Constituição Federal e artigo 12, parágrafo 1° da Lei Complementar n° 
101 de 04/05/2000 de (Lei de Responsabilidade Fiscal) opinar pela 
prática da "Reestimativa de Receita" com o intuito de consertar o 
comprovado erro, e a omissão de ordem técnica e legal, dando aos 
recursos redestinação o que o faço em meu substitutivo. 

Das omissões: 
Conforme reconhecido pelo propno Secretário do 

Planejamento Dr. Mauro Santos Ferreira, através do ofício a64/2000/S 
de 1a/12/2000, o executivo quando da elaboração da proposta 
orçamentária, não tinha definido todas as providências técnicas I 
jurídicas I administrativas, relativas as áreas de transporte coletivo, 
inter-municipal e metropolitano de passageiros, motivo pelo qual não 
constou da Proposta Orçamentária em tela as receitas provenientes 
da licitação do sistema de transporte anteriormente citado no valor de 
220 milhões de reais. Tendo ,em vista já está definido tais pendências, 
conforme editais de licitação publicados pelo DER/MG e estando o 
Executivo com poucos recursos para fazer frente a grande despesa da 
máquina governamental fundamentado no Art. 166, parágrafo 3°, 111, ª 
da CF; e Art. 12, parágrafo 1° da Lei Complementar 101 de 
04/05/2000 (lei de Responsabilidade Fiscal), "in verbis": 

" Art. 166 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos 
adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congrefso 



I. 
1592 

Nacional, na forma do regimento comum. 
parágrafo 3° - As emendas ao projeto de lei do orçamento 

anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser 
aprovados caso: 

/11 - sejam relacionadas: 
com a correção de erros ou omissões; ou" 
"Art. 12 - As previsões de receita observarão as normas 

técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na 
legislação, da variação do índice de preços, do crescimento 
economtco ou de qualquer outro fator relevante e serão 
acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três 
anos, da projeção para os dois seguintes aqueles a que se referirem, 
e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas." 

Parágrafo único - reestimativa de receita por parte do 
poder Legislativo só será admitida se comprovada erro ou omissão de 
ordem técnica ou legal. " 

Relato pela reestimativa de Receita por "Omissão de 
Ordem Técnica", acrescentando-se ao orçamento a receita 
proveniente da Concessão da Exploracão do Serviço de transporte de 
Passageiros no Âmbito Metropolitano e Inter-municipal. 

Considerações finais 
A determinação política de se elaborar uma peça 

orçamentária compatível com as reais possibilidades de sua execução 
traz, sem dúvida, uma maior dificuldade no remanejamento dos 
recursos de modo a contemplar todas as emendas apresentadas. 

Devido ao grande número de emendas apresentadas 
pelos Deputados e às restrições orçamentárias ocasionadas pela 
escassez de recursos, procedeu-se, no âmbito desta Comissão, a um 
amplo acordo com vistas ao atendimento das políticas públicas 
relevantes desenvolvidas pelo Estado. Observados os aspectos 
temático, regional e coletivo, as emendas priorizadas pelos Deputados 
foram agrupadas para inclusão proposta orçamentária. 

As demais emendas receberam pareceres, conforme 
consta no anexo (colocar o n° do anexo). Esclarecendo que, todo 
trabalho de relataria foi fundamentado na legislação constante do 
Anexo I. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 

turno único, do Projeto de Lei 1216/2000, com o Substitutivo no 1, que 
contém o Anexo VI. · ·· . 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha Presidente e relator - Rêmolo Aloise -

Olinto Godinho - lrani Ba;bosa - Eduardo Hermeto (voto contrário) -
Rogério Correia (voto contrário)- Mauro Lobo (voto em branco). 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Anexo VI 

Código: 31 00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Rio Doce . . _ 
Ampliação do hospital reg1onal de Guanhaes 

R$700.000,00; ampliação da rede . . . 
física, tecnológica e ambulatorial do hospital mumc1p~l. ~e 

Governador Valadares R$500.000,00; construção de UTI no mumc1p1o 
de Mantena R$400.000,00. 

Valor: R$1.600.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - SETOP 
-DER 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ·e/ou 

Anulada(s): - Construção, Ampliação e Reparos de Obras de Arte 
Especiais/Investimentos Globais/Construção de Pontes R$150.000,00; 
Ampliação de Pontes R$150:000,00 e Reparos em Pontes 
R$150.000,00; 

Obras de Complementação de Sistemas 
Viários/Investimentos Globais/Pavimentação de Vias Públicas 
R$380.000,00; . . 

- Pavimentação de Vias Públicas/Investimentos Globa1s 
R$770.000,00 

Código: 3101 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: HEMOMINAS 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Partícípatívo -

Região Rio Doce. . . . 
Criação de centro do Hemommas nas c1dades de lpat1~ga 
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(R$200 mil), Caratinga (R$200 mil) e João Monlevade (R$200 
mil). 

Valor: R$600.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): DER 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Pavimentação de Vias Urbanas/Investimentos Globais 
Código: 3102 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Centro Oeste 
- Aquisição de equipamentos para o pronto socorro de 

Divinópolis - R$500 mil, 
- Conclusão do Hospital Ovídio Nogueira Machado em 

ltaúna - R$950 mil. 
Valor: R$1.450.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - DER 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): - Pavimentação de Vias Urbanas/Investimentos Globais-
R$580 mil; 

Sinalização de Rodovias/Investimentos 
Globais/Implantação de sinalização horizontal - R$870 mil. 

Código: 3103 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúce 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região da Mata 
- Aquisição de equipamentos para os hospitais de 

referência microrregional em Carangola - R$650 mil e Muriaé - R$650 
mil. 

Valor: R$1.300.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): DER 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s):- Sinalização de Rodovias/Investimentos Globais 
Implantação de sianlização horizontal - R$1.080 mil, 

Implantação e adequação de-sinalização vertical- R$220 mil. 
Código: 3104 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FHEMIG 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Alto Paranaíba 
Término das obras e aquisição de equipamentos para o 

Hospita Antônio Dias, município de Patos de Minas. 
Valor: R$1.750.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): DER 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Sinalização de Rodovias/Investimentos 
Globais/Implantação e adequação de sinalização vertical 

Código: 3105 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Alto Paranaíba 
Conclusão da Santa Casa no município de Campos Altos 
Valor: R$200.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): DER 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Sinalização de Rodovias/Investimentos 
Globais/Implantação e adequação de sinalização vertical 

Código: 3106 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Triângulo 
Aquisição de equipamentos para o Hospital do Câncer da 

Universidade Federal de Uberlândia (Fundação de Assistência e 
Estudo de Pesquisa de Uberlândia - FAEPU) - R$1.015 mil, Hospital 
do Povo em lturama - R$725 mil, e conclusão das obras do 
Ambulatório Maria da Glória em Uberaba- R$1.460 mil. 

Valor: R$3.200.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - DER 
- SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): - Sinalização de Rodovias/Investimentos Globais/lmplant. 
e adeq. de sinalização vertical - R$780 mil, 
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-Apoio Financeiro aos Municípios em Obras de Infra-

estrutura/Outras despesas de capital - R$2.420 mil. 
Código: 3107 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Jequitinhonha/Mucuri 
Ampliação e aquisição de equipamentos para o Hospital 

Regional de Teófilo Otoni R$1.400 mil; Regionalização, 
reestruturação e aquisição de equipamentos para os hospitais de 
Diamantina - R$1.160 mil e de Araçuaí - R$1.260 mil; Conclusão e 
aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal Paulo VI de 
Jordânia- R$150 mil; Conclusão do Hospital Municipal de Palmópolis 
- R$130 mil; Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal de 
Capelinha - R$200 mi; Aquisição de equipamentos para o Hospital 
Municipal de ltamarandiba - R$200 mil; Aquisição de equipamentos 
para o Hospital Municipal de Turmalina - R$200 mil; Aquisição de 
equipamentos para o Hospital Municipal de Carbonita - R$1 00 mil; 
Construção de postos de saúde nos Municípios de Ladainha- R$100 
mil e de Novo Cruzeiro (Distritos de Lambari e Queixada)- R$100 mil. 

Valor: R$5.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - SETOP 
- Sec. da Casa Civil e Comunicação Social 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): - Apoio Financeiro aos Municípios em Obras de Infra-
estrutura/Outras despesas de capital - R$2.1 00 mil; 

- Divulgação Governamental/Outras despesas correntes -
R$2.900 mil 

Código: 3108 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Noroeste 
Constução de hospital regional em Unaí, com aquisição de 

equipamentos para UTI e hemocentro - R$1.800 mil; Instalação de 
unidade de saúde em Brasilândia - R$200 mil. 

Valor: R$2.000.000,00 
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órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Sec. da Casa 

Civil e Comunicação Social 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Divulgação Governamental/Outras despesas correntes 
Código: 3109 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Norte . 
Conclusão das obras e aquisição de equipamentos para o 

Hospital Regional de Janaúba - R$1.100 mil; Conclusão do pronto 
socorro do município de Engenheiro Navarro - R$200 mil. 

Valor: R$1.300.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financeiro aos Municípios em Obras de Infra-
estrutura/Outras despesas de capital 

Código: 311 O 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Sul . , . . 
Implantação dos serviços de hemod1ahse, oncolog1a .e 

psiquiatria no Hospital Regional de Pouso Alegre ~ R$_700 m1l; 
Aquisição de equipamentos para a Santa Casa Xav1er L1sboa no 
Município de ltajubá - R$1 00 mil. 

Valor: R$800.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Sec. da Casa Civil 

e Comunicação Social 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Divulgação Governamental/Outras despesas correntes 
Código: 3111 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP . . . 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Part1c1pat1vo -

Região Central 
Conclusão do Pronto Socorro de Venda Nova, Município 

de Belo Horizonte 
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Valor: R$800.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financeiro aos Municípios em Obras de Infra-
estrutura/Outras despesas de capital 

Código: 3156 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP 
Objeto do Gasto: Término da construção do Pronto 

Socorro de Venda Nova, município de Belo Horizonte. 
Valor: R$3.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Oivers. lnd. Agroind. -
Pró-1 ndústria/1 nversões Financeiras 

Código: 3157 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Duplicação da Rodovia MG - 433, 

extensão de 15 km. 
Valor: R$6.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3158 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Obras e aquisição de equipamentos para 

o Hospital Municipal São Judas Tadeu, Município de Ribeirão das 
Nev2s. 

Valor: R$1.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3159 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: RURALMINAS 
Objeto do Gasto: Construção de pequenas barragens. 
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Valor: R$5.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3160 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: RURALMINAS 
Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$10.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3161 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Complementação dos trabalhos de 

implantação e pavimentação do trecho Cachoeira da 
Prata/Maravilhas, MG238- PJU22.015/99. 

Valor: R$2.199.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3162 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Trabalhos de implementação e 

pavimentação do trecho Arinos/São Francisco, MG402, lote 03. 
Valor: R$8.359.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3163 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Trabalhos de implantação e 

pavimentação do trecho Jacutinga/divisa com São Paulo, PJU -
22.132/94. 
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Valor: R$1.300.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-I ndústria/1 nversões Financeiras 

Código: 3164 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Trabalhos de implantação e 

pavimentação do trecho São Romão/São Francisco, estaca 1245 a 
2597 + 3,04 da MG161, lote 2, PJU- 22.295/94. 

Valor: R$3.872.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3165 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria da Habitação 
Objeto do Gasto: Urbanização, construção e reforma de 

unidades habitacionais. 
Valor: R$12.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3166 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Elaboração Legislativa e 

Acompanhamento das Políticas Públicas/Pessoal e Encargos Sociais. 
Recursos para atender ao reajuste dos servidores do Poder 
Legislativo, conforme Lei n° 13.761, de 30 de novembro de 2000. 

Valor: R$19.089.261 ,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3167 
\ 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES 
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Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Coordenação de 
Pesquisa/Outras despesas correntes · 

Operacionalização e manutenção das atividades 
universidade. 

Valor: R$23.243.753,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3168 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES . 
Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Umdades 

Prediais/Operacionalização e manutenção das atividades de 
desenvolvimento da universidade. 

Valor: R$10.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3169 -
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES 
Objeto do Gasto: Atendimento Hospitalar e 

Ambulatorial/Outras despesas correntes. 
Operacionalização e manutenção das atividades da 

universidade. 
Valor: R$1 0.000.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 3170 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 
Objeto do Gasto: Apoio aos Campi Fundacionais da 

UEMG. 
Operacionalização e manutenção das atividades 

necessárias à total implantação e desenvolvimento da universidade. 
I 
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Valor: R$28.244.508,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) D~;duzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Programa de Apoio à lmpl. de Empreend. lndust. Estratég. 
- Proe-lndústria/lnversões Financeiras 

Código: 3171 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 
Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino, da 

Pesquisa e da Extensão/Outras despesas correntes. 
Operacionalização e manutenção das atividades 

necessárias à implantação e desenvolvimento da universidade. 
Valor: R$15.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Programa de Apoio à lmpl. de Empreend. lndust. Estratég. 
- Proe-lndústria/lnversões Financeiras 

Código: 3172 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 
Objeto do Gasto: Construção dos Campi Universitários. 
Operacionalização e manutenção das atividades 

necessárias à total implantação e desenvolvimento da universidade. 
Valor: R$15.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Prog. de Estr. Comercial de Empreend. Estratégicos -
Proe-Estruturação/lnversões Financeiras. 

Código: 3173 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. - O Anexo VI integra esta lei na forma de incisos 

deste artigo, contendo alterações que serão compatibilizadas pelo 
Poder Executivo nos Anexos I a V.". 

Código: 3175 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Implantação e pavimentação da MG-341, 

estaca 1.572 a 2.043, lote 11/Campinópolis 
Valor: R$5.000,0.0 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 

T 

o 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 

Código: 3176 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Implantação e pavimentação Rodovia 

MG-341, lote 111, trecho Campinópolis/São Roque de Minas, com 
acesso à Vargem Bonita. 

Valor: R$1 0.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Código: 3177 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obra de arte especial na Rodovia MG-

34, sobre o Rio Piumhí, lote I. 
Valor: R$1 0.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 

· Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 

Código: 3178 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obra de arte especial na Rodocia MG-

341, sobre o Rio Cafariz, lote 11. 
Valor: R$10.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Dedúzida(s): SETOP 

· Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 

Código: 3179 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obra de arte especial na Rodovia MG-

341, ponte sobre o Rio São Francisco, lote I 11. 
Valor: R$10.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Construção de CE?ntro de Convenção/Região Central 
Código: 3180 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 



111. 

1604 
Objeto do Gasto: Ponte sobre o Córrego da Usina, lote 

Valor: R$10.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Código: 3181 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obra de arte especial na Rodovia MG 

341, sobre o Córrego da Usina, lote 11 I. 
Valor: R$10.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Código: 3182 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sec. de Transportes e 

Obras Públicas 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios em 

Obras de Infra-estrutura 
Valor: R$20.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central -
R$19 milhões; Região da Mata- R$1 milhão. 

Código: 3183 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sec. da Casa Civil e 

Comunicação Social 
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal, 

através de políticas públicas de assistência à comunidade em parceria 
com a sociedade civil organizada. 

Valor: R$5.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s):- SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) e/ou 

Anulada(s): -Construção de Centro de Convenção/Região da Mata -
R$5 milhões 

Código: 3184 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sec. da Casa Civil e 

o 
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Comunicação Social · 
Objeto do Gasto: Apoiar os municípios na execução de 

obras de infra..:estrutura urbana e rural, através de repasse de 
recursos financeiros. ..,. 

Valor: R$40.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - SETOP 
-FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) e/ou 

Anulada(s): - Construção de Centro de Convenção/Região da Mata -
R$13 milhões; . . 

-Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e 01vers. lnd. AgrOind.-
Pró-lndústriallnversões Financeiras - R$27 milhões 

Código: 3185 . _ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sec. da Hab1taça~ _ 
Objeto do Gasto: Apoiar os municípios na urbamzaçao, 

construção e reforma de unidades habitacionais. 
Valor: R$5.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO . 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduz1da(s) ~/ou 

Anulada(s): -Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Oivers. lnd. AgrOind.-
Pró-lndústria/lnversões Financeiras - R$5 milhões 

Código: 3186 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: S~~- de Esportes _ 
Objeto do Gasto: Apoiar os munic1p1os na promoçao da 

política do desporto e do lazer. 
Valor: R$8.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO . 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduz1da(s) ~/ou 

Anulada(s): -Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Oivers. lnd. AgrOind.-
Pró-lndústriallnversões Financeiras- R$8 milhões 

Código: 3187 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde . , . _ 
Objeto do Gasto: Apoiar os mumc1p1os nas açoe.~ e 

serviços públicos de saúde, aparimorando a assistência ambulatona e 
hospitalar/Outras despesas correntes 

Valor: R$5.000,00 
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): -Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústria/lnversões Financeiras- R$5 milhões 

Código: 3188 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Apoiar os municípios nas ações e 

serviços de saúde, aprimorando a assistência ambulatorial e 
hospitalar/Outras despesas de capital 

Valor: R$25.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): -Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústria/lnversões Financeiras- R$25 milhões 

Código: 3189 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: CEMIG 
Objeto do Gasto: Os recursos cancelados da construção 

das usinas serão destinados: 50% para eletrificação urbana e rural, 
sendo os 50% restantes na expansão e melhoria da rede de 
transmissão e subestações no Estado. 

Valor: R$161.820.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): CEMIG 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Construção das Usinas de Porto Estrela, de Funil, de 
Aimorés, de Queimados e da Usina Termo-Elétrica de Poços de 
Caldas. 

Código: 3190 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: RURALMINAS 
Objeto do Gasto: Construção de pequenas barragens e de 

poços artesianos no Estado. 
Valor: R$18.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Prog. de Estr. Comercial de Empreend. Estratégicos -
Proe-Estruturação/lnversões Financeiras 

Código: 3191 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Pavimentação das rodovias estaduais. 
Valor: R$1 0.000.000,00 · · 
órgão(s) e/ou Entidade(s) De"duzida(s): FUNDIEST 

. Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Programa de Apoiá à lmpl. de Empreend.lndust. Estratég. 
- Proe-lndústria/lnversões Financeiras 

Código: 3192 . 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura· Municipal de 

Patos de Minas 
Objeto do Gasto: Continuação das obras de edificação do 

Hospital da Associação Centro Comunitário Infantil. 
Valor: R$100.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Construção do Centro de Convenção/Região Central 
Código: 3193 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Lagoa Formosa . 
Objeto do Gasto: Término da obra da un1dade de 

Fisioterapia "Afra da Fonseca". 
Valor: R$20.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Código: 3194 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ara pu á 
Objeto do Gasto: Aplicação de lama asfáltica em vias 

urbanas. 
Valor: R$30.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Código: 3195 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Igarapé 
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Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para o 

hospital municipal. 
Valor: R$500.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Programa de Apoio à lmpl. de Empreend. lndust. Estratég. 
- Proe-lndústria/lnversões Financeiras 

lbirité 

Código: 3196 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$1.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Progr. de Apoio à lmpl. de Empreend. lndust. Estratég. -
Proe-lndústria/lnversões Financeiras 

Código: 3197 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

lbirité 
Objeto do Gasto: Transferência de recursos para ações de 

custeio do Fundo Municipal de Saúde. 
Valor: R$500.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Progr. de Apoio à lmpl. de Empreend. lndust. Estratég. -
Proe-lndústria/lnversões Financeiras 

Código: 2-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Passabem 
Objeto do Gasto: Construção de galeria no Ribeirão do 

Fundão,que recebe a rede de esgoto da cidade, bem como as águas 
pluviais, numa extensão de aproximadamente 500 metros. 

União 

Valor: R$138.000,00 
Código: 3-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Nova 

Objeto do Gasto: cascalhamento e colocação de bueiros 
para escoamento de águas pluviais em estradas vicinais do município 
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que ligam vários distritos, numa extensão de aproximadamente 50 
kilômetros. 

Muriaé 

Matipó 

Leopoldina 

Valor: R$138.000,00 
Código: 4 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Hospital São Paulo de 

Objeto do Gasto: Obras Infra-estrutura 
Valor: R$50.000,00 
Código: 5-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$60.000,00 
Código: 6 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 7 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Fervedouro 

Pirapetinga 

Palma 

Monte Alto 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$50.000,00. 
Código: 9 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
Código: 10 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Melhoria nas condições de habitação 
Valor: R$40.000,00 
Código: 11 . _ 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Barao do 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 



Valor: R$40.000,00 
Código: 12 

1610 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Santa Margarida 

Vieiras 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
Código: 13 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
Código: 14 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Barbára do Leste 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
Código: 15 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Cruz do Escalvado 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
Código: 16 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santana de Cataguases 
Objeto do Gasto: Construção do parque de exposição 

agropecuária 
Valor: R$40.000,00 
Código: 17 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Capitão Andrade 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
Código: 18 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Desterro de Entre Rios 
Objeto do Gasto:. Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
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Código: 19 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

São Francisco do Glória 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
Código: 22 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI _ 
Objeto do Gasto: CANALIZAÇAO DO CÓRREGO DE 

LENHEIROS 
Valor: R$420.000,00 
Código: 23-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS _ 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇAO DE QUADRA 

POLI ESPORTIVA 
Valor: R$50.000,00 
Código: 24 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES _ 
Objeto do . Gasto: CONSTRUÇAO DE VELÓRIO 

MUNICIPAL 
Valor: R$20.000,00 
Código: 25 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS . 
Objeto do Gasto: REFORMA DE ESTADIO MUNICIPAL 

DE FUTEBOL 
Valor: R$10.000,00 
Código: 26 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS _ 
Objeto do Gasto:. CONSTRUÇAO DE UM VELÓRIO 

MUNICIPAL 
Valor: R$15.000,00 
Código: 27 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEIT~RA 



MUNICIPAL DE BARROSO 
Objeto do Gasto: ASFALTAMENTO URBANO 
Valor: R$20.000,00 
Código: 28 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TIRADENTES 

Objeto do Gasto: ASFALTAMENTO URBANO, PERIFERIA 
Valor: R$50.000,00 
Código: 29 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA 
Objeto do Gasto: ASFALTAMENTO URBANO 
Valor: R$20.000,00 
Código: 30 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRADOS 
Objeto do Gasto: ASFALTAMENTO NO DISTRITO 

VITORIANO VELOSO 
Valor: R$25.000,00 
Código: 31 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RESENDE COSTA 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 32 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 
Valor: R$40.000,00 
Código: 33-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Alagoa. 
Objeto do Gasto: calçamento das ruas Santa Catarina de 

Sena(277 metros de comprimento por 7 de largura) e Afonso Cesarino 
Chaves(613 metros de comprimento por 8 metros de largura)ambas 
no bairro Bela Vista no município de Alagoa. 

Valor: R$136.000,00 
Código: 35 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARAÇAÍ ~ . 

Objeto do Gasto: CONSTRUÇAO DE POSTO DE SAUDE 
Valor: R$20~000,00 
Código: 36 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAÇAÍ 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 40 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAÚJOS 
Objeto do Gasto: COBERTURA DE QUADRA 

POLI ESPORTIVA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 43 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAÚJOS 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$15.000,00 
Código: 48 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO 

PARA P.A. 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Valor: R$15.000,00 
Código: 49 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES BAIRRO REPRESA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 51 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 
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Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QAUDRA DE 

ESPORTES COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DA SERRA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 53 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 
Objeto do Gasto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$15.000,00 
Código: 56 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS 
Valor: R$20.000,00 
Código: 57 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITINGA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES 
Valor: R$20.000,00 
Código: 59 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITINGA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 
Valor: R$15.000,00 
Código: 60 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES 
Valor: R$20.000,00 
Código: 61 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

CRECHE COMUNITÁRIA 
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Valor: R$15.000,00 
·Código: 64 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAMBARI 

·. Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
COMUNITÁRIA 

· 'Valor: R$15.000,00 
Código: 65 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICiPAL DE LAMBARI 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 
Valor: R$10.000,00 
Código: 66 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL'DE LAMBARI 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES 
Valor: R$20.000,00 
Código: 70 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES 
Valor: R$20.000,00 
Código: 71 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
Objeto do Gasto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$15.000,00 
Código: 74 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 
Valor: R$10.000,00 
Código: 75 

·Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITqRA 



MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 78 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO 

Objeto do Gasto: MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS 
Valor: R$20.000,00 
Código: 80 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO 
Objeto do Gasto: AMPLIAÇÃO DE P.A. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 81 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA SERRANA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE 

ESPORTES 
Valor: R$20.000,00 
Código: 82 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA SERRANA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$15.000,00 
Código: 85 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 
Valor: R$15.000,00 
Código: 86 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$15.000-,00 
Código: 88 
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Órgão e/ou Entidade. Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES 
Valor: R$20.000,00 
Código: 92 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PERDIGÃO 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES DISTRITO CHAVES 
Valor: R$20.000,00 
Código: 93 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PERDIGÃO 
Objeto do Gasto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 95 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIMENTA . 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE 

DISTRITO DE SANTO HILÁRIO 
Valor: R$15.000,00 
Código: 97 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIMENTA 
Objeto do.Gasto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 98 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIMENTA 
Objeto do Gasto: COf'JSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES DISTRITO SANTO HILARIO 
-Valor: R$15.000,00 

Código: 102 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES 
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Objeto do Gasto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE 

MUNICIPAL 
Valor: R$15.000,00 
Código: 105 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES DO DISTRITO SANTANA DO ARAÇUAÍ 
Valor: R$20.000,00 
Código: 111 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES 
Valor: R$20.000,00 
Código: 112 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE 
Objeto do Gasto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$15.000,00 
Código: 115 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ 
Objeto do Gasto: COI\ISTRUÇÃO DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 116 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE .SÃO GONÇALO DO PARÁ 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 118 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS 
Valor: R$20.000,00 
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Código: 121 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE-PEDRO LEOPOLDO 

APAE 
Objeto do Gasto: AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA 

Valor: R$15.000,00 
Código: 123 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA SERRANA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO . DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$15.000,00 
Código: 127 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BAMBUÍ 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 129 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos para o 

Hospital Municipal 
Valor: R$250.000,00 
Código: 130 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 
Objeto do Gasto: Aquisição de Material de Consumo para 

o Hospital Municipal. 
Valor: R$80.000,00 
Código: 131 .· · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 
Objeto do Gasto: Assistência Médica qualificada e gratuita 

a todos os níveis da população. 
Valor: R$80.000,00 
Código: 132 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Sete Lagoas 
Objeto do Gasto: Aquisição de dois veículos automotores, 

equipados com consultório médico, para 
utilização como Unidade Móvel de Saúde. 
Valor: R$100.000,00 
Código: 133 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 
Objeto do Gasto: Implantação do Instituto de Medicina 

Legal, com sede no município, para atender inclusive municípios da 
região. 

Valor: R$100.000,00 
Código: 134 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 

Curvei o 

Objeto do Gasto: Construção do velório municipal. 
Valor: R$80.000,00 
Código: 152-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Estação de Tratamento 
de Esgoto no Município de Curvelo/MG 

Valor: R$1 01.000,00 
Código: 153-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Curve lo 
Objeto do Gasto: Saneamento Básico e Recuperação do 

Córrego Santo Antônio e Riacho Fundo - Afluente do Rio das Velhas -
Curvelo/MG 

Valor: R$62.000,00 
Código: 154-01 
Órgão e/ou Entidade Bene,ficiada: Prefeitura Municipal de 

Curvelo/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação de Vias Urbanas 

Extenção de 8Kms (oito Quflômetros) no município de Curvelo/MG 
Valor: R$25.000,00 
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Código: 155-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação da Rodovia 

Curvelo/Cordisburgo - MG 
Valor: R$28.000,00 
Código: 158-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Felixlândia/MG 
Objeto do Gasto: Asfaltamento de Vias Urbanas -

Extenção 03Kms (três Quilômetros) 
Valor: R$8.000,00 
Código: 159-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Felixlândia/MG 
Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$20.000,00 
Código: 160-01 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Felixlândia/MG. 
Objeto do Gasto>Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$15.000,00 
Código: 161-01 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

lnimutaba/MG 
Objeto do Gasto: Manutenção, Custeio e Capacitação de 

Recursos Humano na Área de Saúde Municipal. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 163-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municiapal de 

Presidente Juscelino/MG 
Objeto do Gasto: Asfaltamento de Vias Urbanas -

Extensão 2Kms (dois quilômetr<:.>s). 
Valor: R$8.000,00 
Código: 164-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Juscelino/MG 
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Objeto do Gasto: Manutenção e Encascalhamento de 

estradas vicinais 
Valor: R$7.000,00 
Código: 165-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Juscelino/MG 
Objeto do Gasto: Ampliação de Posto de Saúde 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 166-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Juscelino/MG 
Objeto do Gasto: Construção de uma Qudra Poliesportiva. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 167-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Corinto/MG 
Objeto do Gasto: Rede de Eletrificação Rural - 30 

unidades Município de Corinto/MG 
Valor: R$22.000,00 
Código: 168-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Corinto/MG 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos para Pronto 

Socorro Municipal. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 169-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Corinto/MG 
Objeto do Gasto: 03(três) Poços Artesianos, Perfuração e 

Instalação de 3(três) poços Artesianos 
Valor: R$18.000,00 
Código: 170-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Três Marias 
Objeto do Gasto: Rede de Eletrificação Rural 
50 (cinquenta) Unidades. 
Valor: R$30.000,00 
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Código: 171-01 

·órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Três Marias 

Objeto do Gasto: Implantação de Pronto Socorro Municipal 
-Obras e lnatalações. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 172-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Coro mandei 
Objeto do Gasto: Plano de Estudo, Incentivo à Pecuária e 

lmpreementos para Melhoria do Rebanho Bovino de Corte e Leitte no 
Município de Coromandei/MG 

Valor: R$15.000,00 
Código: 173-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Coromandei/MG 
Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$45.000,00 
Código: 175-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DERIMG 

lngaí/MG 

lngaí/MG 

lngaí!MG 

Objeto do Gasto: lngaí - Entroncamento no Trevo de 

14Kms. (quatorze Quilômetros) 
Valor: R$5.000,00 
Código: 176-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 177-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma da Praça 
Valor: R$4.000,00 .. 
Código: 178-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal: de 



Lassance/MG 
Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde 
Valor: R$5.000,00 
Código: 179-01 

1624 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Lassance/MG 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 180-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Lassance/MG 
Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$15.000,00 
Código: 183-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Morro da Garça/MG 
Objeto do Gasto: Instalação de sete poços artesianos, já 

perfurados e não instalados nas comunidades de Serragem, 
Morrinhos, Mutuca, Matrona, Vista Alegre, Seriema e Mutuca de Cima. 

Município de Morro da Garça/MG 
Valor: R$14.000,00 
Código: 184-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Morro da Garça/MG 
Objeto do Gasto: Perfuração e Instalação de três Poços 

Artesianos nas Comunidades Rurais de Flores, Cabeceira do 
Jacarandá e Jacobina. Município de Morro da Garça/MG 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 185-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Morro da Garça/MG 
Objeto do Gasto: Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário 

Urbano, - Extenção 2000 metros 
Valor: R$15.000,00 
Código: 187 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas - apoio aos municípios em obras de 
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infra-estrutura 
Objeto do Gasto: Construção .. de .uma· biblioteca 

pública/centro cultural no município de Carbonita 
·Valor: R$70.000,00 ' · 
Código: 195-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas - Apoio financeiro aos municípios em 
obras de infra-estrutura 

Objeto do Gasto: Contrução/reforma de casas populares 
nomunicípio de Pavão , 

Valor: R$140.000,00 
Código: 199-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas - Apoio financeiro aos municípios em 
obras de infra-estrutura 

Objeto do Gasto: Construção/reforma de casas populares 
Valor: R$100.000,00 
Código: 202-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas - Apoio financeiro aos municípios em 
obras de infra-estrutura 

Objeto do Gasto: Construção/Reforma de casas populares 
no município de Comercinho 

Valor: R$70.000,00 
Código: 206-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas - Apoio financeiro aos municípios em 
obras de infra-estrutura 

Objeto do Gasto: Construção/reforma de casas poulares 
no município de ltamarandiba 

Valor: R$70.000,00 
Código: 207 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas - Apoio financeiro aos municípios em 
obras de infra-estrutura 

Objeto do Gasto: Construção/reforma de casas populares 
no município de ltaobim 
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Valor: R$100.000,00 
Código: 208-01 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas - Apoio financeiro aos municípios em 
obras de infra-estrutura 

Objeto do Gasto: Construção de uma passarela sobre o 
Rio Jequitinhonha, nomunicípio de ltinga 

Valor: R$140.000,00 
Código: 226-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP 
Objeto do Gasto: Implantação de pontilhões metálicos em 

rodovias vicinais no município de ltumirim 
Valor: R$4.000,00 
Código: 227-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da 

Saúde 
Objeto do Gasto: Aquisição de 1 (uma) ambulância para 

atendimento à população do distrito de Macuco de Minas, município 
de ltumirim. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 229-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação de 3 (três) km de vias 

urbanas no distrito de Macuco de Minas -município de ltumirim. 

Igarapé 

Valor: R$50.000,00 
Código: 231-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas nos 
Bairros Resplendor, Canarinho, Cidade Nova e Bairro Aparecida. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 232-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP. 
Objeto do Gasto: Implantação de sinalização estatigráfica 

e semafórica de trânsito no centro de Igarapé. 
rapé. 
Valor: R$35.000,00 
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Código: 237-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP. 
Objeto do Gasto: Construção de Postos de Saúde em 

zona rural do município de ltaguara. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 238 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: CEMIG. 
Objeto do Gasto: Implantação de rede de eletrificação rural 

no município de ltaguara. 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 239-01 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

ltaguara 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas no 

município de ltaguara. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 241-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP. 
Objeto do Gasto: Implantação de pontilhões metálicos em 

rodovias vicinais no município de Belo Vale. 
Valor: R$4.000,00 
Código: 244-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: DETEL/MG 
Objeto do Gasto: Instalação de posto telefônico rural - PS -

Telefone Rural, no município de Belo Vale. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 246-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: RURALMINAS .. 
Objeto do Gasto: Construção de poços artesianos _no 

município de Belo Vale- povoados de Roças Novas, Alto do Estuvao, 
Borges e Gameleira. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 248-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE. 
Objeto do Gasto: Construção de salas de aula ~ara 

ampliação de vagas no ensinoJundamental, no município de Arantma. 
Valor: R$15.000,00 · 
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Código: 249-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE. 
Objeto do Gasto: Construção de salas de aula para 

ampliação de vagas no ensino médio, no município de Arantina. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 250-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Belo Vale. . 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas no 

município de Belo Vale. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 252-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Arantina 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas no 

município de Arantina. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 256-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Crucilândia 
Objeto do Gasto: Construção de usina de reciclagem de 

lixo do município de Crucilândia 
Valor: R$90.000,00 
Código: 258-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP. 
Objeto do Gasto: Implantação de pontilhões metálicos em 

rodovias vicinais no município de Crucilândia 
Valor: R$4.000,00 
Código: 260-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DETELIMG. 
Objeto do Gasto: Instalação de dois (2) postos telefônicos 

no município de Jeceaba. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 263-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Jeceaba. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas no 
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município de Jeceaba. 
Valor: R$50.000,00. 
Código: 264-01 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP. 
Objeto do Gasto: Implantação de pontilhões metálicos em 

rodovias vicinais no município de Jeceaba. 
Valor: R$4.000,00 
Código: 265-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP. 
Objeto do Gasto: Implantação de pontilhões metálicos em 

rodovias vicinais no município de.Carmópolis de Minas. 
Valor: R$4.000,00 
Código: 266-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas. 
Objeto do Gasto: Implantação de poços artesianos na 

Zona Rural do município de Ca:mópolis de Minas. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 270-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carmópolis de Minas. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas no 

município de Carmópolis de Minas. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 272-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DETELIMG. 
Objeto do Gasto: Instalação de posto telefônico rural no 

povoado de Marinho da Serra, município de Moeda. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 274-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Dionísio/MG 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana. 
Valor: R$200.000,00 
Código: 276-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Lagoa/MG. 
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Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana. 
Valor: R$150.000,00 
Código: 277-01 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Pocrane/MG. 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana. 
Valor: R$150.000,00 
Código: 282-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição de lpanema/MG. 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico e 

eletrificação rural. 
Valor: R$90.000,00 
Código: 284 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Muncipal de 

Monte Azul 

Espinosa 

Objeto do Gasto: Construção de Centro Esportivo. 
Valor: R$130.000,00 
Código: 285 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Centro Esportivo. 
Valor: R$130.000,00 
Código: 286 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Capitão Eneas 
Objeto do Gasto: Ambulância Equipada. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 287 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Romão 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 288 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Juramento 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas. 
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Valor: R$50.000,00 
Código: 289 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
I 

Objeto do Gasto: Construção do Estádio Municipal. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 290 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Guaraciama · 

Luislândia 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 291 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: P8vimentação asfáltica de vias públicas. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 292 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Chapada Gaúcha 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$30.000,00 

Bocaíuva 

Pintópolis 

Código: 293 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma e amplicação da Rodoviária. 
Valor: R$70.000,00 
Código: 294 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Melhoria de Estradas Vicinais. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 307 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carmo da Mata 
Objeto do Gasto: Aquisição de ônibus para transporte 

escolar. 
Valor: R$30.000,00 
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1632 
Código: 311-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Saneamento Básico 
Valor: R$30.000,00 
Código: 315 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Praça no Bairro Campo 

Valor: R$20.000,00 
Código: 319 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Ponte sobre o Rio ltaim 
Valor: R$30.000,00 
Código: 323-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Passa Quatro 

Lixo 

ljaci 

Objeto do Gasto: Instalação da Usina de Tratamento de 

Valor: R$30.000,00 
Código: 327-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Estação de Tratamento 
de Esgotos. 

ltapeva 

I ta monte 

Valor: R$25.000,00 
Código: 328-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de ruas do Município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 329-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas do Município. 
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Valor: R$35.000,00 
Código: 331-0l · · 
Órgão- e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 333-01 -
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Maria da Fé 

Mariquinha 
Objeto do Gasto: Calçamento da Avenida Dona 

Valor: R$30.000,00 
Código: 337 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Borda da Mata 
Objeto do Gasto: Conclusão das Obras da Escola Diva 

Ribeiro dos Santos 
Valor: R$30.000,00 
Código: 344-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São José do Alegre - --
Objeto do Gasto: Calçamento de Ruas do Município 
Valor: R$30.000,00 
Código: 348-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Piranguçu . . 
Objeto do Gasto: Perfuração de Poço Artesiano no Ba1rro 

Correinhas 

Virgínia 

Valor: R$20.000,00 
Código: 350-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de 3 Micro ônibus para 
transporte Escolar 

Valor: R$30.000,00 
Código: 354-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal';de 
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Espírito Santo do Dourado 

Objeto do Gasto: Pavimentação de Ruas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 356-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Marmelópolis 
Objeto do Gasto: Construção de Praça 
Valor: R$30.000,00 
Código: 365-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Tocos do Moji 

Lixo 
Objeto do Gasto: Construção de Usina de Reciclagem de 

Valor: R$30.000,00 
Código: 369-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Piranguinho 
Objeto do Gasto: Abertura do Córrego Araújos 
Valor: R$30.000,00 
Código: 371-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Bernardes 

Toledo 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$20.000,00 
Código: 376-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Matadouro 
Valor: R$30.000,00 
Código: 380-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 

Sebastião do Rio Verde 

Liberdade 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$20.000,00 
Código: 385 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Campestre 

artesianos 

Objeto do Gasto: Aquisição de Trator 
Valor: R$30.000,00 
Código: 386-01 · 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Ampliação do Centro de Saúde 
Valor: R$20.000,00 
Código: 391 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Moeda 
Objeto do Gasto: construção de 4(quatro) postos 

Valor: R$25.000,00 
Código: 392-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Moeda 
Objeto do Gasto: Construção de uma ponte sobre o 

Ribeirão da Cotenda, na estrada vicinal que liga Moeda a Brumadinho, 
numa extensão de aproxidamente 45 metros. 

Valor: R$62.000,00 
Código: 393 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Moeda 
Objeto do Gasto: Construção de ponte sobre o ribeirão do 

Porto Alegre, em Moeda, numa extensão de aproximadamente 25 
metros. 

Valor: R$13.000,00 
Código: 394 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Moeda 
Objeto do Gasto: Aquisição de 1 O micro-computadores, 

para ensino de informática no Município. , 
Valor: R$15.000,00 

Município. 

Código: 395 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Moeda 
Objeto do Gasto: 
Aquisição de Instalações para um Gabinete Dentário no 

Valor: R$23.000,00 
Código: 396 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal· .. de 
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Piranguinho 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica nos Bairros do 
Sossego e Jardim Beira-Rio 

Valor: R$40.000,00 
Código: 397 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Delfim Moreira 

água 
Objeto do Gasto: Implantação de sistema de tratamento de 

Valor: R$20.000,00 
Código: 398 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Delfim Moreira 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos Médicos 

para Postos de Saúde 
Valor: R$20.000,00 
Código: 399 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Wenceslau Braz 
Objeto do Gasto: Obras de melhoria na infra-estrututa 

urbana viária 
Valor: R$30.000,00 
Código: 400 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Geraldo 

Virgínia 

Virgínia 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 401 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação poliédrica nos distritos de 

Valor: R$20.000,00 
Código: 402 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Virgínia 
Objeto do Gasto: Construção Posto de Saúde Bairro 
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Valor: R$20.000,00 
Código: 403 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Lourenço 
Objeto do Gasto: Obras de melhoria na infra-estrututa 

urbana viária. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 404 
órgão e/ou Entidad'3 Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Lourenço 
Objeto do Gasto: Implantação de Estação de Tratamento 

de Esgoto 
Valor: R$30.000,00 
Código: 406 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Coronel Xavier Chaves 

Barroso 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 407 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 408 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carmo de Minas 

de lixo 
Objeto do Gasto: Aquisição de um caminhão para coleta 

Valor: R$20.000,00 
Código: 409 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carmo de Minas 
Objeto do Gasto: Aquisição de dois microônibus para o 

transporte escolar 
Valor: R$20.000,00 
Código: 410 



de ltutinga 

ltutinga 

1638 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

Objeto do Gasto: Aquisição de um trator agrícola 
Valor: R$20.000,00 
Código: 411 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos médicos 
para o Hospital Municipal 

Valor: R$20.000,00 
Código: 412 
Órgão e/ou Entidade Bene~ ~iada: Prefeitura Municipal de 

Conceição da Barra de Minas 
Objeto do Gasto: Aquisição de um trator agrícola 
Valor: R$20.000,00 
Código: 413 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição da Barra de Minas 

de esgoto 

Tiradentes 

Heliodora 

Heliodora 

Municipal 

Objeto do Gasto: Construção de Estação de Tratamento 

Valor: R$20.000,00 
Código: 414 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 415 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 416 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de um Terminal Rodoviário 

Valor: R$20.000,00 
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Pouso Alto 

1639 
Código: 417 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Canalização do Córrego Ribeirão ltororó 
Valor: R$20.000,00 
Código: 418 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pouso Alto 
Objeto do Gasto: Construção de passarela para pedestres 

sobre o Ribeirão Pouso Alto, à margem da BR 345 
Valor: R$20.000,00 

Nazareno 

Nazareno 

estrutura 

Código: 419 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma da Praça Central 
Valor: R$20.000,00 
Código: 420 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Saneamento básico - obras de infra-

Valor: R$20.000,00 
Código: 421 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Cruz de Minas 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos médicos 

para o Posto de Saúde 
Valor: R$30.000,00 
Código: 422 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Lagoa Dourada 

de Saúde 

Prados 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para o Posto 

Valor: R$30.000,00 
Código: 423 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 



1640 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas nos 

Distritos: Vitoriano Veloso e Pinheiro Chagas 
Valor: R$30.000,00 
Código:424 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bonfinopolis de Minas/MG 

Mariana 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfaltica de vias urbanas 
Valor: R$80.000,00 
Código: 425 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$200.000,00 
Código: 426 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Vermelho Novo 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica das vias urbanas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 427 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Minas Novas 
Objeto do Gasto: Construça de Poços Artesianos e obras 

que viabilizem o abastecimento de água na zona rural. 

Joanésia 

Mariana 

Valor: R$50.000,00 
Código: 428 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica das vias públicas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 429 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de Saneamento 
Valor: R$150.000,00 
Código: 430 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Liga Brasileira de Rádio 

Amadores/Regionai-MG 
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Entidade 

1641 
Objeto do Gasto: Reforma ' das Instalações da 

Valor:-R$1 0.000,00 
Código: 431 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Vermelho Novo 

Joanésia 

Mariana 

Dentro 

Poções 

Enéas 

Objeto do Gasto: Obras de Saneamento Básico 
Valor: R$25.000,00 
Código: 432 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Extensão da rede de eletrificação rural 
Valor: R$20.000,00 
Código: 433 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 435 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Curral de 

Objeto do Gasto: Construção de Unidade de Saúde 
Valor: R$40.000,00 
Código: 436 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Claro dos 

Objeto do Gasto: Construção de estádio de futebol 
Valor: R$40.000,00 
Código: 437 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Capitão 

Objeto do Gasto: Recuperação e encascalhamento de 
estradas vicinais 

Alegre 

Valor: R$40.000,00 
Código: 438 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Divisa 



da Lagoa 

Objeto do Gasto: Construção de estádio de futebol 
Valor: R$40.000,00 
Código: 439 

1642 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São João 

Objeto do Gasto: Construção de muro e arquibancadas em 
estádio de futebol 

do Pacuí 

Barreiro 

Patos 

Valor: R$40.000,00 
Código: 440 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São João 

Objeto do Gasto: Construção de ponte sobre o Córrego do 

Valor: R$40.000,00 
Código: 441 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ninheira 
Objeto do Gasto: Rede de distribuição elétrica rural 
Valor: R$40.000,00 
Código: 442 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Lagoa dos 

Objeto do Gasto: Asfaltamento de vias urbanas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 443 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de José 

Gonçalves de Minas 

Minas 

Minas 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias urbanas 
Valor: R$35.000,00 
Código: 444 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lcaraí de 

Objeto do Gasto: Asfaltamento de vias urbanas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 445 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Brasília de 

Objeto do Gasto: Asfaltamento de vias urbanas 

í 
I 

e 

Minas 

do Norte 

Valor: R$60.000,00 
Código: 446 

1643 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Brasília de 

Objeto do Gasto: Construção de posto de saúde 
Valor: R$30.000,00 
Código: 447 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Chapada 

Objeto do Gasto: Rede de distribuição elétrica rural 
Valor: R$40.000,00 
Código: 448 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Varzelândia 

Francisco 

Objeto do Gasto: Asfaltamento de vias urbanas 
Valor: R$50.000,00 
Código: 449 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Mirabela 
Objeto do Gasto: Asfaltamento de vias urbanas 
Valor: R$45.000,00 
Código: 450 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 

Objeto do Gasto: Reconstrução de estradas. 
Valor: R$70.000,00 
Código: 451 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LAJINHA 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO 

MUNICÍPIO 
Valor: R$50.000,00 
Código: 452 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IPANEMA 
Objeto do Gasto: INFRA ESTRUTURA 
Valor: R$50.000,00 
Código: 453 ,., 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA 

ESTADUAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

Objeto do Gasto: OBRAS SOCIAIS 
Valor: R$590.000,00 
Código: 454-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONJOLOS 
Objeto do Gasto: ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS-

02 (DOIS)QUILOMETROS DE EXTENSÃO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 455-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONJOLOS/MG 
Objeto do Gasto: ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA -

50 UNIDADES 
Valor: R$8.000,00 
Código: 456-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONJOLOS 
Objeto do Gasto: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 

POÇOS ARTESIANOS. 
Valor: R$7.000,00 
Código: 459-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO. 
Objeto do Gasto: TÉRMINO DE OBRA DO POSTO DE 

SAÚDE E AMPLIAÇÃO DE SALAS PARA PARTO E CIRURGIAS. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 460-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO. 
Objeto do Gasto: PERFUFAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 

POÇOS ARTESIANOS. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 462-01-
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE CARRANCAS/MG 

UNIDADES 
Objeto do Gasto: ELETRIFICAÇÃO RURAL - 30 

Valor: R$18.000,00 
Código: 463-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARRANCAS/MG 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-

02 KMS DE ASFALTO 
Valor: R$5.000,00 
Código: 464-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARRANCAS/MG 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

PONTES EM ESTRADAS VICINAIS. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 465-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORDISBURGO/MG 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 

POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 467-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORDISBURGO/MG 
Objeto do Gasto: ELETRIFICAÇÃO RURAL - 30 

UNIDADES 
Valor: R$20.000,00 
Código: 468-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORDISBURGO/MG 
Objeto do Gasto: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 

(QUATRO) POÇOS ARTESIANDS. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 469 , 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Vespas ia no 



1646 
Objeto do Gasto: Implantação da rede de esgotamento 

sanitário do bairro Gávea, em Vespasiano 
Valor: R$100.000,00 
Código: 470 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Caetanópolis 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$100.000,00 
Código: 471 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Caetanópolis 
Objeto do Gasto: Aquisição de um aparelho de ultra-

soncgrafia para o Centro de Saúde O. Eliza Cardoso 
Valor: R$25.000,00 
Código: 472 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Caetanópolis 
Objeto do Gasto: Construção de 2 salas de aula na E.M. 

Olívia Dalle Mascarenhas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 473 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Caetanópolis 

Dora Silva 
Objeto do Gasto: Troca de telhado da E.E. Professora 

Valor: R$20.000,00 
Código: 474 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Caetanópolis 

Cândido 

Objeto do Gasto: Extensão de rede de esgoto sanitário 
Valor: R$30.000,00 
Código: 475 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Paula 

Objeto do Gasto: Encascalhamento nas Zonas Rurais 
Valor: R$50.000.,00 
Código: 476 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de 
Estado da Saúde 

Objeto do Gasto: Aquisição de ambulância para o 
Município de Paula Cândido 

Cândido 

Cândido 

Cândido 

Valor: R$25.000,00 
Código: 477 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Paula 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos hospitalares 
Valor: R$50.000,00 
Código: 478 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Paula 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$40.000,00 
Código: 479 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Paula 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares 
Valor: R$100.000,00 
Código: 480 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Segurança Pública . . . 
Objeto do Gasto: Aquisição de viatura para o mumc1p1o de 

Paula Cândido 

Alvinópolis 

Alvinópolis 

Valor: R$25.000,00 
Código: 481 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias em bloquetes 
Valor: R$20.000,00 
Código: 482 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: •Extensão de rede elétrica urbana no 
Distrito de Fonseca 

Valor: R$20.000,00 
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Código: 483 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Alvinópolis 
Objeto do Gasto: Implantação de rede de esgoto no 

Distrito de Fonseca 
Valor: R$20.000,00 
Código: 484 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Sebastião do Rio Preto 

bloquete 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas em 

Valor: R$30.000,00 
Código: 485 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Sebastião do Rio Preto 
Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$40.000,00 
Código: 486 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Sebastião do Rio Preto 
Objeto do Gasto: Encascalhamento de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 487 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Vargem Bonita 
Objeto do Gasto: Construção de uma Creche no Povoado 

de São Sebastião dos Cabretos 
Valor: R$25.000,00 
Código: 488 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

Cachoeira Dourada 
Objeto do Gasto: Construção da Praia do Sol, ampliando o 

seu tamanho e criando mais atividades de lazer. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 489 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cachoeira Dourada 
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Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
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Código: 490 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cachoeira Dourada 

Dourada 

Objeto do Gasto: Construção de redes fluviais 
Valor: R$20.000,00 
Código: 491 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Cachoeira 

Objeto do Gasto: Construção de rede de esgoto 
Valor: R$20.000,00 
Código: 492 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cachoeira Dourada 
Objeto do Gasto: Perfuração de poços artesianos no 

município para abastecer a população 
Valor: R$20.000,00 
Código: 493 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cachoeira Dourada 
Objeto do Gasto: Construção do Clube da 33 idade 
Valor: R$15.000,00 
Código: 494 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cachoeira Dourada 
Objeto do Gasto: Criação do Parque Ecológico Municipal 
Valor: R$10.000,00 
Código: 495 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cachoeira Dourada 
Objeto do Gasto: Extensão de rede elétrica urbana 
Valor: R$15.000,00 
Código: 496 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cachoeira Dourada 
Objeto do Gasto: :::xpansão de eletrificação trifásica .. na 

J -- --·--------------~----------------------------------------------------------~------= 



Zona Rural 
Valor: R$10.000,00 
Código: 497 

1650 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da 
Saúde 

Objeto do Gasto: Aquisição de 1 ambulância para o 
município de Cachoeira Dourada 

Valor: R$18.000,00 
Código: 498 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ribeirão das Neves 
Objeto do Gasto: Extensão de rede de esgoto 
Valor: R$20.000,00 
Código: 499 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ribeirão das Neves 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 500 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ribeirão das Neves 
Objeto do Gasto: Canalização do Córrego no bairro 

Veneza e Felixlândia no município 
Valor: R$50.000,00 
Código: 501 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 

moradores de Fonseca 
Objeto do Gasto: Saneamento básico - Implantação de 

rede de esgoto no Distrito de Fonseca 
Valor: R$20.000,00 
Código: 502 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 

moradores de Fonseca 
Objeto do Gasto: Calçamento de vias urbanas no Distrito 

de Fonseca 
Valor: R$20.000,00 
Código: 503 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 
moradores de Fonseca 

Objeto do Gasto: Eletrificação no Distrito de Fonseca 
Valor: R$20.000,00 · 
Código: 504 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Governador Valadares 
Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas no bairro 

Turmalina, no acesso à Escola Municipal Ivo de Tassis 
Valor: R$50.000,00 
Código: 505 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Abre Campo 
Objeto do Gasto: Calçamento poliedrico de vias urbanas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 506 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Abre Campo 

Saúde 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural no município 
Valor: R$30.000,00 
Código: 507 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da 

Objeto do Gasto: Aquisição de 1 ambulância para a 
Associação Esportiva e Comunitária São João Batista 

Valor: R$30.000,00 
Código: 508 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Esportiva e 

Comunitária São João Batista 
Objeto do Gasto: Aquisição de alimentos para atender 

famílias carentes 
Valor: R$40.000,00 
Código: 509 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Presidente 

Juscelino 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$35.000,00 



1652 
Código: 510 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Presidente 

Kubitschek 

Vermelho 

Firmino 

Objeto do Gasto: Obras de eletrificação rural. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 511 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Rio 

Objeto do Gasto: Obras de eletrificação rural. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 512 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Senador 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 513 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de 

Comercinho 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 514 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Guiricema 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 515 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de ljaci 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00 
Código: 517 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Senador 

Modestino Gonçalves 
Objeto do Gasto: Construção de creche 
Valor: R$35.000,00 
Código: 518 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de 

Congonhas do Norte 
Objeto do Gasto: Construção de creche 
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Palma 

municipal. 

Valor: R$25.000,00 
Código: 519 

1653 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Santa Fé 

Objeto do Gasto: Aquisição de ônibus 
Valor: R$30.000,00 
Código: 520 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Pirapora 
Objeto do Gasto: Construção de creches 
Valor: R$60.000,00 
Código: 521 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Lassance 
Objeto do Gasto: Construção de posto de saúde. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 522 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Pirapora 
Objeto do Gasto: Construção de quadra esportiva. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 523 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Várzea da 

Objeto do Gasto: Início de construção de estádio 

Valor: R$45.000,00 
Código: 524 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Jacinto 
Objeto do Gasto: Construção de quadra esportiva. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 525 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Buritizeiro 
Objeto do Gasto: Construção de quadra esportiva. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 526 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Guiricema 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos de 

Informática . 
Valor: R$10.000,00 

- -- ~ -
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1654 
Código: 527 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Várzea da 

Objeto do Gasto: Construção de passarela para pedestre 

Valor: R$55.000,00 
Código: 528 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de 

Diamantina 
Objeto do Gasto: Contrução de quadras esportivas. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 529-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais- APAE de Visconde do Rio Branco 

sede. 

Leme 

Objeto do Gasto: Construção do segundo pavimento da 

Valor: R$30.000,00 
Código: 530 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Mateus 

Objeto do Gasto: Restauração da MG 050 (Conclusão de 
Drenagem pluvial urbana) 

Valor: R$40.000,00 
Código: 531 

Leme 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Mateus 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 532 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 

Francisco de Paula 
Objeto do Gasto: Serviços de Saneamento Básico -

Esgoto urbano 
Valor: R$60.000,00 
Código: 533 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Confins 
Objeto do Gasto: Serviços de Saneamento básico- Esgoto 
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Valor: R$50.000,00 
Códi·go: 534 

1655 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Taquaraçu 

Objeto do Gasto: Serviços de Saneamento básico- Esgoto 

Valor: R$50.000,00 
Código: 535 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Prudente 

Objeto do Gasto: Serviços de Calçamento de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 536 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Mata 

Objeto do Gasto: Serviços de Pavimentação asfáltica de 
vias urbanas 

Valor: R$40.000,00 
Código: 537 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Alpercata 
Objeto do Gasto: Serviços de Pavimentação asfáltica de 

vias urbanas 

Nova 

Valor: R$80.000,00 
Código: 538 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ponte 

Objeto do Gasto: Serviços de Pavimentação asfáltica de 
vias urbanas 

do Riacho 

Valor: R$40.000,00 
Código: 539 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santana 

Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde no 
Distrito de Cardeal Mota 

Valor: R$40.000,00 
Código: 540 



Longa 

1656 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Barra 

Objeto do Gasto: Serviços de Pavimentação alfáltica de 
vias públicas 

Valor: R$50.000,00 
Código: 541 
Órgão e/ou Entidade Benefic!ada: Município de Catují 
Objeto do Gasto: Construção de Muro, Vestiário e 

Arquibancada no campo de Futebol Municipal 
Valor: R$40.000,00 
Código: 542 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São José 

da Lapa 
Objeto do Gasto: Serviços de Pavimentação alfáltica de 

vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 543 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Sabará 
Objeto do Gasto: Execução de passeio na MGT-262 e 

urbanização da Praça do Barão - Centro 
Valor: R$50.000,00 
Código: 544 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

do Bairro Santa Maria Goreth - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Implantação de Serviços, Projetos e 

Programas de Assistência a Criança e Adolescente visando suprir 
suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 545 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Centro Social, Cultural, 

Esportivo e Comunitário do Bairro Boa Vista - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Implantação de Serviços, Projetos e 

Programas de Assistência a Criança e Adolescente visando suprir 
suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 546 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

1657 
do Conjunto Rio Branco 11' -Belo Horizonte - ~f 

- ·Objeto do Gasto: Implantação de Serviços, Projetos e 
Programas de Assistência a Criança e Adolescente visando suprir 
suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida 

Valor: R$10.000,00 
Código: 547 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

da Vila da Paz - Belo Horizonte 
· Objeto do Gasto: Implantação de Serviços, Projetos e 

Programas de Assistência a Criança e Adolescente visando suprir 
suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 548 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

Pastoral da Saúde do Bairro São Cosme - Santa Luzia 
Objeto do Gasto: Implantação de Serviços, Projetos e 

Programas de Assistência a Criança e Adolescente visando suprir 
suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida 

Valor: R$10.000,00 
Código: 549 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

e Esportiva do Bairro Tupi - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Implantação de Serviços, Projetos e 

Programas de Assistência a Criança e Adolescente visando suprir 
suas necessidades básicas e melhorar sua qua_lidade de vida 

Valor: R$5.000,00 
Código: 550 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sociedade Beneficente 

do Bairro União - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Implantação de Serviços, Projetos e 

Programas de Assistência a Criança e Adolescente visando suprir 
suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida 

Valor: R$5.000,00 
Código: 551 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

dos Moradores do Bairro Nova Cintra - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Implantação de Serviços, Projetos .. e 
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1658 
Programas de Assistência a Criança e Adolescente visando suprir 
suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida 

Valor: R$50000000 
Código: 552 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

dos Moradores dos Bairros Nova Suíça e Gameleira - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Implantação de Serviços, Projetos e 

Programas de Assistência a Criança e Adolescente visando suprir 
suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida 

Valor: R$50000,00 
Código: 553-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cambuquira 
Objeto do Gasto: Saneamento Básico 
Valor: R$200000,00 
Código: 554-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santos Dumont 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$1400000,00 
Código: 555 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João Del Rei 
Objeto do Gasto: Canalização do Córrego do Lenheiro 
Valor: R$1000000,00 
Código: 556 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Matias Barbosa 
Objeto do Gasto: Canalização de córrego 
Valor: R$400000,00 
Código: 557 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ewbanck da Câmara 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$250000,00 
Código: 558 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Silveirânia 

Nova Era 

Mercês 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$300000,00 

1659 

Código: 559 o o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Saneamento básico 
Valor: R$300000,08 
Código: 560 • o • o o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefetura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$400000,00 
Código: 561 o o o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura mun1c1pal de 
Senador Cortes o , o 

Objeto do Gasto: Pavimentação de v1as publicas 

Bicas 

Valor: R$250000,00 
Código: 562 o o o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Construção de pronto socorro 
Valor: R$350000,00 
Código: 563 . o o o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 
Dores de Campos o , o 

Objeto do Gasto: Pavimentação de v1as publicas 

lbituruna 

São Tiago 

Valor: R$250000,00 
Código: 564 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$250000,00 
Código: 565 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 

!l 
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Código: 566 

1660 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Andrelândia 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 567 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Estrela Dalva 

Tabuleiro 

Objeto do Gasto: Pavimenh::lção de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 568 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 569 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Descoberto 

Piau 

Guarani 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 570 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 571 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: aquisição de equipamentos e veículos 
Valor: R$25.000,00 
Código: 573 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Conselheiro Lafaiete 
Objeto do Gasto: Saneamento básico 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 574 
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1661 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Conselheiro Lafaiete 

de Oliveira 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$50.000,00 
Código: 575 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Senhora 

Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 576 }I? 

· órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Piranga 
Objeto do Gasto: eletrificação rural 
Valor: R$40.000,00 
Código: 577 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Muni~ípio de Jecea~a. 
Objeto do Gasto: aquisição de equipamentos med1co 

hospitalares para a Santa Casa 
Valor: R$20.000,00 
Código: 578 

dos Montes 

Branco 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santana 

Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 579 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ouro 

Objeto do Gasto: aquisição de equipamentos médico 
hospitalares para a Policlínica Municipal · 

Valor: R$40.000,00 

do Suaçuí 

Código: 580 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ouro Preto 
Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$40.000,00 
Código: 581 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São Brás 

Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
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Otoni 

Valor: R$20.000,00 
Código: 582 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Lamim 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 583 

1662 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Cristiano 

Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 584 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Brás Pires 
Objeto do Gasto: aquisição de equipamentos médico 

hospitalares para o Hospital Municipal 
Valor: R$20.000,00 
Código: 585 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Catas 

Altas da Noruega 

Congonhas 

Bernardes 

Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 586 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$40.000,00 
Código: 587 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Caranaíba 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 588 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Belo Vale 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 589 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Presidente 

Objeto do Gasto: aquisição de equipamentos médico 
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hospitalares para o Hospital Santo Antônio 
Valor: R$20.000,00 

Grande 

de Minas 

Firme 

Código: 590 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Mariana 
Objeto do Gasto: eletrificação rural 
Valor: R$20.000,00 
Código: 591 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltaverava 
Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 592 
Órgão e/ou Entip:ade Beneficiada: Município de Casa 

Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 593 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Entre Rios 

Objeto do Gasto: eletrificação rural 
Valor: R$20.000,00 
Código: 594 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Porto 

Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 595 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Queluzito 
Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 596 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Desterro 

de Entre Rios 
Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 597 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Rio Espera 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
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Valor: R$20.000,00 
Código: 598 

1664 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de Complementação do Ginásio 
Poliesportivo. 

Alvinópolis. 

Braúnas 

Valor: R$30.000,00 
Código: 599 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 600 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 601 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Capela Nova 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 602 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carmópolis de Minas 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 603 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carlos Chagas 

Chácara 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 604 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 

Z1 
i3 
<: 

" 
~ 
.§ 

o 
~ 

<: 

o 
~ 

"' .g 
"' " -< 
c g_ 
~ 
~ o 
;,.1 
.§' 

J 

1665 
Código: 605 .. ; •F' 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Divinolândia de Minas 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 606 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Divisa Nova . 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 607 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Dom Silvério 
Objeto do Gasto: Mélhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 609 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Entre Rios de Minas 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 610 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ewbanck da Câmara 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 · 
Código: 611 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Espera Feliz · · . 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$40.000,00 
Código: 612 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Gouveia 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 · 
Código: 613 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 



ltabirito 

lnimutaba 

Joanésia 

Mesquita 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 614 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 615 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto t~Jlelhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 616 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 617 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Rio Piracicaba 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 618 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Salto da Divisa 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 619 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Bárbara 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 620 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Bárbara do Tugúrio _ 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
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Valor: R$30.000,00 
Código: 621 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
São Pedro do Suaçuí 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 624-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
DER/MG. 

Objeto do Gasto: Construção de um terminal rodoviário no 
município de Piracema. 

Valor: R$60.000,00 
Código: 625 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS. 
Objeto do Gasto: Construção de prédio de delegacia de 

polícia, no Município de Piracema. 
Valor: R$70.000,00 
Código: 627 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE 

ESTADO DE ESPORTE. 
Objeto do Gasto: Tranferência ao município de Piracema 

para reforma do ginásio poliesportivo. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 638 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO. 
Objeto do Gasto: TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIO D~ 

ARAÚJOS PARA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSE 
MANOEL 

Curvelo 

Valor: R$40.000,00 
Código: 639 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municip~l de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de logradouros públicos 
na sede do município 



1668 
Valor: R$50.000,00 
Código: 640 1. 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Curvelo 

Objeto do Gasto: Perfuração e equipagem de poços 
artesianos na localidade de Pedras e no CAIC local. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 641 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Mineira de 

Paraplégicos 
Objeto do Gasto: Aquisição de cadeiras de rodas e outros 

equipamentos de locomoção para portadores de deficiência. 
Valor: R$103.000,00 
Código: 642 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santo Hipólito 
Objeto do Gasto: Aquisição de caminhão para serviços de 

apoio às obras municipais. 
Valor: R$45.000,00 
Código: 643 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

de Santo Hipólito 

cimento. 
Objeto do Gasto: Instalação de fábrica de bloquetes de 

Valor: R$15.000,00 
Código: 644 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundação Dom Bosco -

Belo Horizonte 

instituição. 
Objeto do Gasto: Construção de salas na sede da 

Valor: R$15.000,00 
Código: 645 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Centro de Estudos da 

AME - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Conclusão das obras da sede da 

instituição. 
Valor: R$1 0.000,00 

r 
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escolar. 
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Valor: R$20.000,00 
Código: 650 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Juscelino 

saúde. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo para a área de 

Valor: R$15.000,00 
Código: 651 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Juscelino 
· :Objeto do Gasto: Pavimentação de logradouros públicos 

na sede do município. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 652 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Monjolos 

artesianos. 

Monjolos 

zona rural. 

Objeto do Gasto: Perfuração e equipagem de poços 

Valor: R$30.000,00 
Código: 653 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Extensão de rede de energia elétrica à 

Valor: R$20.000,00 
Código: 654 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Buenópolis 
Objeto do Gasto: Pavimentação de logradouros públicos 

na sede do município. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 655 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Buenópolis 
Objeto do Gasto: Perfuração e equipagem de poços 

artesianos na área rural do município. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 657 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Regional 

Pró-Desenvolvimento da Área de Ligação Diamantina-Corinto -
ARPRODIC 

Objeto do Gasto: Implantação de telefone na zona rural na 
área jurisdicional da entidade. 

Valor: R$45.000,00 
Código: 658 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário do Brejo - Lassance 
Objeto do Gasto: Aquisição de implementes agrícolas. 
Valor: R$8.000,00 
Código: 659 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 
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de Morada Nova - Lassance 

Objeto do Gasto: Contribuição para construção de centro 
comunitário local: 

Valor: R$8.000,00 
Código: 660 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Federação Mineira 

Desportiva dos Surdos - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Aquisição de computador e impressora. 
Valor: R$4.000,00 
Código: 661 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Felixlândia 
Objeto do Gasto: Extensão de rede de energia elétrica na 

zona rural do município. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 662 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Felixlândia 
Objeto do Gasto: Abertura de poços artesianos na área 

rural do município 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 663 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: União das Associações 

Comunitárias de Corinto - UNACOMC 
Objeto do Gasto: Aquisição de câmaras climáticas para a 

padaria comunitária. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 664 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

de Santa Rita do Cedro - Curvelo 
Objeto do Gasto: Realização de obras na Creche Cláudia 

Modesto Fonseca. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 665 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

do Cafundó - Augusto de Lima 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo para atender; a 
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comunidade 

Valor: R$12.000,00 
Código: 666 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associações de Pais e 

Amigos de Excepcionais (APAE)- Felixlândia 

infantil 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para parque 

Valor: R$10.000,00 
Código: 667 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação de Pais e 

Amigos de Excepcionais (APAE)- Curvelo 
Objeto do Gasto: Aquisição de máquinas para a cozinha 

industrial da entidade. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 668 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

dos Moradores de Nossa Senhora da Glória e Região - Santo Hipólito 
Objeto do Gasto: Continuidade das obras do velório do 

cemitério local. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 813 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltambé do 

Mato Dentro 
Objeto do Gasto: Promover a construção de equipamentos 

comunitários como incentivo ao desenvolvimento social no Município 
de ltambé do Mato Dentro 

Valor: R$40.000,00 
Código: 814 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Bom Jesus 

do Amparo 
Objeto do Gasto: Promover a construção de equipamentos 

comunitários como incentivo ao desenvolvimento social no Município 
de Bom Jesus do Amparo 

Valor: R$40.000,00 
Código: 815 
Órgão e/ou Entidade Benef~dada: Município de Passabém 
Objeto do Gasto: Promover t:~ construção de equipamentos 
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comunitários como incentivo· ao desenvolvimento ·social ' no 
Município de Passabém 

Valor~-R$40.000,00 ·~· 

Código: 816 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 
Gonçalo do Rio Abaixo 

Objeto do Gasto: Promover a construção de equipamentos 
comunitários como incentivo ao desenvolvimento social no Município 
de São Gonçalo do Rio Abaixo 

Valor: R$40.000,00 
Código: 817 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 

Sebastião do Rio Preto 
Objeto do Gasto: Promover a construção de equipamentos 

comunitários como incentivo ao desenvolvimento social no Município 
de São Sebastião do Rio Preto 

Valor: R$40.000,00 
Código: 818 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Bela Vista 

de Minas 
Objeto do Gasto: Promover a construção de equipamentos 

comunitários como incentivo ao desenvolvimento social no Município 
de Bela Vista de Minas 

Valor: R$40.000,00 
Código: 820 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Reforma do Centro Comunitário e 

iluminação de quadra de esporte do Bairro São Marcos 
Valor: R$5.000,00 
Código: 821 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do Centro 

Comunitário do Distrito de lpoema 
Valor: R$8.000,00 
Código: 822 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do GasK:1: Aquisição de equipamentos de 

~--------------------------------------~_J 
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informática, Centro Comunitário do Engenho zona Rural 

Valor: R$5.000,00 
Código: 823 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Reforma do Centro Comunitário do 

Bairro Praia 
Valor: R$4.000,00 
Código: 824 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Reforma do Centro Comunitário do 

Bairro Nossa Senhora das Oliveiras 
Valor: R$4.000,00 
Código: 825 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos de 

informática, Associação de Moradores do Bairro João XXIII 
Valor: R$4.000,00 
Código: 826 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo para atender APMI-

Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de ltabira 
Valor: R$20.000,00 
Código: 827 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Reforma de banheiros sistema hidráulico 

ampliação de cobertura Escola Estadual Dona Eleonora Nunes 
Pereira 

Morais 

Valor: R$35.000,00 
Código: 828 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Reforma da Escola Estadual Palmira de 

Valor: R$45.000,00 
Código: 829 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Construção de Quadra de Esporte no 

Bairro João XXIII 
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Valor: R$30.000,00 
Código: 830 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Construção de Quadra de Esportes no 

Bairro Gabiroba 
Valor: R$30.000,00 
Código: 831 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Construção de Ambulatorio para APAE 
Valor: R$30.000,00 
Código: 832 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação das Instalações do 

Prédio do COMBEM 
Valor: R$30.000,00 
Código: 833 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo para APAE 
Valor: R$15.000,00 
Código: 834 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Aquisição de Moveis e Utensílios para 

Creche Antônio Pascoal Mendes, Associação do Bairro Gabiroba 
Valor: R$15.000,00 
Código: 835 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Liga ltabirana de Futebol Amador 

Aquisição de Materiais Esportivos para os Clubes de Futebol Amador 
Valor: R$15.000,00 
Código: 836 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
Objeto do Gasto: Associação Recreativa dos Ferroviarios 

de ltabira, Aquisição de Material Esportivo- Projeto Crescer ( crianças 
carentes)(Projeto Vida Ativa (3aldade) 

Valor: R$10.000,00 
Código: 837 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltabira 
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Objeto do Gasto: ConstrUção de Grade de proteção 

em metalon, construção de quadra de esportes e aquisição de 
equipamentos de informatica na Escola Estadual Coronel José Batista 

Valor: R$35.000,00 
Código: 838 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Morada 

Nova de Minas 

O anta 

Objeto do Gasto: Construção de postos de saúde 
Valor: R$50.000,00 
Código: 840 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Córrego 

Objeto do Gasto: Construção de uma creche 
Valor: R$50.000,00 
Código: 844 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santa 

Rosa da Serra 
Objeto do Gasto: Construção de uma policlínica 
Valor: R$50.000,00 
Código: 845 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Juruaia 
Objeto do Gasto: Reforma de um posto de saúde 
Valor: R$15.000,00 
Código: 848 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Capetinga 
Objeto do Gasto: Construção de uma farmácia de 

manipulação no Hospital Público do município 
Valor: R$30.000,00 
Código: 852 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santana 

do Paraíso 
Objeto do Gasto: Ampliação e reforma de posto de saúde 

no bairro industrial 

Gotardo 

Valor: R$50.000,00 
Código: 854 
Órgão e/ou -Entidade Beneficiada: Município de São 
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Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$50.000,00 ' 
Código: 857 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 

Gotardo 
Objeto do Gasto: Aquisição de um ônibus para transporte 

de estudantes da rede pública de ensino 
Valor: R$30.000,00 

Bonita 

Código: 860 -
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Biquinhas 
Objeto do Gasto: Término da construção de uma praça 
Valor: R$20.000,00 
Código: 861 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltambacuri 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 863 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Vargem 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 865 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Pratápolis 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas no 

loteamento Pontal 
Valor: R$50.000,00 
Código: 867 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ribeirão 

das Neves 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos hospitalares 

para a Fundação Pró-Saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 868 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ribeirão 

das Neves 
Objeto do Gasto: Reforma da APAE ( Asssociação dos 

pais e amigos dos excepcionais) \ 



Gaspar 

dos Vales 

Valor: R$20.000,00 
Código: 870 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Catuji 
Objeto do Gasto: Construção de praças 
Valor: R$30.000,00 
Código: 871 

1678 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Frei 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 872 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Fronteira 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 873 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Novo 

Oriente de Minas 

Congonhas 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 874 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$100.000,00 
Código: 876 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Juruaia 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos hospitalares 
Valor: R$35.000,00 
Código: 877 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Salto da Divisa 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$25.000,00 
Código: 878 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santo Antônio do Jacinto 

o 

Jacinto 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$30.000,00 
Código: 879 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$30.000,00 
Código: 880 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Rio do Prado 

Chalé 

Divino 

Mutum 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$20.000,00 
Código: 881 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$15.000,00 
Código: 882 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$90.000,00 
Código: 883 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma do Cemitério Municipal 
Valor: R$50.000,00 
Código: 884 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cataguases 
Objeto do Gasto: !nfra-estrutura urbana 
Valor: R$65.000,0C 
Código: 885 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municip~l de 

Alvinópolis 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$50.000,00 



Matipó 

Escolar 

1680 
Código: 886 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Veículo para Transporte 

Valor: R$30.000,00 
Código: 887 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Piedade de Ponte Nova 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$15.000,00 
Código: 888 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Pedro dos Ferros 

Jaguaraçu 

Rio Casca 

lnhapim 

Durandé 

',1L~ ------·-----

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$20.000,00 
Código: 889 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$15.000,00 
Código: 890 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 891 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 892 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$30.000,00 
Código: 893 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Conceição de lpanema 
Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$20.000,00 
Código: 894 . . . 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Patrocínio do Muriaé 

Miradouro 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$20.000,00 
Código: 895 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 896 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Santa Cruz do Escalvado 

município 
Objeto do Gasto: Melhoria de estradas vicinais do 

Valor: R$15.000,00 
Código: 897 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES. 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. 
Valor: R$80.000,00 · 
Código: 898 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA: 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. 
Valor: R$80.000,00 
Código: 899 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE. 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. 
Valor: R$80.000,00 
Código: 900 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS. 

Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. 
Valor: R$80.000,00 · ~ 
Código: 901 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPANHA. 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.: 
Valor: R$80.000,00 
Código: 902 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OlÍMPIO NORONHA. 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. 
Valor: R$80.000,00 
Código: 903 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SERRANOS. 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ... 
Valor: R$70.000,00 
Código: 904 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JESUÂNIA. 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. 
Valor: R$70.000,00 
Código: 905 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OLARIA. 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 906 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA. 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 908 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carlos Chagas 
Objeto do Gasto: Saneamento Básico 
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Valor: R$30.000,00 
Código: 909 

1683 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santa 
Maria de ltabira 

Objeto do Gasto: Promover a construção de equipamentos 
comunitários como incentivo ao desenvolvimento social no Município 
de Santa Maria de ltabira 

Valor: R$110.000,00 
Código: 913 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de juruaia 
Objeto do Gasto: Ampliação de posto de saúde 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 914 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Montes Claros 

Januária 

Jaíba 

Manga 

Objeto do Gasto: Asfaltamento de vias públicas 
Valor: R$60.000,00 
Código: 915 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$55.000,00 
Código: 916 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal da 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$55.000,00 
Código: 917 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$55.000,00 
Código: 918 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Guaraciama 
Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$35.000,00 
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Código: 919 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura· Municipal de 

Engenheiro Navarro 

Botumirim 

Objeto do Gasto: Construção de Unidade Mista de Saúde 
Valor: R$40.000,00 
Código: 920 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$30.000,00 
Código: 921 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Campo Azul 
Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 922 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Curral de Dentro 
Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 923 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Francisco Dumont 

_lbiracatu 

ltacambira 

Objeto do Gasto: Construção de Unidade Mista de Saúde 
Valor: R$30.000,00 
Código: 924 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 925 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 926 _ 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Japonvar 

Lontra 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor:--R$30.000,00 

1685 

Código: 927 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 928 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Matias Cardoso 
Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 929 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ponto Chique 
Objeto do Gasto: Construção de Unidade Mista de Saúde 
Valor: R$30.000,00 
Código: 930 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Verdelândia 

Juramento 

Mirabela 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 931 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 932 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 941 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - MG 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbanização 



no município de Uberlândia - MG 
Valor: R$120.000,00 
Código: 942 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbanização 
no município de Tupaciguara - MG 

Valor: R$70.000,00 
Código: 943 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbanização 

no município de Araguari - MG 
Valor: R$70.000,00 
Código: 944 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA- MG 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbanização 

no município de Santa Vitória- MG 
Valor: R$70.000,00 
Código: 945 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IPIAÇU- MG 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbanização 

no município de lpiaçu- MG 
Valor: R$70.000,00 
Código: 946 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS- MG 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbanização 

no município de Monte Alegre de Minas- MG 
Valor: R$50.000,00 
Código: 947 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG 
Objeto do Gas_to: Obras de infra-estrutura e urbanização 

no município de Campina Verde- MG 
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Valor: R$50.000,00 
Código: 948 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRATA- MG . _ 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbamzaçao 

no município de Prata- MG 
Valor: R$50.000,00 
Código: 949 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE- MG . . _ 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbamzaçao 

no município de Limeira do Oeste- MG 
Valor: R$40.000,00 
Código: 950 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GURINHATÃ- MG . _ 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbamzaçao 

no município de Gurinhatã- MG 
Valor: R$40.000,00 
Código: 951 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASCALHO RICO- MG . _ 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbamzaçao 

no município de Cascalho Rico- MG 
Valor: R$30.000,00 
Código: 952 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARNEIRINHO- MG ·· 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e urbanização 

no município de Carneirinho - MG 
Valor: R$30.000,00 
Código: 953 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Arceburgo . . . · 
Objeto do Gasto: transferência ao Mun1c1plo de Arceburgo 

para aquisição de equipamento hospitalar e odontológico 
Valor: R$25.000,00; 



.111~~ 

1688 
Código: 954 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cambuí 
Objeto do Gasto: Transferência ao município de Cambuí 

para construção de posto de saúde 
Valor: R$30.000,00 
Código: 955 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carandaí 
Objeto do Gasto: Transferência ao município de Carandaí 

para aquisição de equipamento hospitalar 
Valor: R$20.000,00 
Código: 956 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carvalhos 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Carvalhos 

para aquisição de equipamentos hospitalar 
Valor: R$15.000,00 
Código: 957 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Caxambú 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Caxambú 

para aquisição de equipamentos hospitalar 
Valor: R$27.500,00 
Código: 958 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Estrela do lndaiá 
Objeto do Gasto: Transferência ao município de Estrela do 

lndaiá para aquisição de uma ambulância 
Valor: R$25.000,00 
Código: 959 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Funilândia 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Funilândia 

para construção de um posto de saúde na localidade de São Bento 
Valor: R$20.000,00 
Código: 960 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Gonçalves · . 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de 

Gonçalves para reforma e ampliação de Posto de Saúde 
Valor: R$20.000,00 
Código: 961 
Órgão e/ou Entidadt:~ Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Lagoa da Prata A • . • , • 

Objeto do Gasto: Transferenc1a ao mumc1p1o de Lagoa da 
Prata para aquisição de equipamentos hospitalar 

Valor: R$35.000,00 
Código: 962 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Moema 
Objeto do Gasto: Transferência ao município de Moema 

para equipamento hospitalar 
Valor: R$15.000,00 
Código: 963 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santana do Jacaré 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Santana 

do Jacaré para aquisição de material e equipamento hospitalar 
Valor: R$25.000,00 
Código: 964 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santo Antônio do Amparo 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Santo 

Antônio do Amparo para aquisição de ambulância 
Valor: R$27.500,00 
Código: 965 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santo Antônio do Monte 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Santo 

Antônio do Monte para aquisição de material e equipamento hospitalar 
Valor: R$35.000,00 
Código: 966 ' 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal ·de 

~~~============~------------------------=-------------------- ----
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São Sebastião da Bela Vista 

Objeto do Gasto: Transferência ao Município de São 
Sebastião da Bela Vista para aquisição de equipamentos hospitalar 

Valor: R$20.000,00 
Código: 967 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Paraisópolis 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de 

Paraisópolis para aquisição de material e equipamento hospitalar 
Valor: R$30.000,00 
Código: 968 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Aracitaba 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Aracitaba 

para construção de quadra poliesportiv2 
Valor: R$17.500,00 
Código: 969 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Guarará 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Guarará 

para construçaõ de quadra poliesportiva 
Valor: R$15.000,00 
Código: 970 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Resende Costa 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Resende 

Costa para melhorias de ginásio polisportivo 
Valor: R$25.000,00 
Código: 971 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

Santana da Vargem 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Santana 

da Vergem para construção de ginásio poliesportivo 
Valor: R$10.000,00 
Código: 972 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Mata 
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Objeto do Gasto: Transferência ao Município de São 
João da Mata para construção de praça de esportes 

Valor:-R$20.000,00 
Código: 973 

1691 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
São Tiago 

Objeto do Gasto: Transferência ao Muncípio de São Tiago 
para construção de quadra poliesportiva 

Valor: R$25.000,00 
Código: 974 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Simão Pereira 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Simão 

Pereira para construção de quadra poliesportiva 
Valor: R$15.000,00: 
Código: 975 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carmo da Mata 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Carmo da 

Mata para construção de cadeia pública 
Valor: R$25.000,00 
Código: 976 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Aguanil 
Objeto do Gasto: transferência ao Município de Aguanil 

para implantação de rede de esgôto 
Valor: R$22.500,00 
Código: 977 · 
·órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

ltinga 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de ltinga 

para construção de estádio de futebol 
Valor: R$17.500,00 
Código: 978 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ritápolis 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Ritápolis 



para aquisição de equipamentos e material hospitalar 
Valor: R$25.000,00 
Código: 979 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Madre de Deus de Minas 

Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Madre de 
Deus de Minas para Reforma de Centro de Saúde 

Valor: R$22.500,00 
Código: 980 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição das Pedras 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de 

Conceição das Pedras para aquisição de equipamento e material 
hospitalar 

Valor: R$20.000,00 
Código: 981 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Dores do Turvo 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Dores do 

Turvo para aquisição de equipamento e material hospitalar 
Valor: R$20.000,00 
Código: 982 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pinhuí 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Pinhuí 

para iluminação do Campo do Atlético Pinhuiense Futebol Clube 
Valor: R$20.000,00 
Código: 983 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

Consolação 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de 

Consolação para aquisição de equipamento médico hospitalar 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 984 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Gonçalo do Abaeté 
Objeto do Gasto: Trasnsferência ao Município de São 
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gonçalo do Abaeté para aquisição de equipamento médico 
hospitalar 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 986 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo para a Infância e 

a Adolescencia - FIA. 
Objeto do Gasto: Apoio as ações em defesa e garantia dos 

direitos da criança e do adolescente. 

Minas. 

Valor: R$690.000,00 
Código: 996 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Bonito de 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00 
Código: 997 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Bugre. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00 
Código: 998 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Belo Vale 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00 
Código: 999 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Buritizeiro. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$50.000,00 

· Código: 1 000 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Brumadinho 

Marinho. 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1001 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Cônego 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00' · 
Código: 1 002 



Minas 

Órgão e/ou Entidade Benefiéiada: Município de lpaba 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1003 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lnhapim 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1004 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lmbé de 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00 
Código: 1005 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Januária. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1006 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Mutum. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1007 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Pedras de 

Maria da Cruz 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1008 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Sericita 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1009 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 

Domingos das Dores 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00 
Código: 101 O 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santa 

Maria de ltabira. 
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Objeto do Gasto: [:,~sassoreamento do Córrego Girau 

no perímetro urbano da cidade de Santa Maria de ltabira. 
Valor:· R$30.000,00 
Código: 1011 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 

Sebastião do Anta 

Alegre 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00 
Código: 1012 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Vargem 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1013 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Ubaporanga 
Objeto do Gasto: Construção de Praça da Matriz, na 

cidade de Ubaporanga 

Longa 

Valor: R$25.000,00' 
Código: 1014 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Barra 

Objeto do Gasto: Implantação de rede de energia elétrica 
rural na localidade de Godinho, na Comunidade de Fragoso. 

Braga 

Novo 

Valor: R$6.000,00 
Código: 1015 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Belmiro 

Objeto do Gasto: Execução de obras de eletrificação rural 
Valor: R$9.000,00 
Código: 1029 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Vermelho 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura . 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 1053 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Açucena 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 
Sede do Município 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1054 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Munnicipal de 

Água Boa 
Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1055 

. Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Aguas Formosas 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 
Sede do Município 

Caeté 

Catuji 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1056 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1057 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 
Sede do Município 

Coluna 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1058 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 
Sede do Município 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1059 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Dores de Guanhães 
Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$30.000,00 

o 
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Código: 1060 ·t;, 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Frei Lagonegro ·-

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1061. 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Fronteiras do Vale 
Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 

Sede do Município 

Marilac 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1062 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 
Sede do Município 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1063 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Materlândia 
Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 

Sede do Município 

Paulistas 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1 064 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 
Sede do Município 

Rubim 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1065 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 
Sede do Município 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1066 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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São João Evangelista 
Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1067 

1698 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
São José do Jacuri 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1068 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Sebastião do Maranhão 
Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 

Sede do Município 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1 069 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Senhora do Porto 
Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 

Sede do Município 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1070 
Órgão e/ou Entidade Bene·ficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa ~.tlaria do Suaçui 
Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 

Sede do Município 

Tumiritinga 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1071 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$21'. noo,OO 
Código: 10 i 2 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Virginópolis 
Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 

Sede do Município 
Valor: R$30.000,00 

~~-----------------------------------------------------
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Código: 1073 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São José da Safira 
Objeto do Gasto: Construção de pontes 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1074 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municicipal de 

José Raydan . 

Coroací 

Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1075 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Paviemtação em Bloquete em Ruas da 
Sede do Município 

Naque 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1076 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloqquete de Ruas dá 
Sede do Município 

Tocantins 

Simonésia 

Valor: R$30.000,001· 
Código: 1078 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Rodoviária. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1079 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1080 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal. de 

Bom Jesus do Galho 
Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$40.000,00 

~------~--------------
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Código: 1081 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Martins Soares 

Brazópolis 

Acaiaca 

Andradas 

Caputira 

Luizburgo 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1082 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Casas Populares 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1083 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Casas Populares 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1084 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1085 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1086 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1087 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Santana do Manhuaçu 
Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1088 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Durandé 

Alvarenga 

lbiracatu 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: ·R$50.000,00 
Código: 1089 

1701 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1090 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de barragens. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1091 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João do Manhuaçu 
Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1092 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Três Marias 

Educação 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1093 ,. 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Objeto do Gasto: Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade, com sede em Belo Horizonte e com Unidades de 
Educação em 29 cidades mineiras. 

Serro 

Valor: R$50.000,00 
Código: 1164 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal do 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas 
no município. 

Valor: R$60.000,00 
Código: 1166 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal .J' 

de Cana Verde 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1228 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Brumadinho 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica do contorno da 

Praça da Matriz (Maria Júlia Sales) no Distrito de Conceição de 
ltaguá. 

Valor: R$60.000,00 
Código: 1235 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bom Despacho 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1236 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Dom Joaquim 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1237 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Antônio Dias 

Congonhas 

Abaeté 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1238 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1239 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas. 
Valor: R$40.QOO,OO 
Código: 1250 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 
de Carmo da Cachoeira 

municipais. 

Rio Manso 

Contagem 

Objeto do Gasto: Construção e revitalização de escolas 

Valor: R$40.000,00 
Código: 1259 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1260 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de ambulâncias ou utilitários 
para transporte de enfermos para fisioterapia ou hemodiálise. 

Tapiraí 

Valor: R$1 00.000,00 
Código: 1261 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1262 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Campo do Meio 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1263 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santana do Paraíso 
Objeto do Gasto: Aquisição de ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1264 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Raul Soares 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1285-01 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Desterro do Melo. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de Desterro do Melo. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 1296 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de Visconde do Rio Branco. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1297 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos Pais e 

Amigos do Excepcional- APAE. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e mobiliário 

para APAE do município de Visconde do Rio Branco. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1312-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos hospitalares 

para a Associação dos Aposentados e Pensionistas do município de 
São João Nepomuceno. 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 1314-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD. 
Objeto do Gasto: Aquisição de mobiliário e equipamentos 

para a Associação Municipal de Amparo a Criança - AMAC no 
município de Juiz de Fora. 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 1315-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e mobiliário 

para a APAE do município de Juiz de Fora. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 1317-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e mobiliário 
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para a Associação Comunitária de Açucena no município de 
Açucena. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 1320-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Alto Rio Doce. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de Alto Rio Doce. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 1325-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Astolfo Dutra. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 

urbana no município de Astolfo Dutra. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1332-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Antônio Prado de Minas. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de Antônio Prado de Minas. 
Valor: R$20.000,00 · 
Código: 1367-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e mobiliário 

para o Hospital Jorge Caetano de Matos no município de Ervália. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1435-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos hospitalares 

para a Casa de Caridade Leopoldinense, no município de Leopoldina. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1436-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Leopoldina. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e imobiliário 

para a APAE do município de Leopoldina. 
Valor: R$10.000,00 
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Código: 1443-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos ~ospitalares 

para a Associação de Proteção à Infância do município de Volta 
Grande. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 1466-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Eugenópolis. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de Eugenópolis. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1479-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Patrocínio do Muriaé. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de Patrocínio do Muriaé. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 1493-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santo Antônio do Aventureiro. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de Santo Antônio do Aventureiro. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 1494-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Leopoldina. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de Leopoldina. 

Laranjal. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 1495-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 
município de Laranjal. 

Valor: R$35.000,00 
Código: 1496-01 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de ltamarati de Minas. ' 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de ltamarati de Minas. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 1497-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Casa Grande. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de Casa Grande. 

Ervália. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1498-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 
município de Ervália. 

Muriaé. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 1499-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 
município de Muriaé. 

Valor: R$30.000,00 ~ 
Código: 1500-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Francisco do Glória. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura no 

município de São Francisco do Glória. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1502 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Caratinga 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Município visando 

obras de infra-estrutura urbana e rural. 

Cavati 

Valor: R$200.000,00 
Código: 1503 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Dom 
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Objeto do Gasto: Apoio Finaceiro ao Município visando 

obras de infra-estrutura urbana e rural 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1504 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Muncípio de Bom Jesus 

do Galho 
Objeto do Gasto: Apoio Finaceiro ao Muncípio visando 

obras de infra-estrutura 

Folhas 

Valor: R$70.000,00 
Código: 1505 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Muncípio de Entre 

Objeto do Gasto: Apoio Finaceiro ao Muncípio visando 
obras de infra-estrutura 

Tourinho 

Valor: R$40.000,00 
Código: 1506 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Fernandes 

Objeto do Gasto: Apoio Finaceiro ao Município visando 
obras de infra-estrutura e rural 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1507 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Muncípio de lnhapim 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Município visando 

obras de infra-estrutura urbana e rural. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1508 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: lpanema 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Município visando 

obras de infra-estrutura urbana e rural. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1509 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Piedade de Caratinga 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Município visando 

obras de infra-estrutura urbana e rural. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 151 O 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santa 

Rita de Minas 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Município visando 

obras de infra-estrutura urbana e rural. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1511 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Tapira 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Município visando 

obras de infra-estrutura urbana e rural. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1512 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Tarumirim 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Município visando 

obras de infra-estrutura urbana e rural. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1513 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte 

Esportivas 
Objeto do Gasto: Construção de Creches e Quadras 

Valor: R$40.000,00 
Código: 1545 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PERMANENTES E UTENSÍLIOS 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1546 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
Objeto do Gasto: SANEAMENTO BÁSICO 
Valor: R$100.000,00 
Código: 1547 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 
Valor: R$150.000,00 



1710 
Código: 1548 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
Objeto do Gasto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO 

POLI ESPORTIVO 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1549 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIAU 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1550 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TUPACIGUARA 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1551 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1552 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1553 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PERDIZES 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1689 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Baependi 
Objeto do Gasto: Aquisição de viatura utilitária para a área 

de saúde. (Região 03- Sul) 
Valor: R$20.000,.00 
Código: 1690 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municípios da Área 
Mineira da SUDENE 

1711 

Objeto- do Gasto: Instalação, ampliação e' melhoria do 
sistema de eletrificação rural. (Região 08 - Norte e 09 
Jequitinhonha/Mucuri) 

Valor: R$120.000,00 
Código: 1691 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municípios da Área 

Mineira da SUDENE 
Objeto do Gasto: Saneamento Básico (Construção e 

recuperação de obras de infraestrutura hídrica). (Região 08 - Norte e 
09 - Jequitinhonha/Mucuri) 

Valor: R$100.000,00 
Código: 1692 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municípios da Área 

Mineira da SUDENE 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos, ampliação e 

melhoria de Unidades de Saúde. (Região 08 - Norte e 09 -
Jequitinhonha/Mucuri) 

Valor: R$200.000,00 
Código: 1693 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santo 

Antônio do Retiro 
Objeto do Gasto: Conservação e restauração de estradas 

vicinais do município. (Região )8 - Norte) 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1694 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Coração 

de Jesus 
Objeto do Gasto: Conservação e restauração de estradas 

vicinais do município. (Região 08- Norte) 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 1695 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São João 

do Paraíso 
Objeto do Gasto: Conservação e restauração de estradas 

vicinais do município. (Região 08- Norte) · 



Valor: R$1 00.000,00 
Código: 1706 

1712 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Pará de Minas. 

Objeto do Gasto: Equipamentos para o Centro de 
Hemodiálise do Hospital Nossa Sra. da Conceição. 

Valor: R$100.000,00 
Código: 1707 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pará de Minas. 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas. 
Valor: R$100.000,00 
Código: 1708 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

lgaratinga. 

públicas. 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica das vias 

Valor: R$50.000,00 
Código: 1709 
Órgão e/ou Entidade Bene1í-•dda: Prefeitura Municipal de 

São José da Varginha. 

públicas. 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica das vias 

Valor: R$60.000,00 
Código: 1710 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Maravilhas. 

públicas. 

Papagaio. 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica das vias 

Valor: R$60.000,00 
Código: 1711 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentaçao asfáltica de vias públicas. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1712-
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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1713 
Onça de Pitangui. 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1713 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Leandro Ferreira. 

públicas. 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica das vias 

Valor: R$50.000,00 
Código: 1714 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição do Pará 

Luz. 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1715 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas. 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 1720 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Virgolândia 
Objeto do Gasto: Construção de 4 Postos de Saúde na 

Zona Rural, com área de aproximadamente 40 m2, cada um. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1721 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Virgolândia 
Objeto do Gasto: Calçamento de vias urbanas dentro do 

Distrito de Divino(Virgolândia) numa extensão de aproximadamente 
1 (Hum) quilômetro. • • 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1722 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Virgolândia 
Objeto do Gasto: Aquisição de uma Ambulância. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1723 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Virgolândia 
Objeto do Gasto: Construção de um Ginásio Poliesportivo 



Coberto com área aproximada de 500 m2. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 1724-01 

1714 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Rio Espera 

Objeto do Gasto: Obras de melhoria do trecho que liga o 
município de Rio Espera ao distrito de 

Vitorinos (Município Alto Rio Doce) 
Valor: R$0,00 
Código: 1725 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Vicente de Minas 
Objeto do Gasto: Obras de pavimentação asfáltica da 

estrada que liga os municípios de São 
Vicente de Minas a Andrelândia (MGT 494) 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 1725-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Vicente de Minas 
Objeto do Gasto: Obras de pavimentação asfáltica da 

estrada que liga os municípios de São 
Vicente de Minas a Andrelândia (MGT 494) 
Valor: R$200.000,00 
Código: 1726-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal Mar 

de Espanha 
Objeto do Gasto: Obras de pavimentação asfástica da 

estrada que liga os municípios de Mar de 
Espanha a Sapucaia (MG- 126). 
Valor: R$400.000,00 
Código: 1728-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Santa Casa de 

Misericórdia de Lima Duarte - MG 
Objeto do Gasto: Recursos financeiros para manutenção 

das atividades assistenciais da entidade. 
Valor: R$80.000;00 
Código: 1729-01 

z 
i3 

1715 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Santa Casa de 

Misericórdia de Barbacena - MG 
Objeto do Gasto: Recursos financeiros para manutenção 

das atividades assistenciais da entidade. 
Valor: R$180.000,00 
Código: 1730-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Ordem dos Advogados 

do Brasil - Seção Barbacena - MG 

entidade. 
Objeto do Gasto: Construção de prédio para instalação da 

Valor: R$40.000,00 
Código: 1731-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sociedade dos Amigos 

de Santa Bárbara - MG 
Objeto do Gasto: Aquisição de material para reforma e 

restauração da Igreja Matriz Santo 
Antônio do município de Santa Bárbara- MG 
Valor: R$80.000,00 
Código: 1735 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Universidade Federal de 

Minas Gerais - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Transferência de recursos para 

restauração e reforma do Hospital Borges da Costa em Belo 
Horizonte. 

Moema 

Chapada. 

Moema 

Jonas. 

Valor: R$100.000,00 
Código: 1737-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Creche no Povoado da 

Valor: R$10.000,00 
Código: 1738 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Creche no Bairro Padre 

Valor: R$5.000,001• 
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Código: 1740 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Creche Nossa Senhora 

Natividade - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Reforma da Sede. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 1745 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Creche Santa Sofia -

Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação da sede. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 17 46 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Obras Sociais Senhor 

Bom Jesus (Paróquia do Horto)- Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Aquisição de mobiliário para salas de 

aulas e cursos. 
Valor: R$8.000,00 
Código: 1747 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Grupo de Integração 

Social e Apoio ao Portador de HIV/AIDS e Informações Gerais -
VHIVER - Belo Horizonte 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e utensílios. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 17 48 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Feminina 

Jardim Castelinho - Contagem 

entidade. 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação da sede da 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1750 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Cavalhada Nossa 

Senhora de Nazaré - Distrito de Morro Vermelho - Caeté 
Objeto do Gasto: Apoio a projetos culturais. 
Valor: R$3.000,00 
Código: 1755 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Paineiras 
Objeto do Gasto: Aquisição de trator com implementas. 
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1717 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1756 ,, 
Órgão- e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Paineiras 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário Municipal de Paineiras. 

Paineiras 

Valor: R$3.000,00 
Código: 1757 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma e ampliação da Creche Lar da 
Criança Feliz na Sede do Município. 

Valor: R$5.000,00 
Código: 1759 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: APAE - Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio do Grama 
Objeto do Gasto: Reforma da sede própria. 
Valor: R$1.000,00 
Código: 1760 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

dos Moradores do Bairro São João - Abaeté 
Objeto do Gasto: Aquisição de terreno para construção de 

sede própria. 
Valor: R$4.000,00 
Código: 1761 

- 0' Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Vila Vicentina da 
Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e utilitários. 
Valor: R$2.000,00 
Código: 1762 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: APAE - Associação de 

Pais e Amigos de Excepcionais de Abaeté 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos, utilitários e 

formação profissional. 
Valor: R$3.000,00 
Código: 1763 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 



1718 
Morro da Garça 

Objeto do Gasto: Aquisição de uma ambulância. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1764 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Morro da Garça 
Objeto do Gasto: Perfuração de poços artesianos na 

Comunidade de Cabeceira do Jacarandá. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 1767 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Cantinho da Criança e 

do Adolescente Tia Emília - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e utilitários. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 1769 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Centro de Orientação e 

Integração Social São Gabriel- Belo Horizonte 

Horizonte 

Contagem 

I ta una 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e utilitários. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 1770 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Asilo Raio de Sol - Belo 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e utilitários. 
Valor: R$3.000,00 
Código: 1771 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção do Hospital Muncipal. 
Valor: R$200.000,00 
Código: 1772 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1773 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Morro do Pilar 
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Objeto do Gasto: Eletrificação de imóveis rurais. 
Valor: R$30.000,00 
Códi~:ro: 1774 

1719 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Salto da Divisa 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1775 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santo Antônio do Jacinto 
Objeto do Gasto: Eletrificação de propriedades rurais. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1776 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Campos Altos 
Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas do Bairro 

Camposaltinho. 

Carvalhos 

Edwiges 

Natalândia 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1777 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Muncipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de ruas do Bairro Santa 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1778 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1779 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bom Despacho 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00~ 
Código: 1780 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Congonhas do Norte 
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Perdigão 

Objeto do Gasto: Eletrificação de propriedades rurais. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1781 

1720 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1782 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bom Sucesso 
Objeto do Gasto: Perfuração de um poço artesiano no 

povoado da Serra. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 1783 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bom Sucesso 
Objeto do Gasto: Iluminação pública do povoado da Serra. 
Valor: R$3.000,00 
Código: 1787 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Arceburgo. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1788 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Campos Gerais. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1789 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Capetinga. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1790 
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1721 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Carmo do Rio Claro. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 

Cássia. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1791 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 
as unidades de saúde do município. 

Claraval. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1792 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 
as unidades de saúde do município. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1793 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Delfinópolis. :t 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1794 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Fortaleza de Minas. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 

Guapé. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1795 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 
as unidades de saúde do município. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1796 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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1722 
Guaranésia. 

Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 
as unidades de saúde do município. 

lbiraci. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1797 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 
as unidades de saúde do município. 

ltamogi. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1798 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 
as unidades de saúde do município. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1799 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

ltaú de Minas. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 

Jacuí. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1800 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 
as unidades de saúde do município. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1801 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Monte Santo de Minas. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 

Piumhi. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1802 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para 

suprir as unidades de saúde do município. 

Pratápolis. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1803 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 
as unidades de saúde do município. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1804 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João Batista do Glória. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1805 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São José da Barra. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1806 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Roque de Minas. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1807 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Sebastião do Paraíso. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1808 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Tomás de Aquino. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 
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as unidades de saúde do município. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1809 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Rita do Sapucaí. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 

as unidades de saúde do município. 

Alvarenga. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1810 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1811 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Domingos do Prata. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 

Dionísio. 

Valor: R$70.000,00 
Código: 1812 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Transferência de recursos para 
execução de obras de infra-estrutura no município. 

Valor: R$70.000,00 
Código: 1813 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pedra do Anta. 
Objeto do Gasto: Transferência de recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1814 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sem Peixe. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 
Valor: R$50.000,00 
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Código: 1815 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Santo Antônio do Grama. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1816 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Pedro dos Ferros. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 

Oratórios. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 1817 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 
execução de obras de infra-estrutura no Município. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 1818 .. 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Marliéria. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 
'l Valor: R$40.000,00· 

Código: 1819 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Catas Altas. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1820 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Gonçalo do Rio Abaixo. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1821 

~----~----------------------------------------------~ 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de São José do Goiaba!. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1822 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Piedade de Ponte Nova. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 

Guidoval. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 1823 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 
execução de obras de infra-estrutura no Município. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 1824 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Dores de Guanhães. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1825 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Centralina. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1856-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARANGOLA 
Objeto do Gasto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS 

DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CARANGOLA- REGIÃO 02 MATA 
Valor: R$55.000,00 
Código: 1862-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
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MUNICIPIO DE AGUA BOA- 1 O REGIAO DO RIO DOCE 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1872-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ- 02 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1875 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARANGOLA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE CARANGOLA- 02 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$200.000,00 · 
Código: 1877-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ORIZANIA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE ORIZANIA- 02 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1878-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FARIA LEMOS 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE FARIA LEMOS- 02 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1879-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE SERRA DOS AIMORÉS - 09 REGIÃO 
JEQUITINHONHA/MUCURI 

Valor: R$15.000,00 
Código: 1880-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE TOMBOS 

Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 
MUNICIPIO DE TOMBOS- 02 REGIÃO DA MATA 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1881-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUISBURGO 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE LUISBURGO- 02 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1882-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AGUAS FORMOSAS 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS 09 REGIÃO 
JEQUITINHONHA/MUCURI 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1883-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES - 09 REGIÃO 
JEQUITINHONHA/MUCURI 

Valor: R$10.000,00 
Código: 1884-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAVÃO 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE PAVÃO- 09 REGIÃO J[QUITINHONHA/MUCURI 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 1885-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLORIA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - 2 REGIÃO DA 
MATA 

Valor: R$20.000,00 
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Código: 1887-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE T"AIOBEIRAS 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS- 08 REGIÃO NORTE 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1888-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI- 10 REGIÃO DO RIO 
DOCE 

Valor: R$10.000,00 
Código: 1889-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SOBRALIA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE SOBRALIA- 1 O REGIÃO DO RIO DOCE 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1890-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAIANA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE CAIANA- 2 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1891-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA 
Objeto do Gasto:- OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA- 08 REGIÃO NORTE 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 1900-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VIEIRAS 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE VIEIRAS- 02 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$15.000,00 
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Código: 1901-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NANUQUE 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS 

POLIESPORTIVA NOS BAIRROS ROMILDA RUAS, LATICINIOS, 
VILA ESPERANÇA E NA ESCOLA MUNICIPAL AMERIÇO 
MACHADO, MUNICIPIO DE NANUQUE -09 REGIAO 
JEQUITINHONHA/MUCURI 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1902-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORREGO NOVO 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE CORREGO NOVO -10 REGIÃO DO RIO DOCE 
Valor: R$10.000,00 
Código: 1903-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PINGO D'AGUA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE PINGO D'AGUA- 1 O REGIÃO DO RIO DOCE 
Valor: R$10.000,00 
Código: 1912-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GALILEIA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE GALILEIA- 10 REGIÃO DO RIO DOCE 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1915-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ 
Objeto do Gasto: OBRAS UE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE ALTO CAPARAÓ- 02 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1916-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPARAÓ. 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

e 

MUNICIPIO DE CAPARAÓ- 02 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$10.000,00 
Código: 1921-01 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE UBAPORANGA 

Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 
MUNICIPIO DE UBAPORANGA- 1 O REGIÃO DO RIO DOCE 

Valor: R$10.000,00 
Código: 1935-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JAGUARAÇU 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE JAGUARAÇU - 1 O REGIAO DO RIO DOCE 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 1953-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA- 02 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 1955 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Feminina de 

Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (ASCOMCER). 
Objeto do Gasto: Assistência Social. 
Valor: R$15.000,00 · 
Código: 1956 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais ( APAE ) de Juiz de Fora. 
Objeto do Gasto: Assistência Social. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1957 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Educandário Carlos 

Chagas, no município de Juiz de Fora. 
Objeto do Gasto: Assistência Social. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1958 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação de Livre 
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Apoio ao Excepcional ( ALAE ) de Juiz de Fora. 

Objeto do Gasto: Assistência Social. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1959 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação de Caridade 

São José, no município de Bicas. 
Objeto do Gasto: Assistência Social. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1960 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Laranjal. 
Objeto do Gasto: Obras de Saneamento Básico 

Construção de Encostas no Córrego São José. 

Braga. 

Valor: R$60.000,00 
Código: 1961 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Belmiro 

Objeto do Gasto: Urbanização, Construção e Reforma de 
Unidades Habitacionais. 

da Câmara. 

Pereira. 

Valor: R$70.000,00 
Código: 1962 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ewbanck 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1963 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Simão 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural. 
Valor: R$70.000,00 
Código: 1964 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Cataguases. 
Objeto do Gasto: Obras de Saneamento Básico -

Canalização do Córrego Lava Pés. 
Valor: R$70.000,00 
Código: 1965 · 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Maripá de 

o 

Barbosa. 

Objeto do Gasto: Aquisição de Retroescavadeira. 
Valor: -R$70.000,00 
Código: 1966 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Matias 

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Entidades e 
Prefeituras - Construção de Quadra Poliesportiva. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 1967 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Chácara. 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios em 

Obras de Infra-estrutura - Calçamento de Ruas. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1968 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Piau. 
Objeto do Gasto: Saneamento Básico - Implantação de 

Rede de Água nas Comunidades de Miranda e Córrego dos Almeida. 

Dumont. 

Valor: R$70.000,00 
Código: 1969 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santos 

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Entidades e 
Prefeituras - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro da Glória. 

Miravânia 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1972 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Praça Pública 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1973 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Jenipapo de Minas 
Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2. de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 197 4 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

~ 'i 
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Francisco Badaró 

Cristália 

Jaíba 

Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2. de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1975 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Assentamento de 4000km de meio fio 
aquisição e assentamento de 4km de meio fio 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1976 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de praça de esportes na 
área do Projeto Irrigado 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1977 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Gameleiras 
Objeto do Gasto: Construção de área de lazer junto à 

Barragem de Gameleiras 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1978 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Mato Verde 
Objeto do Gasto: Construção de quadra esportiva na 

localidade de Jurema 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1980 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Padre Carvalho 
Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2 de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1981 
Órgão e/ou Entidade BenefL-:iada: Prefeitura Municipal de 

Montezuma 
Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2. de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
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Código: 1982 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Martinho Campos ·· 
Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo para o 

Esporte Clube Abadia 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1983 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Papagaios 
Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo para a 

Liga Papagaense de Desportos 
Valor: R$10.000,00 
Código: 1984 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Francisco Sá 
Objeto do Gasto: Construção de Praça de Esportes na 

localidade de São Geraldo 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1986 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pirapora 
Objeto do Gasto: Aquisição de ambulância e gabinete 

odontológico 

Pai Pedro 

Valor: R$35.000,00 
Código: 1987 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2. de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1988 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Vargem Grande do Rio Pardo 
Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2. de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1989 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Montes Claros 
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Objeto do Gasto: Obras do anel ferroviário 
Valor: R$25.000,00 
Código: 1990 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE MONTES CLAROS- UNIMONTES 

Objeto do Gasto: Obras de instalação do campus da 
Faculdade de Agronomia de Janaúba 

Valor: R$50.000,00 
Código: 1991 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MENDONÇA E SILVA- Montes Claros 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para 

laboratório para cursos destinados a excepcionais 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1992 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Riacho dos Machados 
Objeto do Gasto: Aquisição de tubulação para 

abastecimento de água no perímetro urbano 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1993 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE 

ESTADO DA AGRICULTURA 
Objeto do Gasto: Aquisição de sementes para distribuição 

aos pequenos produtores rurais do Norte de Minas e Jequitinhonha 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1994 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Janaúba 
Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva no 

Bairro Ribeirão do Ouro 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1995 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Rio Pardo de Minas 
Objeto do Gasto: Aquisição de tubos para abastecimento 

de água nas comunidades carentes do município 
e 
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Valor: R$20.000,00 
Código: 1996 -· 
Órgão-e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2 de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1997 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Capitão Enéas . 
Objeto do Gasto: Aquisição de tubos para abastecimento 

de água nas comunidades carentes 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 1998 

Porteirinha 

Porteirinha 

ltabirito 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de quadra esportiva 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1999 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Instalação de telefonia rural 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2000 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de drenagem de vias públicas do 
Bairro Padre Adelmo 

Mariana 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2001 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Praça no Distrito de 
Padre Viegas 

Berizal 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2002 
Órgão e/ou 'Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

~--------------------------------------------~~ 
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Objeto do Gasto: Construção de quadra de futebol de 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2003 " 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Curral de Dentro 
Objeto do Gasto: Construção de quadra de futebol no 

Distrito de Maristela 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2004 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Jaboticatubas 
Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo para 

incentivo ao esporte amador 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2005 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITACARAMBI 
Objeto do Gasto: Encascalhamento de estradas vicinais 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2006 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA 

COMUNIDADE DE VARZEA BONITA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2007 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JANAÚBA 
Objeto do Gasto: CONCLUSÃO DAS OBRAS DO POSTO 

DE SAÚDE DO BAIRRO BARBOSAS 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2008 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE 

ESTADO DE ESPORTE E LAZER 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

ESPORTIVO PARA APOIO AO ESPORTE AMADOR NA REGIÃO 
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NORTE DE MINAS 

Andradas. 

Valqr: R$30.000,00 
Código:·2009 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Assistência A Creches-Custeio. 
Valor: R$8.000,00 
Código: 201 O 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Alvorada de Minas. 
Objeto do Gasto: Aquisição de patrulha Mecanizada (dois 

tratores mais implementas). 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2011 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Alvorada de Minas. 
Objeto do Gasto: Asfaltamento da estrada municipal que 

liga Alvorada de Minas ao Serro. 

Araxá. 

Valor: R$9.000,00 
Código: 2012 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Saneamento básico. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2013 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Caetanópolis. 
Objeto do Gasto: Aquisição de um aparelho de ultra-

sonografia para o Centro de Saúde Municipal. D.Eiiza Cardoso 
Valor: R$7.000,00 
Código: 2014 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Caetanópolis. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2015 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Carmo da Mata. 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2016 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais de Areião- Município de Crucilândia. 
Objeto do Gasto: Compra de fertilizantes, sementes, 

calcário, preparo e aração. 

Datas. 

Datas. 

Sanitário. 

Ferros. 

lnhaúma. 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2017 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$9.000,00 
Código: 2018 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Rede de Esgoto 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2019 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica vias urbanas. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2020 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção da 33 etapa do Complexo de 
Lazer Manga. 

lnhaúma. 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2021 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica e recapeamento 
de vias urbanas. 

Valor: R$40.000,00 
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Código: 2022 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção aterro sanitário. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2023 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2024 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2025 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

do Distrito de Coelhos- Município de Entre Rios de Minas. 
Objeto do Gasto: Eletrificação rural dos bairros Acaiuaba, 

Água Limpa, Distrito de Coelhos e Montígio. 

ltabirito. 

Eliza Cardoso 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2026 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Asfaltamento de vias urbanas. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2027 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Jacutinga. 
Objeto do Gasto: Término do asfaltamento da estrada 

municipal que liga Jacutinga a Espírito Santo do Pinhai/SP (divisa). 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2028 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Jacutinga. 
Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde no 
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Distrito de São Sebatião dos Robertos. 

Ouro Preto. 

Ouro Preto. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2029 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de creche. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2030 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 2031 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Serra Azul de Minas. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2032 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

Serra Azul de Minas. 
Objeto do Gasto: Iluminação de vias urbanas. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2033 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Rio Acima. 
Objeto do Gasto: Duplicação e reforma da ponte sobre o 

Rio das Velhas de acesso à cidade. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2034 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Centro Social 

Desportivo do Veneza - Município de Ribeirão das Neves. 

Veneza. 

Serro. 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica no bairro 

Valor: R$7.000,00 
Código: 2035 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Objeto do Gasto: Construção de pontes e mataburros. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2036 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 
do Bairro Jaqueline e Adjacências -Belo Horizonte 

Objeto do Gasto: Construção da Sede 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2037 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santo Antônio do ltambé. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2038 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santo Antônio do ltambé. 
Objeto do Gasto: Eletrificação rural - Localidades de Beira 

de Gunhães, Bargô e Córrego:~ do Pilão e São João. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2039 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 

Mutuários do Conjunto SantosDumont- AMSCOD- Município de Belo 
Horizonte. 

Objeto do Gasto: conastrução de poço artesiano. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2040 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação comunitária 

do Bairro Cardoso- Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2041 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação comunitária 

do Córrego do Bação - Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 . 
Código: 2042 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

Nossa Senhora de Fátima - Município de ltabirito. 
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Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2043 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 
do Bairro São Geraldo- Município de l·.abirito. 

Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2044 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

do Bairro Tombadouro- Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2045 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

Novo ltabirito - Município de ltabirito/M<? 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2046 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

Vila Gonçalo - Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2047 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

do Bairro Santa Rita - Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2048 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

Quintas dos Inconfidentes- Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2049 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

do Marzagão- Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
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Código: 2050 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: f.ssociàção Comunitária 

da Vila José L()pes- Município de ltabirito. ·· · 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00'-· 
Código: 2051 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Obras Sociais da 

Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. 
· Objeto do Gasto: conclusão do Projeto ltabirito 2000 

Urbanismo. 

Pompéu. 

Velho. 

Valor: R$5.000,00 
Código: 2052 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: :::letrificação Rural - Distrito de Pompéu 

Valor: R$2.000,00 
Código: 2053 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

Amigos Munu - Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2054 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: APAE I ANDRADAS -

Município de Andradas. 
Objeto do Gasto: Manutenção da APAE. 
Valor: R$6.000,00 
Código: 2055 ·· 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

Nossa Senhora de Fátima- Município de Cachoeira da Prata. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos e material 

de construção. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2056 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Grupo de Amigos da 

Criança - Município de Belo Horizonte. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 



Valor: R$5.000,00 
Código: 2057 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: ASTUC-Associação dos 
Trabalhadores Unidos das Comunidades de Córrego Sêco, Catuá e 
Córrego D'Água- Município de Minas Novas. 

Objeto do Gasto: Construção de Sede. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2058 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 

Moradores do Distrito de Glaura- Município de Ouro Preto. 
Objeto do Gasto: Aquisição de Material de Construção. 
Valor: R$4.000,00 
Código: 2059 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: APAE I RIO POMBA-

Município de Rio Pomba. 
Objeto do Gasto: Manutenção da APAE 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2060 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

do Conjunto Residencial São Cristovão- Município de Belo Horizonte. 
Objeto do Gasto: Aquisição de material de construção e 

cestas básicas. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2061 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 

Moradores do Bairro Confisco e Adjacências - Município de 
Contagem. 

Objeto do Gasto: Doação de material de construção e 
cestas básicas. 

Valor: R$8.000,00 
Código: 2062 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

das Mulheres de Raposos- AMUR -Município de Raposos. 
Objeto do Gasto: Construção da Casa dos Idosos. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2063 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Hospital Nossa Senhora 
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da Piedade - Município de Elói Mendes. 
· Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos. 

Valor:H$5.000,00 
Código: 2064 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 
Moradores do Bairro Bela Vista e Bairros Vizinhos- Município de Ouro 
Fino. 

Objeto do Gasto: Aquisição de play-groud. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2065 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: APAE DE CARMO 

PARANAÍBA 
Objeto do Gasto: Manutenção da APAE. 

, Valor: R$3.000,00 
Código: 2066 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

Capanema- Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2067 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação de Apoio 

Comunitário do Bairro Saudade - Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Construção de sede. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2068 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

São Gonçalo do Bação- Município de ltabirito. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2069 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Nossa 

Senhora do Belo Ramo- Município de Belo Horizonte. 
Objeto do Gasto: Construção de Sede. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2070 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 

Cavaleiros do Mestre Nico de São Gonçalo do Amarante. 

I i 
I' 

----- _____________ ______._ ___ ____, 



i 
i 

i ,,, 

'.i. 
'I 

Objeto do Gasto: Finalidade desportiva. 
Valor: R$4.000,00 
Código: 2071 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação da Paróquia 
de São Gonçalo do Amarante. 

Objeto do Gasto: Restaurar Igreja. 
Valor: R$3.000,00 
Código: 2072 
Órgão e/ou Entidade Benet:ciada: Associação Comunitária 

de Lavras Velhas. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2073 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação de Proteção 

a Maternidade e Infância de Cachoeira do Carmo. 
Objeto do Gasto: Proteção ao recém-nascido e ao 

adolescente. 
Valor: R$4.000,00 
Código: 207 4 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

dos Moradores do Bairro Calafate e Adjacências - Município de Passa 
Tempo. 

Objeto do Gasto: Construção de sede. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2075 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

dos Amigos da Vila Deputado Augusto Clementino - Município de 
Serro. 

Objeto do Gasto: Construção da sede. 
Valor: R$7.000,00 
Código: 2076 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 

Moradores de Volta Fria - Município de Jeceaba. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2077 . 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Cancelinha Futebol 
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Clube - Município de Esmeraldas. • 

Objeto do Gasto: Construção de vestiário e alambrado. 
Valor: R$7.000,00 · 
Código: 2086 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Casa de Caridade 

Coração de Maria -Município de Morada Nova d_e Minas. _ 
Objeto do Gasto: Aquisição de matenal de construçao. 
Valor: R$2.000,00 
Código: 2087 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santo 

Antônio do Monte. 
Objeto do Gasto: C.Jntribuição da Usina do Lixo no terreno 

do Aterro Sanitário do Município de Santo Antônio do Monte. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2088 . _ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assoc1açao dos 

Moradores do Bairro São João do Município de Pirapora. 

Vermelho. 

Objeto do Gasto: Construção de Creche. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2089 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ribeirão 

Objeto do Gasto: Pavimentação dos Bairros Rio Grande, 
Bela Vista, Nossa Senhora Aparecida e Amoreiras. 

Orantibus. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 2090 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Domus Pro 

Objeto do Gasto: Construção da quadra poliesportiva no 
terreno da Associação. 

Orantibus. 

Valor: R$25.000,00 
Código: 2091 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Domus Pro 

Objeto do Gasto: Término da Construção da Sala de 
Orientação Escolar. 

Valor: R$10.000,00 
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1750 
Código: 2092 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Domus Pro 

Objeto do Gasto: Aquisição de material escolar. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2093 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva nos 
Bairros lúna e Jardim da Serra. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2094 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Monte Carmelo. 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamento Hospitalar. 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 2095 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Lagoa Formosa. 
Objeto do Gasto: Asfaltamento nos Bairros Brejinho e 

Novo Horizonte, totalizando 22.650 metros quadrados. 
Valor: R$100.000,00 
Código: 2096 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Três Marias. 
Objeto do Gasto: Construção do Pronto Socorro do 

Hospital São Francisco. 
Valor: R$100.000,00 
Código: 2097 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundação Hilton Rocha. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2098 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ribeirão das Neves. 
Objeto do Gasto: Obras de Assistência Social. 
Valor: R$20.000,00 
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Código: 2099 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Araxá. 
Objeto do Gasto: Término da construção da Casa de 

Triagem da Sociedade de Promoção Humana - SOPRO. 

Araguari. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2100 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção da rede de esgoto do Bairro 
Jockey Clube. 

Araguari. 

Araguari. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2101 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma da Casa Jesus, Maria e José. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2102 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Asfaltamento do trecho que liga a MG-
413 ao Distrito de Piracaíba. 

Teixeiras. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2103 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: ORBIS Clube de 

Objeto do Gasto: Alteração da estrutura física da sede. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2104 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Centro Comunitário 

Casa de Betânia do Município de Lagoa da Prata. 
Objeto do Gasto: Término da Construção da Sede. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2105 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Casa de Formação 

Nossa Senhora de Guadalupe - Comunidade Theotokos. 
· Objeto do Gasto: Término da Construção da Sede. 



Valor: R$15.000,00 
Código: 2106 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Tupaciguara. 

Vicentina. 
Objeto do Gasto: Reforma das Casas Populares da Vila 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2107 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANDRADAS 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2108 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS 

PÚBLICAS NOS BAIRROS FREITAS E FARIA, SÃO BENEDITO E 
NOS DISTRITOS DO CERVO E SERTÃOZINHO 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2109 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO 
Valor: R$15.000,00 
Código: 211 O 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO 
Objeto do Gasto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL BOM JARDIM, NA SEDE DO MUNICÍPIO. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2111 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 
Objeto do . Gasto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 

PERIMETRAL (CONTORNO RODOVIÁRIO) NA SEDE DO 

c 
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MUNIÓPIO 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2112 

1753 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CALDAS 

Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA E 
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO 
DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS DE SANTANA, SÃO 
PEDRO E LARANJEIRAS DE CALDAS. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2113 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMBUÍ 
Objeto do Gasto: AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA 

MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2114 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAREAÇU 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE TERMINAL 

RODOVIÁRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO PRÓXIMO AO ACESSO 
QUE LIGA A RODOVIA BR-381 COM A SEDE DO MUNICÍPIO. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2115 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAREAÇU 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 

NO BAIRRO PENHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2116 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS 
Objeto do Gasto: AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DA E. E. JOÃO DE PAULA CAPRONI, NA SEDE 
DO MUNICÍPIO 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2117 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE 

SANEAMENTO BÁSICO EM VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO 
MUNICÍPIO 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2118 
Órgão (' , ·': Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA DE 

TRECHO QUE LIGA A CIDADE AO BAIRRO NOSSA SENHORA 
APARECIDA, COM 14.200m2 , NA SEDE DO MUNICÍPIO 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2119 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IPUIUNA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE PRONTO 

SOCORRO MUNICIPAL 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2120 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IPUIUNA 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA HOSPITAL 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2121 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2122 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE INCONFIDENTES 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2123 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE MONTE SIÃO 
1755 1 

Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE PARQUE 
TURÍSTICO, NASEDE DO MUNICÍPIO 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2124 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OURO FINO 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO 

CONJUNTO SÃO JUDAS 
Valor: R$100.000,00 
Código: 2125 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

HOSPITALAR 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2126 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MUNHOZ 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2127 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE PARQUE 

TURÍSTICO 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2128 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALAR 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2129 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 



Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2130 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONGONHAL 

Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO EM 
VIAS PÚBLICAS DASEDE DO MUNICÍPIO 

Valor: R$5.000,00 
Código: 2131 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS 

PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2132 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BOM REPOUSO 

URBANAS 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2133 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BOM REPOUSO 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA HOSPITAL 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2134 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2135 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 
Objeto do Gasto: INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2136 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 

Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
ESPORTIVA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS SALGADOS 

Valor: R$5.000,00 
Código: 2137 

;-. Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POÇO FUNDO 

Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2138 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POÇO FUNDO , 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BASICO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2139 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE 

URBANAS 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA DE VIAS 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2140 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2141 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2142 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE PONTE NA 

RODOVIA QUE LIGA TURVOLÂNDIA A CORDISLÂNDIA 
Valor: R$20.000,00· 
Código: 2143 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPESTRE 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2144 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: APAE DE JACUTINGA 
Objeto do Gasto: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2145 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2146 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
Objeto do Gasto: CONCLUSÃO DO HOSPITAL DR. 

ADOLFO BEZERRA DE MENEZES 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2147 

Bento 

Amaral 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município Senador José 

Objeto do Gasto: Ampliação de Posto de Saúde 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2148 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município Senador 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica e calçamento de 
vias urbanas 

Valor: R$18.000,00 
Código: 2149 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Campanha 
Objeto do Gasto: Aquisição de uma ambulância 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2150 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município Araxá 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
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Moreira 

Valor: R$32.000,00 
Código: 2151 
Órgãcr e/ou Entidade Beneficiada: Município de Arcos 
Objeto do Gasto: Construção de escola 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2152 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Delfim 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$12.000,00 
Código: 2153 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Coqueiral 
Objeto do Gasto: Construção de uma maternidade 
Valor: R$14.000,00 
Código: 2154 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Conceição 

do Mato Dentro 

Saúde 

Mirim 

Fundo 

Objeto do Gasto: Reforma e construção de Posto de 

Valor: R$32.000,00 
Código: 2155 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Careaçu 
Objeto do Gasto: Ampliação de Posto de Saúde 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2156 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Lavras 
Objeto do Gasto: Construção de laboratório 
Valor: R$32.000,00 
Código: 2157 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Sapucaí-

Objeto do Gasto: Construção de escola municipal 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2158 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Poço 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica e calçamento de 
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vias urbanas 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2159 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Munhoz 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica e calçamento de 

vias urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2160 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Piranguinho 

Sião 

Santa 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$12.000,00 
Código: 2161 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Monte 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2162 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltaverava 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2163 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Lagoa 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$32.000,00 
Código: 2164 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Extrema 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
Valor: R$32.000,00 
Código: 2165 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltapeva 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 

(canalização do Córrego Divinéia) 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2166 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltapecerica 
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Diamantina 

Joaquim 

do Amparo 

Leite 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2167 _. 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lguatama 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
Valor: R$28.000,00 
Código: 2168 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Estiva 
Objeto do Gasto: Construção de hospital 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2169 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Serro 
Objeto do Gasto: Ampliação de hospital 
Valor: R$14.000,00 
Código: 2170 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Wenceslau 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$12.000,00 
Código: 2171 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Objeto do Gasto: Construção de hospital 
Valor: R$28.000,00 
Código: 2172 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Dom 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2173 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Bom Jesus 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias urbanas 
Valor: R$12.000,00 
Código: 2174 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Fruta de 
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Objeto do Gasto: Aquisição de um veículo para a 
Secretaria Municipal de Saúde 

Valor: R$12.000,00 
Código: 2175 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Conceição 
das Pedras 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2176 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lpuiuna 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2177 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltambé do 

Mato Dentro 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2178 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santo 

Antônio do Rio Abaixo 
Objeto do G:Jsto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$iG.üOO,OO 
Código: 2179 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de Botelhos. 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para 

pavimentação de estrada entre a sede do município e o distrito de 
PALMEIRAL. 

Valor: R$450.000,00 
Código: 2180 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de Bandeira do Sul. 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 

infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2181 ,, 
Órgão e/ou Entidade Benef4ciada: Prefeitura do município 
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de Cabo Verde. 

Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 
infra-estrutura. · -

Valor: R$20.000,00 
Código: 2182 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de Conceição da Aparecida. 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 

infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2183 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de Bom Jesus da Penha~ 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 

infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2184 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de Santa Rita de Caldas. 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 

infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2185 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de Albertina. · 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 

infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2186 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de lbitiúra de Minas. 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 

infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2187 
Órgão e/ou Entic'qde Beneficiada: Prefeitura do município 

de Senador Amaral. Jl 
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Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras 

de infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2188 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de Senador José Bento. 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 

infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2189 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de Elói Mendes. 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 

infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2190 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de Poço Fundo. 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 

infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2191 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura do município 

de Caldas. 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para obras de 

infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2211 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Rita de Caldas 
Objeto do Gasto: Conclusão da pavimentação da Rodovia 

MG-455, no entorno da cidade, numa extensão aproximada de 5km. 

Albertina 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2212 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
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Albertina 

municipais 

Albertina 

Albertina 

móvel 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2213 
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Órgão-e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção e reforma de escolas 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2214 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Iluminação do campo de futebol 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2215 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de uma ambulância - UTI 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2216 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição dos Ouros 

públicos 
Objeto do Gasto: Reforma e construção de logradouros 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2217 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição dos Ouros 
Objeto do Gasto: Reforma da ponte e construção de uma 

passarela sobre o rio Sapucaí Mirim 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2218 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição dos Ouros 
Objeto do Gasto: Construção Terminal Rodoviário 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2219 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

,, 
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Conceição dos Ouros 
Objeto do Gasto: Construção de "Matadouro Municipal" 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2220 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição dos Ouros 
Objeto do Gasto: Reforma e aquisição de equipamentos 

para a Santa Casa de Misericórdia São José 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2221 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição dos Ouros 
Objeto do Gasto: Aquisição de ambulância - UTI Móvel 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2222 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição dos Ouros 
Objeto do Gasto: Pavimentação das ruas dos bairros 

Quilombo, Santa Efigênia, Chácara dos Euclides, da Av. Cel. 
Domingos Rosa, Av. Barão do Rio Branco e Trevo da cidade. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2223 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Consolação 

Município 
Objeto do Gasto: Asfaltamento de vias urbanas no 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2224 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Consolação 

públicos 
Objeto do Gasto: Reforma e construção de logradouros 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2225 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Consolação 
Objeto do Gasto: Expansão da rede de distribuição de 

2: 
õ 

1767 
água e de esgoto 

Jacutinga 

Congonhal 

Cambuí 

Valor: R$15.000,00 
Códig-o: 2226 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de unidade de saúde 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2227 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção do estádio municipal 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2228 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico e 
reurbanização 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2229 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem 
Objeto do Gasto: Pavimentação das vias públicas do 

bairro São Domingos 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2230 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem 
Objeto do Gasto: Pavimentação e urbanização das 

avenidas Prefeito Hélio Terra e avenida que margeia o Ribeirão 
Santana 

Pedralva 

município 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2231 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Çonstrução de praças na área urbana do 

Valor: R$15.000,00 
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Código: 2232 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição e equipamentos de 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2233 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de uma motoniveladora e de 
um camimhão de lixo 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2234 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bueno Brandão 
Objeto do Gasto: Aquisição de uma patrol e uma pá 

carregadeira 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2235 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bueno Brandão 

Móvel 
Objeto do Gasto: Aquisição de uma ambulância - UTI 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2236 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Rita de Caldas 
Objeto do Gasto: Reforma da Escola Municipal 

Governador Valadares 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2237 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Rita de Caldas 
Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas no Distrito de São 

Bento de Caldas, bairro do Pião e Conjunto Habitacional Dona Luzia 
Garcia de Carvalho 

Valor: R$20.000,00 
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Código: 2238 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Rita de Caldas 
- Objeto do Gasto: Construção e equipamento de centros de 

lazer e esportes no Município 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2239 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Rita de Caldas 
Objeto do Gasto: Construção de 50 casas populares 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2240 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

lbitiúra de Minas 
Objeto do Gasto: Término da construção do Ginásio 

Poliesportivo 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2241 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Mata 
Objeto do Gasto: Obras de viabilização da construção do 

complexo turístico Pedra do Navio 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2242 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Mata 
Objeto do Gasto: Aquisição de um ambulatório itinerante 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2243 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Mata 
Objeto do Gasto: Construção da Praça de Esportes 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2244 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Mata 
Objeto do Gasto: Aquisição de motoniveladora e 
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equipamentos 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2245 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Consolação 

municipal 

Cristina 

municipal 

Cristina 

Cristina 

Objeto do Gasto: Reforme; e ampliação do matadouro 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2246 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do matadouro 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2247 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de aterro sanitário 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2248 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma e ampliação de escolas 
municipais da zona urbana e rural 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2249 

Cristina 

Cristina 

públicos 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2250 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma e construção de logradouros 

Valor: R$1 0.000;00 
Código: 2251 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

Objet<r do Gasto: Obras de melhoria de infra-estrutura 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2252 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Córrego do Bom Jesus 

lpuiúna 

Objeto do Gasto: Reforma de logradouros públicos 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2253 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma de praças 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2254 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Monte Sião 

urbana 
Objeto do Gasto: Obras de melhoria na infra-estrutura 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2255 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Paraisópolis 

urbana 

Heliodora 

Gonçalves 

Objeto do Gasto: Obras de melhoria na infra-estrutura 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2256 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma de logradouros públicos 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2257 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de matadouro municipal 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2258 

I 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Cachoeira de Minas 
Objeto do Gasto: Melhoria da infra-estrutura urbana 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2266 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Rio Paranaíba 

urbanas. 
Objeto do Gasto: Aplicaç§.) de lama esfáltica em vias 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2267 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Rio Paranaíba 
Objeto do Gasto: Implementação de sistema de tratamento 

de lixo no município. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2268 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Patos de Minas 
Objeto do Gasto: Construção de Poço Artesiano 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2269-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Serra do Salitre 

urbanas. 
Objeto do Gasto: Aplicação de lama esfáltica em vias 

Valor: R$70.000,00 
Código: 2270 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Guarda-Mor 

urbanas. 

Matutina 

Objeto do Gasto: Aplicação de lama esfáltica em vias 

Valor: R$70.000,00 
Código: 2271 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aplicação de lama esfáltica em vias 

urbanas. 
· Valor: R$50.000,00 

Código: 2272-01 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Patos de Minas 

urbanas. 
Objeto do Gasto: Aplicação de lama esfáltica em vias 

Valor: R$70.000,00 
Código: 2273-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro da Fortaleza 
Objeto do Gasto: Transferência de recursos para o 

município para aquisição de 2 veículos utilitários usados(caminhão) 
para uso restrito da Prefeitura Municipal. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2274 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

João Pinheiro 
Objeto do Gasto: Implantação e complementação dos 

serviços de adução de água tratada e coleta de esgoto sanitário 
domiciliares. 

Pedra Azul 

Valor: R$1 00.000,00 
Código: 2276 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas 
Valor: R$80.000,00 
Código: 2277 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Olhos D'Água 

Buritizeiro 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2278 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura 
Valor: R$40.000,00 
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Código: 2279 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Glaucilândia 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2280 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Josenópolis 

Marliéria 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2281 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2282 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Cruz de Salinas 

Juvenilha 

Divisópolis 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2283 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2284 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2285 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João das Missões 
Objeto ~ Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$3Q.OOO,OO 
Código: 2286 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

í 

c 
" 

Jequitai 

Urucuia 

Rubim 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
ValoCR$35.000,00 
Código: 2287 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2288 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2289 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Montalvania 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2290 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Porteirinha 
't Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 

Valor: R$50.000,00 

Boca i uva 

Almenara 

Código: 2291 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$90.000,00 
Código: 2292 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 2298 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Natércia. 

Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quad,ra 

I. 
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poliesportiva. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2299 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Natércia. 
Objeto do Gasto: Conclusão das obras do Hospital Cel. 

Goulart Santiago Brum (Municipal). 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2300 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Natércia. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas no 

Conjunto Habitacional Santa Catarina. 

Gerais. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2301 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Campos 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas nos 
bairros Jardim Cidade Nova e Jardim Botânico 11, total de 50.000 m2 

Valor: R$40.000,00 

Gerais. 

Código: 2302 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Campos 

Objeto do Gasto: Cesta básica habitacional para 
construção de 200 (duzentas) casas para famílias carentes no bairro 
Jardim Botâncio 11 

Gerais. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2303 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Campos 

Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 
poliesportiva no Distrito de Córrego do Ouro. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2304 ~ 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Boa 
Esperança. 

Objeto do Gasto: Conclusão das obras da Santa Casa de 
Misericórdia de Boa Esperança. 

Valor: R$40.000,00 
I 
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Código: 2305 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Boa 

Esperança. -. . . 
Objeto do Gasto: Pavimentação (recape~mento) de v1as 

urbanas nos bairros Maringá e Nossa Senhora Aparecida I e 11. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2306 . . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p1o de lhcmea. 

Objeto do Gasto: Cesta básica de materiais de construção 
para reforma de casas de famílias carentes. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2307 . . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de lhcmea. 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2308 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de 

Campestre. _ . 
Objeto do Gasto: Pavimentaçao de v1as urbanas. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2309 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Campestre. 
Objeto do Gasto: Implantação, ampliação e melhoria de 

sistema de esgotamento sanitário. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2310 ... 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Areado. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2311 ... 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Aread?. 
Objeto do Gasto: Implantação, ampliação e melhona de 

sistema de esgotamento sanitário. 
Valor: R$30.000,00 I 

<: 
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Código: 2312 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Coqueiral. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$45.000,00 
Código: 2313 
Órgão e/ou Entidade Beneficiáda: Município de Coqueiral. 
Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 

poliesportiva. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2314 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Cristais. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2315 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Cristais. 
Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 

poliesportiva. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2316 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Capitólio 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2317 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Capitólio 
Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 

poliesportiva. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2318 ( 
Órgão e/ou Entidade Beneficia~a: Município de Quartel 

Geral. 
Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 

poli esportiva. 

Geral. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2319 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Quartel 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
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Valor: R$20.000,00 ~ 

Código: 2320 . ·. . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Pams. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 2321 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p1o de Pa1ns. 
Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 

poliesportiva. 

Esperança. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2322 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Boa 

Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 
poliesportiva. • 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2323 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de T1ros. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2324 · . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o ~e T1ros ... 
Objeto do Gasto: Reforma do muro do Estadia Mumc1pal 

Marcondes Gontijo de Melo. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2325 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficia~a: Mumc1p1o d: T1ros. 
Objeto do Gasto: Construçao de 03 (tres) quadras 

poliesportivas. 

Furnas 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2331-01 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p10 de Fron!e1ra 
Objeto do Gasto: Ampliação e Reforma do Hospital de 

Valor: R$125.000,00 
Código: 2341-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

il 
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Objeto do Gasto: Pavimentação de Vias Urbanas no Bairro 
Jardim Primavera 

Valor: R$125.000,00 
Código: 2346-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Conquista 
Objeto do Gasto: Construção de quadra esportiva para o 

conjunto habitacional Maricota Resende 
Valor: R$70.000,00 
Código: 2383-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltapagipe 
Objeto do Gasto: Construção de redes de esgoto, 

drenagem plivial e pavimentação de ruas e avenidas nos bairros: 
Jardim Castro, Olinda, Cohab 11, Maria Pedro da Cunha, Lageado e 
Jardim Costa, totalizando 12.000 m 

Valor: R$1 00.000,00 
Çódigo: 2390-01 ~ 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Tupaciguara 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação de Unidade de 

Atendimento à Terceira Idade "Recanto dos idosos", localizado no 
Bairro Tiradentes 

Oeste 

Reserva 

Valor: R$60.000,00 
Código: 2409-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Limeira do 

Objeto do Gasto: Construção de Ponte no Córrego da 

Valor: R$65.000,00 
Código: 2414 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Divino das Laranjeiras 
Objeto do Gasto: Implantação de projetos de arborização e 

isolamento das áreas de topo de morro com cerca de arame farpado, 
com mudas do viveiro que serão construídos. 

Valor: R$11.00_Q,OO 
Código: 2415 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Câmara Municipal 

de Central de Minas . . 
Objeto-do Gasto: Calçamento das Ruas Olavo Venss1mo 

Fagundes e Paulo Pereira Pinto 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2416 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Lassance 
Objeto do Gasto: Construção de 1 (uma) quadra 

poliesportiva 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2417 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

São João do Manteninha . . .. 
Objeto do Gasto: Reforma do Quartel de Pollc1a Militar 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2418 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

São Gonçalo do Sapucaí . _ . 
Objeto do Gasto: Contrução do Pav1lhao da ala masculina 

da Sociedade São Vicente de Paula 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2419 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Paulistas 
· Objeto do Gasto: Calçamento da rua Tabatinga 

Valor: R$25.000,00 
Código: 2420 ·· . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tura Mun1c1pal de 

Presidente Olegário 
Objeto do Gasto: Melhoria e conservação de Praças no 

Município 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2421 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Manutenção de Viaturas de Resgate 

li 
I 
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Valor: R$70.000,00 
Código: 2422 . 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Sinalizador noturno do aeroporto 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2423 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de. 

Belo Horizonte -· 
Objeto do Gasto: Construção da Sede da Associação de 

Moradores do Conjunto Santa Maria 
Valor: R$34.000,00 
Código: 2424 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Aquisição de aparelhos Holl Matro para o 

Corpo de Bombeiros Militar de Lavras 
Valor: R$100.000,00 

Pirapora 

Çódigo: 2425 ,J 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de um trator para a 
Associação dos Trabalhadores Rurais do Pernambuco 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2426 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carandaí 
Objeto do Gasto: Sinalização de Trânsito do perímetro 

urbano da cidade, praças, ruas, avenidas, bairros, Distritos e 
Povoados 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2427 , .. 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Várzea da Palma 
Objeto do Gasto: Calçamento dos Bairros Jardim América, 

Jardim Itália e Paulo VI. 
Valor: R$30.000,00 

T 
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Código: 2428 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar do Estado 

de Minas Gerais -
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do Hospital Militar 

de Belo Horizonte 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 2429 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar do Estado 

de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do Colégio 

Tiradentes de Belo Horizonte 
Valor: R$50.000,00 l Código: 2430 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar do Estado 

de Minas Gerais 

Florestal 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículos para a Polícia 

Valor: R$60.000,00 
Código: 2433 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Superintendencia de 

Limpeza Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte - SLU/PBH 
Objeto do Gasto: Construção de galpão de triagem na 

Região do Barreiro 

lbiracatu 

Valor: R$98.000,00 
Código: 2434 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Recuperação. de estradas vicinais 
Valor: R$70.000,00 
Código: 2435 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Lagoa Grande 
Objeto do Gasto: Aquisição de ambulância 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2436 '"'-
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João do Manhuaçu 
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Objeto do Gasto: Construção de praça na Av. São 

João Batista 

Bonfim 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2437 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Ampliação de posto de saúde 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2438 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Brasilândia de Minas 

Ouro Preto 

Objeto do Gasto: Aquisição de pá carregadeira 
Valor: R$80.000,00 
Código: 2439 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2440 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Ruralminas 
Objeto do Gasto: Construção de pequenas barragens de 

perenização e captação nos seguintes assentamentos do município 
de João Pinheiro: 

Corinto 

infantil 

Fruta D'anta 
Formiga 
Boca i na 
Segredo 
Floresta 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2441 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de prédio para educação 

Construção de prédio para Educação especial 
Valor: R$80.000,00 
Código: 2442 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria Estadual > · 

de Transportes e Obras Públicas ..., . . 
Objeto do Gasto: Reforma de quadra p~li~sporti'!'a na 

Escola Estadual José Quaresma da Costa do Mun1c1p1o de Aguas 
Formosas 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2443 . 

de Meio órgão_ ~/.ou Entidade . Beneficiad~_: Secretana 
Ambiente do MunJc1p1o de Belo Honzonte- PBH-

Mata do Objeto do Gasto: Implantação do Parque da 
Morcego 

Valor: R$52.000,00 
Código: 2444 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Administração Reg1onal 

de Venda Nova da Prefeitura Municípal de Belo Horizonte ... 
Objeto do Gasto: Construção de centro comumtan_o. ~e 

convivência no Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, Mumc1p1o 
de Belo Horizonte 

Sabará 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2445 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Centro Comunitário de 
Convivência no Bairro Ana Lúcia 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2446 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Operacionalização das ações do 

Conselho do Trabalho, Emprego e Geração de Renda. 
Valor: R$78.000,00 
Código: 2447 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Operacionalização das ações do 

Conselho do Trabalho, Emprego e Geração de Renda. 
Valor: R$20.000,00' 
Código: 2448 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Instituto Estadual qe 
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Florestas- IEF 

Objeto do Gasto: Recuperação do Parque Estadual do 
Serra da Candonca, no município de Guanhães. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2449 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de nove (9) km 

de trecho da BR 458 ao Distrito de São Cândido, no município de 
Caratinga. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2450 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Ubaporanga 

Habitação 

Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2451 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Construção de moradias populares no 
município de Antônio Dias 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2452 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica do centro da 

cidade à imagem do Cristo Redentor, no município de Bom Jesus do 
Galho 

Valor: R$60.000,00 
Código: 2453 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de 8.000 metros 

quadrados da Rua Durval Fernandes, no município de lapu 
Valor: R$60.000,00 
Código: 2454 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica do trecho da BR 

381 ao Distrito de Pedra Corrida, no município de Periquito 
Valor: R$30.000,00 

~ 
I 
i í 

Q 

Alegre 

1787 
Código: 2455 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Vargem 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2456 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica do trecho da BR 

381 ao distrito de Serraria, no município de Periquito 
itobv 

Soares 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2457 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Raul 

Objeto do Gasto: Recuperação de nascentes no distrito de 
Bicuiba, no município de Raul Soares 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2458 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lpaba 
Objeto do Gasto: Recuperação da Lagoa de lpaba, no 

município de lpaba 

ltamarati 

Habitação 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2459 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lpatinga 
Objeto do Gasto: Implementação do Parque Municipal 

Valor: R$42.000,00 
Código: 2460 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Construção de moradias populares, no 
município de Santa Bárbara 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2461 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Habitação 
Objeto do Gasto: Construção de moradias populares, no 
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município de Governador Valadares 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2462 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica na sede do 

município de Bugre 

do Paraíso 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2463 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santana 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2464 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de 10.000 metros 

quadrados no município de Jaguaraçu 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2477 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Uruana de Minas 

Vazante 

Formoso 

Arinos 

Objeto do Gasto: Ampliação do Centro de Saúde 
Valor: R$100.000,00 
Código: 2478 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Ginásio Poliesportivo 
Valor: R$150.000,00 
Código: 2479 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2480 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gastq: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$70.000,00 J · 

['-------~ j_ 
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Código: 2481 . . . · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Varjão de Minas ~ ' 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2482 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Lagoa Grande 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$70.000,00 
Código: 2483 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Guimarânia 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2484 .. ~ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Brasilândia de Minas 

Lagamar 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2485 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2486 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Chapada Gaúcha ·· 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2490 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municíp!o de Capetlnga 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para 

farmácia de manipulação 
Valor: R$20.000,UD 
Código: 2491 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Além 
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Paraíba 

Objeto do Gasto: Reforma e aquisição de equipamentos 
para o Hospital São Salvador 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2492 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santa 

Bárbara do Tugúrio 
Objeto do Gasto: Convênio com o Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2493 

Caetano 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Cipotânea 
Objeto do Gasto: Reforma da rede física do Hospital São 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2494 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santana 

do Garambéu 
Objeto do Gasto: Implantação de biblioteca pública 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2495 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santana 

do Garambéu 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e 

ambulância para atendimento do Posto de Saúde Municipal 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2496 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Desterro 

do Melo 
Objeto do Gasto: Ampliação da rede física do Posto de 

Saúde Antônio Tafuri 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2497 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Carandaí 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para o 

Hospital Municipal de Santana 
Valor: R$10.000,00 
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Código: 2498 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Alto Rio 

Objeto do Gasto: Reforma da Praça do distrito de Abreus 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2499 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Brás Pires 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação da Praça de 

Esportes José Te reza de Oliveira 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2500 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Brás Pires 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para a 

Unidade de Saúde João Vilela Soares da Fonseca 
Valor: R$10.000,00 

Carlos 

Doce 

ambulância 

Código: 2501 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Antônio 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos hospitalares 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2502 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Alto Rio 

Objeto do Gasto: Aquisição e manutenção de veículo -

Valor: R$20.000,00 
Código: 2503 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Piedade 

do Rio Grande 
Objeto do Gasto: Construção do Posto de Saúde de Santo 

Antônio do Porto de Piedade do Rio Grande 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2504 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Alto Rio 

Doce 
Objeto do Gasto: Construção de ponte sobre o rio Xopotó -

Rodovia MG 132 entre os Municípios de Alto Rio Doce/Cipotânea 

I 
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Valor: R$15.000,00 
Código: 2505 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lbertioga 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2506 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Montes 

Claros 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2507 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Senador 

Firmino 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2508 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Lima 

Duarte 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2509 

Barbacena 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Barbacena 
Objeto do Gasto: Instalação de unidade da UEMG em 

Valor: R$50.000,00 
Código: 2510 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Barbacena 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2511 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Madre de 

Deus de Minas 
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Objeto do Gasto: Convênio com Município'para ações 

de desenvolvimento comunitário · 
Valcir:-R$5.000,00 
Código: 2512 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Cipotânea 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$1 0:000,00 
Código: 2513 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Ressaquinha 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2514 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Barbacena 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e veículos 

para o DEMASP 

Doce 

Valor: R$50.000,00 
Código: 2515 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Alto Rio 

Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 
desenvolvimento comunitário 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2516 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Dores do 

Turvo 
Objeto do Gasto: Construção de unidade escolar para o 

ensino fundamental 

Carlos 

escolar 

Valor: R$10.000,0'1 
Código: 2517 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Antônio 

Objeto do Gasto: Manutenção dos serviços de transporte 

Valor: R$10.000,00 

1. 



municipal 

Gaúcha 

1794 
Código: 2518 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Aiuruoca 
Objeto do Gasto: Construção de unidade de saúde 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2519 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Aracitaba 
Objeto do Gasto: Aquisição de ambulância 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2520 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de. Chapada 

Objeto do Gasto: Reforma da unidade de saúde municipal 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2521 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Divinópolis 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2522 

Campos 

municipal 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Dores de 

Objeto do Gasto: Reforma da unidade de saúde municipal 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2523 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Goianá 
Objeto do Gasto: Construção de unidade de saúde 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2524 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Madre de 

Deus de Minas 

Novas 

Objeto do Gasto: Aquisição de unidade móvel de saúde 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2525 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Minas 
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1795 
Objeto do Gasto: Aquisição de unidade móvel de 

Valor:-R$1 0.000,00 
Código: 2526 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Oliveira 

Objeto do Gasto: Aquisição de unidade móvel de saúde 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2527 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ouro 

Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 
desenvolvimento comunitário 

M. Freire 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2528 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Paiva 
Objeto do Gasto: Aquisição de unidade móvel de saúde 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2529 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município d~ .Pirapor~ . 
Objeto do Gasto: Reforma do Hospital Mumc1pal Mo1ses 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2530 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Rio Novo 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2531 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santa Rita 

de lbitipoca . . . 
Objeto do Gasto: Reforma de unidade de saude mumc1pal 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2532 . . . _ _ 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p1o de Sao Joao 

Del Rei 
Objeto do Gasto: Reforma do Teatro Municipal 

li I 
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Valor: R$20.000,00 
Código: 2533 

1796 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 
Lourenço 

Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 
desenvolvimento comunitário 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2534 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Senhora 

dos Remédios 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2535 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Timóteo 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2536 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Sabará 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2537 
Órgão e/ou Entidade BenefiCiada: Município de Ponte 

Nova 
Objeto do Gasto: Implantação de farmácia básica de 

manipulação 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2580 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Raul Soares 
Objeto do Gasto: Ações na área de assistência social 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2581 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Nova Lima 
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Contagem 

Sabará 

ltaobim 

Objeto do Gasto: Cosntrução de um Posto Médico 
Valor: R$60.000,00 
Código: 2582 

1797 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Ações na área de assistência social 
Valor: R$90.000,00 
Código: 2583-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Ações na área de assistência social 
Valor: R$90.000,00 
Código: 2584 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção e melhorias habitacionais 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2585 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Campo Belo 
Objeto do Gasto: Ações na área de assitência social 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2587 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Governador Valadares 
Objeto do Gasto: Asfaltamento da estrada, ligando ao Pico 

do lbituruna 

Almenara 

Medina 

Valor: R$60.000,0l 
Código: 2589 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construções e melhorias habitacionais 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2591 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

·Objeto do Gasto: "Eletrificação rural 

---~-- ~~~~~~-



Medina 

urbanas 

Medina 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2592 

1798 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação e calçamento de vias 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2593 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção do Hospital Ambulatorial 
Hebron Bete!, bairro Bela Vista. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 2594 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Guaranésia 

Raposos 

Objeto do Gasto: Saneamento básico no Bairro Capitão 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2596 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de via central, ligando o 
perímetro urbano à MG-30 

Valor: R$50.000,00 
Código: 2599 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Além Paraíba , 

Marinópolis 

ltambacuri 

Objeto do Gasto: Ponte de Concreto no Distrito de 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2602 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construções e melhorias habitacionais 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2611 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 2 - mata 
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1799 
Prefeitura Municipal de Jequeri 
Objeto do Gasto: construção de campo de futebol no 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2612 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 6 - centro-oeste 
Prefeitura Municipal de Candeias 
Objeto do Gasto: construção de pontes 
Valor: R$20.000;00 
Código: 2613 
Órgão e/ou Entidac.a Beneficiada: região 1 - central 
Prefeitura Municipal de Mário Campos 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor:R$20.000,00 
Código: 2614 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 6 - centro-oeste 
Prefeitura Municipal de Camacho 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2615 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 1 - central 
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2616 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 2 - da mata 
Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta 
Objeto do Gasto: construção de um posto de saúde no 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2617 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 1 - central 
Prefeitura Municipal de Betim 
Objeto do Gasto: iluminação de campos de futebol no 

Valor: R$180.000,00 
Código: 2618 



oeste 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 6 - centro-

Prefeitura Municipal de Piracema 
Objeto do Gasto: reforma do ginásio poliesportivo 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2619 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 2 - mata 
Prefeitura Municipal de Araponga 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2620 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 2 - mata 
Prefeitura Municipal de Urucânia 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2621 

1800 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 6 - centro-oeste 
Prefeitura Municipal de Passa Tempo 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2622 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 1 - central 
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos 
Objeto do Gasto: construção de ponte 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2623 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 1 - central 
Prefeitura Municipal de Igarapé 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra poliesportiva 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2624 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 2 - mata 
Prefeitura Municipal de Paula Cândido 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra poliesportiva 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2625 · 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 1 - central 
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1801 
Prefeitura Municipal de Abaeté 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra poliesportiva 
Valor:-R$30.000,00 
Código: 2626 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 1 - central 
Prefeitura Municipal de Juatuba 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra poliesportiva 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2627 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 1 O - rio doce 
Prefeitura Municipal de Belo Oriente 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra poliesportiva 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2628 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 3 - sul de minas 
Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra poliesportiva 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2629 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 2 - mata 
Prefeitura Municipal de Canaã 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra poliesportiva 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2630 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 3 - sul de minas 
Prefeitura Municipal de ltutinga 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra poliesportiva 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2631 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 3 - sul de minas 
Prefeitura Municipal de Aiuruoca 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra poliesportiva 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2632 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 1 - central 
Prefeitura Municipal de ltatiaiuçu 
Objeto do Gasto: cõnstrução de quadra poliesportiva 
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Marias 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2633 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 1 - central 
Prefeitura Municipal de Resende Costa 
Objeto do Gasto: reforma de campo de futebol 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2634 

1802 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Três 

Objeto do Gasto: Reforma da Escola Municipal Policena 
Alves Amorim, Município de Três Marias 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2635 
Órgão e/ou Entidade Beneliciada: Tribunal de Justiça -

Município de Água Boa 

Água Boa 

Saúde 

Objeto do Gasto: Instalação da Comarca no Município de 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2636 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Agua Boa 
Objeto do Gasto: Reforma e aparelhamento de Posto de 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2637 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Setascad- Município de 

São Miguel do Anta 
Objeto do Gasto: Construção de uma creche no rosário -

Município de São Miguel do Anta 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2638 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de São Miguel 

do Anta 
Objeto do Gasto: Reforma e aparelhamento do Posto de 

Saúde, Municipio de São Miguel do Anta 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2639-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Bambuí 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2640 

1803 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Cantagalo 
Objeto do Gasto: Perfuração de 3(três) poços artesianos, 

Município de Cantagalo 

Chácara 

Valor: R$25.000,00 
Código: 2641-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Ampliação da unidade básica de saúde. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2642 •.. 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Bambui -

Secretaria de Esporte 
Objeto do Gasto: Construção de uma Quadra Poliesportiva 

- Municipio de Bambui 

Marias 

Valor: R$5.000,00 
Código: 2643 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Três 

Objeto do Gasto: Escola Estadual João Guimarães Rosa, 
construção de uma quadra poliesportiva- Município de Três Marias 

Valor: R$5.000,00 
Código: 2644 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Corrego 

Fundo- Secretaria de Saude 
Objeto do Gasto: Reforma e aparelhamento de um Posto 

de Saúde - Município de Corrego Fundo 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2645 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de ltatiaiuçu 
Objeto do Gasto: Implantação Distrito Industrial - Município 

de ltatiaiuçu 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2646 
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1804 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municípo São 

Roque de Minas - Secretaria de Saúde 
Objeto do Gasto: Aquisição de um ultra-som - Município de 

São Roque de Minas 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2647 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Cachoeira 

da Prata - DEOP 
Objeto do Gasto: Passarela para Lagoa, no Município de 

Cachoeira da Prata 

Esportes 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2648-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Objeto do Gasto: Quadra p._;!iesportiva na Escola Estadual 
Raimundo Deco - Municipio de Materlandia 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2649 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Matutina 
Objeto do Gasto: Reforma da Quadra poliesportiva da 

Escola Estadual Frei Leopoldo - Matutina 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2650-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da 

Educação 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação de Escolas 

Estaduais - Municipio de Minas Novas 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2651 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Paraopeba 

- Secretaria de Educação 
Objeto do Gasto: Aquisição de ônibus para transporte 

Escolar - Municipio de Paraopeba 
Valor: R$12.000,00 
Código: 2652 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Peçanha -

Secretaria de Saúde 
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Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do Hospital 

Santo Antonio- Município de Peçanha 
Valor-~R$30.000,00 
Código: 2653 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Paraopeba 

- Secretaria de Esporte 
Objeto do Gasto: Termino da Construção do ginasio 

poliesportivo - Municipio de Paraopeba 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2654 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Piedade do 

Rio Grande 
Objeto do Gasto: Construção de Três quadras 

poliesportivas- Município de Piedade do Rio Grande 
Valor: R$24.000,00 
Código: 2655 ·1 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Peçanha -
Secretaria de Saúde 

Objeto do Gasto: Um onibus para consultoria movei de 
atendimento medico - Municipio de Peçanha 

Valor: R$12.000,00 
Código: 2656 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Paraopeba 

-SETOP 
, Objeto do Gasto: Pontilhão sobre o corrego ?~ _beco 

interligando os bairros Colina e Jardim Clara Nunes - Mun1c1p1o de 
Paraopeba 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2657 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Pompeu -

Secretaria de Saúde 
Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde -

Municipio de Pompeu 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2658 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Pompeu -

Secretaria de Esportes I 
J ···--··--·------------...;iiii---------



1806 
Objeto do Gasto: Construção de uma Quadra 

Poliestportiva - Municipio de Pompeu 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2659 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Prudente 

de Morais 
Objeto do Gasto: Construção de uma passarela sobre a 

linha ferrea no centro da Cidade - Municipio de Prudente de Morais 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2660 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Rio 

Vermelho - Ruralminas 
Objeto do Gasto: Perfuração de 01 (um)poço artesiano -

Município de Rio Vermelho 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2661 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Sabinopolis - SETOP 
Objeto do Gasto: Construção e reforma do terminal 

rodoviário -Município de Sabinopolis 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2662 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Rio 

Vermelho - Secretaria de Saúde 
Objeto do Gasto: Reforma e aparelhamento do posto de 

saúde - Municipio de Rio Vermelho 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2663 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Sabinopolis - Setop 
Objeto do Gasto: Pavimentação poliedrica, Construção de 

calçamentos e galerias de aguas pluviais - Municipio de Sabinopólis 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2664 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São Roque 

de Minas - Secretaria de Saúde 
Objeto do Gasto: Ampliação e aparelhamento do hospital 
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municipal Santa Marta - Municipio de São Roque de Minas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2665 

1807 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipío de Sete 
Lagoas - Secretaria de Saude 

Objeto do Gasto: Posto de Saude no Distrito Fazenda 
Velha - Municipio de Sete Lagoas 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2666 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Virgolandia 

- Secretaria de Saúde 
Objeto do Gasto: Construção e aparelhamento de mini 

postos de Saúde- Município de Virgolandia 
Valor: R$24.000,00 
Código: 2667 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Fortuna de 

Minas 
Objeto do Gasto: Reforma da Quadra Esportiva Praça 

Juca Pereira - Municipio de Fortuna de Minas 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2668 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER I MG 
Objeto do Gasto: Continuação da implantação da 

pavimentação do trecho São Francisco e São Romão 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2669 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municipio de Jacutinga -

CDI 
Objeto do Gasto: Complementação de infraestrutura para 

a viabilização de Distrito Industrial de Jacutinga, região sul de Minas 
Gerais 

Abaete 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2670 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DETEL 
Objeto do Gasto:: Posto telefonico rural - Municipio de 

Valor: R$5.000,00 
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1808 
Código: 2671-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER I MG 
Objeto do Gasto: Continuação da implantação e 

pavimentação do trecho Pompeu - Papagaios 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2672 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Construção de pavimentação do trecho 

Jacutinga divisa MG/SP Espírito Santo do Pinhau, extenção 11 km 
Valor: R$30.000,00 
Código: 267 4 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 
Valor: R$90.000,00 
Código: 2675 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BERILO 
Objeto do Gasto: CALÇAMLNTO DE VIAS PÚBLICAS 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2676 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BERILO 
Objeto do Gasto: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2677 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPITÓLIO 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO 

MUNICIPAL 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2678 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPITÓLIO 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2679 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPITÓLIO 
Objeto do Gasto: REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2680 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE 
Objeto do Gasto: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2681 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS 

BARRAGENS 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2682 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2683 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ 
Objeto do Gasto: REFORMA/AMPLIAÇÃO DE POSTO DE 

SAÚDE . 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2684 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LEME DO PRADO 
Objeto do Gasto: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2685 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LEME DO PRADO 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2686 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2687 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2688 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS 
Objeto do Gasto: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2689 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2690 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA 
Objeto do Gasto: REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2691 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2692 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2693 
Órgão e/ou . Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
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Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2694 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIUMHI 
Objeto do Gasto: REFORMA/AMPLIAÇÃO DE POSTO DE 

SAÚDE 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2695 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Objeto do Gasto: REFORMA/AMPLAÇÃO DE ESCOLA 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2717 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Janaúba 
Objeto do Gasto: aquisição de portas e janelas para 

10(dez) casas comunitárias, no distrito de Quem-Quem 
Valor: R$6.000,00 
Código: 2718 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Janaúba 
Objeto do Gasto: reforma da praça, no distrito de Vila 

Nova dos Poções 

Janaúba 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2719 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: construção de palhoças e quiosques, nas 
praias do Rio Gorutuba, no distrito de Barreiro da Raiz 

Valor: R$25.000,00 
Código: 2720 -
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Janaúba 
Objeto do Gasto: construção de 3(três) quadras 

poliesportivas 
Valor: R$48.000,00 
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Código: 2721 

Janaúba 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: aquisição de playgrounds para serem 
montados nas praças públicas 

Valor: R$15.000,00 

Janaúba 

Código: 2722 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Janaúba - APAE/Janaúba 

Valor: R$16.000,00 
Código: 2723 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Ponte 
Objeto do Gasto: reforma de posto de saúde, no povoado 

de Tamburil 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2724 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Ponte 
Objeto do Gasto: reforma de posto de saúde, no distrito 

Simão Campos 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2725 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Ponte 
Objeto do Gasto: reforma da praça, no povoado de 

Tamburil 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2726 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Ponte 
Objeto do Gasto: reforma da praça, no povoado de Poções 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2727 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

z 
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São João da Ponte 

Objeto do Gasto: perfuração de poços artesianos e 
aquisição de tubulação para abastecimento rural 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2728 . . . ' 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Nova Porteirinha 
Objeto do Gasto: construção de parte de 1 (um) galpão 

coberto, para realização de eventos 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2729 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Olhos D'água 
Objeto do Gasto: construção de 1 (uma) creche, na sede 

do município 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2730 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Olhos D'água .. 
Objeto do Gasto: construção de 1 (um) centro odontolog1co 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2731 "' . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Olhos D'água 
Objeto do Gasto: construção de salas pré-escolares 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2732 . . . 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Catuti 
Objeto do Gasto: construção de 1 (um) mercado municipal 

·: Valor: R$30.000,00 
Código: 2733 . . · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Catuti 
Objeto do Gasto: construção de 1 (uma) creche, no distrito 

de Barreito Branco 
Valor: R$10.000,00 
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Código: 2734 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Capitão Enéias 
Objeto do Gasto: ampliação e reforma de 2(duas) creches, 

no distrito de Caçarema e no povoado de Santana 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2735 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Capitão Enéias 
Objeto do Gasto: reforma de quadra poliesportiva, no 

povoado de Orion 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2736 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Capitão Enéias 
Objeto do Gasto: construção de 1 (uma) creche, na sede 

do município 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2737 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Riacho dos Machados 
Objeto do Gasto: perfuração de poços artesianos para 

abastecimento rural 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2738 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Riacho dos Machados 
Objeto do Gasto: construção de hospital municipal 
Valor: R$35.000,00 
Código: 2739 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Raul Soares 
Objeto do Gasto: reforma de posto de saúde 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2740 
Órgão e/ou Entiçlade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Raul Soares 

c 
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Objeto do Gasto: reforma da cadeia pública 
Valor: R$5.000,00 
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Código: 2741 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Raul Soares 
Objeto do Gasto: aquisição de materias para manutenção 

da Fundação Casa de Cultura de Raul Soares 
Valor: R$5.000,00 
Código: 27 43 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal· de 

Raul Soares 
Objeto do Gasto: aquisição de materiais de construção 

para a Associação de Proteção à Velhice - APROVE de Raul Soares -
Asilo Nossa Senhora Aparecida 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2744 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Raul Soares 
Objeto do Gasto: aquisição de materiais para manutenção 

da Sociedade São Vicente de Paulo de Raul Soares 
Valor: R$5.000,00 
Código: 27 45 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Mato Verde 
Objeto do Gasto: construção de 1 (uma)creche, na 

comunidade de Cristina 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2746 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Mato Verde 
Objeto do Gasto: construção de 1 (uma) praça, no distrito 

de São João de Bonito 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2747 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Raul Soares 
Objeto do Gasto: construção de 1 (um) salão comunitário 
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na Associação Comunitária da Vila Prefac/Raul Soares 
Valor: R$5.000,00 
Código: 27 48 

1816 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Montes Claros 

ltacarambi 

Objeto do Gasto: aquisição de 1 (uma)retroescavadeira 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2758 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: infra-estrura urbana 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2759 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Rubelita 
Objeto do Gasto: construção da creche da Associação 

Beneficiente de Assistência Social de Rubelita 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2760 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Grão-Mogol 
Objeto do Gasto: infrra-estrutura urbana 
Valor: R$70.000,00 
Código: 2761 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA URBANA 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2762 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA URBANA 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2763 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

~~----------------------------------------------------
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MUNICIPAL DE'BOM DESPACHO 

Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 
ESTRUTURA URBANA 

Valor: R$50.000,00 
Código: 2764 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ACAIACA 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA URBANA 1 
.- • 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2765 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BELO ORIENTE 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA URBANA 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2766 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA URBANA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2767 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALPERCATA 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA URBANA 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2768 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TAIOBEIRA2 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA URBANA 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2769 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE 
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Objeto do Gasto: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2770 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POTÉ 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA URBANA 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2771 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NANUQUE 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA URBANA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2772 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Objeto do Gasto: ASSIS1 t:i~CIA SOCIAL A POLICIAIS 

MILITARES 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2773 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JAMPRUCA 
Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO CLEMÊNCIA 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 277 4 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JAMPRUCA 
Objeto do Gasto: APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA À ENTIDADE 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS BAIRROS CLAMÊNCIA/ 
VULCÃO/ ABC - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 

Valor: R$15.000~00 
Código: 2775 
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1819 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MANTENA 
Objeto do Gasto: APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2776 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURVELO APOIO AO DESENVOLVIMENTO Objeto do Gasto: 
COMUNITÁRIO 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2777 . 
órgão e/ou Entidade Benefictada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BERIZAL . 
Objeto do Gasto: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE -
Valor: R$20.000,00 
Código: 2778 . 
órgão e/ou Entidade Benefictada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA _ 
Objeto do Gasto: OBRAS DE ELETRIFICAÇAO RURAL 

NA COMUNIDADE DE BOM FIM. 
Valor: R$40.000,00 
Cód~o: 2779 . . 
órgão e/ou Entidade Beneftctada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARBONITA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NA 

COMUNIDADE DE CAPIM PUBO. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2780 
órgão e/ou E ltidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
Objeto do Gasto: APOIO AO . DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO NO BAIRRO JARDIM CANADA. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2781 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: POLICIA MILITAR DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
i 
i 
j 
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Objeto do Gasto: INVESTIMENTO EM UNIDADES DO 

COL_ÉGIO TIRADENTES DA PMMG - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DIDATICO E EQUIPAMENTOS. 

Valor: R$70.000,00 
Código: 2782 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LAJINHA 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NOS 

DISTRITOS DO PRATA, PALMEIRAS, AREADO E SOCAPÓ. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2783 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POÇOS 

ARTESIANOS NO DISTRITO DE TEJUCO. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2784 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Objeto do Gasto: MELHORIAS NA REDE FÍSICA E 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRIMEIRA COMPANHIA 
ESPECIAL DE GOVERNADOR VALADARES 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2785 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Objeto do Gasto: MELHORIAS NA REDE FÍSICA E 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE 
PATROCÍNIO 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2786 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Objeto do Gasto: ASSISTÊNCIA SOCIAL A BOMBEIROS 

MILITARES 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2790 · 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 
de Cachoeira do Pajeu ·· 

Capelinha 

Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2791 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2792 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpal de 

Couto de Magalhães de Minas 

Crisólita 

Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2793 . · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpa e 

Objeto do Gasto: Ampliação do Posto de Saúde Municipal 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2794-01 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Mumctpal de 

Felício dos Santos 
Objeto do Gasto: Construção de Ponte · 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2795 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpal de 

Felizburgo 
Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2797-01 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpal de 

Jordânia 
· Objeto do Gasto: Reforma do Estádio Municipal 

Valor: R$45.000,00 
Código: 2798 . · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpa e 

Malacacheta 



Medina 

Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2799-01 

1822 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas 
Valor: R$55.000,00 
Código: 2800 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Padre Paraíso 
Objeto do Gasto: Cobertura Metálica de Mercado( 1.800 

metros de extensão) 

Palmópolis 

Rubim 

Valor: R$50.000,00 
Código: 2801 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2802-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de rede de abastecimento de 
água no distrito de ltapiru 

Valor: R$35.000,00 
Código: 2803 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Maria do Salto 
Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2804 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Umburatiba 
Objeto do Gasto: Construção de Parque para eventos 

agropecuários 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2812 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitua Municipal de 

Machacalis 

Moeda 

Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2813 

1823 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2817-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Monte Formoso 
Objeto do Gasto: Construção de Ponte sobre o Córrego 

Anta Podre - Perímetro Urbano 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2820 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Abre Campo. 

Aimorés. 

Ataléia. 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - calçamento. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2825 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - calçamento. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2827 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - calçamento. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2831 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição de lpanema. 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2835 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conselheiro Pena. 



Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$75.000,00 
Código: 2840 

1824 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Divino das Laranjeiras. 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - calçamento. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2843 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Frei Inocêncio. 

Goiabeira. 

ltanhomi. 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - calçamento. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2847 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura- calçamento 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2850 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura -calçamento. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 2853 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Martins Soares. 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura -calçamento. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2857 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Mendes Pimentel. 

Mutum. 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura -calçamento. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2860 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura -calçamento. 
Valor: R$20.000,00 
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1825 
Código: 2863 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pedra Bonita. ·( 

Pocrane. 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura -calçamento. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2868 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - pavimentação 
urbana e calçamento. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2871 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Bernardes. 
Objeto do Gasto: Conclusão das obras do Hospital Santo 

Antônio na sede do município. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2877 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Geraldo do Baixio. 
Objeto do Gasto: Ampliação do Posto de Saúde. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2878 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São José do Mantimento. · 

Taparuba. 

Barras. 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2883 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Saneamento básico no Distrito de Três 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2884 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Tumiritinga. 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. ~· , . 



Valor: R$30.000,00 
Código: 2889 

1826 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
São João do Manteninha. 

Objeto do Gasto: Construção do Posto de Saúde no 
Distrito de Vargem Grande. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2892 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São José do Divino. 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - calçamento. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 29"! 3 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Tres Marias 

Curvelo 

Curvei o 

município 

Curve lo 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural no município 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2914 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural no município 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2915 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Perfuração de poços artesianos no 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2916 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Apoio ao ensino de terceiro grau no 
município/investimento 

Oliveira 

Valor: R$80.000,00 
Código: 2917 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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município 

Abaeté 

Objeto do Gasto: Reforma de postos de ·saúde no 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2918 

1827 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas 
no município 

Abaeté 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2919 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma de posto de saúde no município 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2920 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Martinho Campos 

município 
Objeto do Gasto: Ampliação de posto de saúde no 

Valor: R$5.000,00 
Código: 2921 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Martinho Campos 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas 

no município 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2922 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Martinho Campos 
Objeto do Gasto: Equipamento médico-odontológico para 

os postos de saúde dos distritos de lbitira, Alberto lsaacson e Buriti 
Grande 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2923 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Martinho Campos 
Objeto do Gasto: Reforma das Escolas ·Estaduais dos 



distritos de lbitira e Dr. José Gonçalves 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2924 

1828 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Martinho Campos 

Objeto do Gasto: Reforma das Escolas Municipais dos 
distritos de Alberto lsaacson e Coronel Pedro Lino 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2925 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Esmeraldas 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas 

no município 
Valor: R$60.000,00 
Código: 2926 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Esmeraldas 
Objeto do Gasto: Construção de postos de saúde nos 

bairros de Novo Retiro, Santa Cecília e Recreio 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2927 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Esmeraldas 
Objeto do Gasto: Construção de escolas no município 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2928 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Esmeraldas 
Objeto do Gasto: Reforma e construção de pontes em 

estradas vicinais no município 
Valor: R$35.000,00 
Código: 2929 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para o 

hospital municipal 
Valor: R$25.000,00 
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Código: 2930 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 
Objeto do Gasto: Aquisição de material de consumo para o 

hospital municipal 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2931 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo automotor, 

equipado com consultório médico para utilização como unidade móvel 
de saúde 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2932 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 
Objeto do Gasto: Implantação do Instituto Médico Legal 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2933 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 

Felixlândia 

Bonfim 

Bonfim 

Objeto do Gasto: Construção do Velório Municipal 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2934 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Perfuração de poços artesianos 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2939 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural no município 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2940 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal.de 

Objeto do Gasto: Perfuração de poços artesianos no 



1830 
município 

Valor: R$5.000,00 
Código: 2941 ~-· 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Uberaba 
Objeto do Gasto: Aquisição de uma ambulância-resgate 

mediante transferência de recursos financeiros para a Prefeitura 
Municipal de Uberaba 

Viçosa 

Valor: R$90.000,00 
Código: 2942 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo para 
apoiar o esporte amador junto aos bairros do município de Viçosa. 

Valor: R$25.000,00 
Código: 2943 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Juliana 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e utensílios 

para treinamento de Produtores Rurais bem como custeio dos cursos 
em comunidades rurais do município de Santa Juliana. 

Valor: R$17.000,00 
Código: 2944 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Olegário. 
Objeto do Gasto: Aquisição de uma patrulha agrícola 

mecanizada para atender comunidades rurais do município de 
Presidente Olegário. 

Uberaba. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2945 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo 
destinado a apoiar o esporte amador junto a diversos bairros da 
cidade. 

Valor: R$46.000,.00 
Código: 2946 
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1831 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada:· Prefeitura Municipal 

de Campo Florido. · · 
Objeto do Gasto: Transferência de recursos financeiros à 

Prefeitura Municipal de Campo Florido com a finalidade de construir 
um Poço Artesiano com caixa dágua para irrigação de campo de 
futebol e aquisição de material esportivo. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2947 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Monte Carmelo. 
Objeto do Gasto: Aquisição de uma patrulha agrícola 

mecanizada (um trator de pneu, um arado de disco e uma grade) para 
atender comunidades rurais do município de Monte Carmelo. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2948 . 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Planura. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos didáticos 

como aparelhos de TV, vídeo, xerox e livros para bibliotecas de 
Escolas do Município de Planura. 

Valor: R$17.000,00 
Código: 2949 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

União de Minas. 
Objeto do Gasto: Construção de uma Usina de Triagem e 

Compostagem de lixo, na cidade de União de Minas. 
Valor: R$39.000,00 
Código: 2950 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Planura. 
Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo com a 

finalidade de apoiar o desenvolvimento do esporte amador na cidade 
de Planura. 

Valor: R$15.000,QO 
Código: 2951 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Veríssimo. 
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1832 
Objeto do Gasto: Ampliação do Asilo Doca Sabino, 

mediante a transferência de recursos financeiros à Prefeitura 
Municipal de Veríssimo. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2952 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Capinópolis. 
Objeto do Gasto: Asfaltamento dos Bairros Semíramis 11, 

Ideal 11 e Alvorada 111 na cidade de Capinópolis. 
Valor: R$42.000,00 
Código: 2953 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Juliana. 
Objeto do Gasto: Aquisição de material didático-

pedagógico para equipar Escolas e bibliotecas do Município de Santa 
Juliana. 

Perdizes. 

Pratinha 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2954 
Órgão e/ou Entidade Beneflc:iada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de uma ambulância. 
Valor: R$24.000,00 
Código: 2955 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Melhoria de vias urbanas. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2956 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Água Comprida. 
Objeto do Gasto: Construção de Rede Secundária de 

Esgoto, mediante transferência de recursos financeiros para a 
Prefeitura Municipal de Água Comprida. 

lturama. 

Valor: R$28.400,00 
Código: 2957 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Objeto do Gasto: Transferência de recursos 

financeiros ao Município de lturama com a finalidade d~ ampliação 
das instalações·do lturama Esporte Clube. 

Viçosa. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2958 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de material didático como 
aparelho de TV, vídeo, xerox e outros de multimídia; bem como livros 
para bibliotecas de Escolas do Município de Viçosa. 

Pratinha. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2959 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Fornecimento de 5 mata-burros e 2 vigas 
metálicas para melhoria de estradas rurais. 

I tu rama. 

Valor: R$7.600,00 
Código: 2960 
Órgão e/ou Entidatle Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de uniformes e materiais 
esportivos destinados a apoiar o esporte amador do Município de 
lturama. 

Uberaba. 

Valor: R$12.000,00 
Código: 2961 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos didáticos 
como aparelhos de TV, vídeo, xerox e livros para bibliotecas de 
Escolas do Município de Uberaba. 

Prata. 

Valor: R$21.000,00 
Código: 2962 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção, em parceria, de uma 
pequena biblioteca na Escola Municipal Afonsin Maria, no Distrito 
Patrimônio Rio do Peixe-Muniçí pio de Prata. 



Valor: R$8.600,00 
Código: 2963 

1834 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Monte Alegre de Minas. 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e utensílios 
para treinamento de agricultores, bem como custeio de cursos para os 
mesmos. 

Valor: R$8.000,00 
Código: 2964 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carneirinho. 
Objeto do Gasto: Aquisição de aparelhagem de fisioterapia 

para o Distrito de São Sebastião do Pontal -Município de Carneirinho. 
Valor: R$7.600,00 
Código: 2965 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Gotardo. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamento e utensílios 

para treinamento e custeio de cursos para produtores rurais do 
Município de São Gotardo. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2966 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conquista. 
Objeto do Gasto: Aquisição de mobiliário e equipamento 

para o Posto de Saúde do distrito de Jubaí - Município de Conquista. 
Valor: R$8.000,00 
Código: 2967 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Conceição das Alagoas. 
Objeto do Gasto: Aquisição de uniformes e material 

escolar para apoiar o desenvolvimento do esporte amador no 
Município de Conceição das Alagoas. 

Valor: R$7.000,00 
Código: 2968 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Francisco de Sales. 
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1835 
Objeto do Gasto: Aquisição de uniformes e' material 

esportivo para apoiar o esporte amador no Município de São 
Francisco de Sales 

Valor: R$6.000,00 
Código: 2969 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sacramento. 
Objeto do Gasto: Aquisição, de material didático 

pedagógico e esportivo para incentivar o esporte amador. 
Valor: R$8.000,00 
Código: 2970 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pedrinópolis. 
Objeto do Gasto: Aquisição de material didático 

pedagógico para incentivar o esporte amador. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2971 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Campos Altos. 
Objeto do Gasto: Aquisição de material didático 

pedagógico e esportivo para incentivar o esporte amador. 

Delta. 

Valor: R$7.600,00 
Código: 2972 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de material didático 
pedagógico e esportivo para incentivar o esporte amador. 

Valor: R$7.600,00 
Código: 2973 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pirajuba. 
Objeto do Gasto: Aquisição de material didático 

pedagógico e esportivo para incentivar o esporte amador. 

Mesquita. 

Valor: R$7.600,00 
Código: 3014 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$45.000,00 
Código: 3015 

1836 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Nova União. 

Baldim 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 3016 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 3017 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Desterro de Entre Rios. 

ltaguara. 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3018 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3019 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Jaboticatubas. 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 3020 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Novo Cruzeiro. 

Pequi. 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 3021 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$35.000,00 
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Código: 3022 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Piedade dos Gerais. 1 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3023 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Joaquim de Bicas. 

Sarzedo. 

Raposos. 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3024 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 3025 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3026 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Angelândia. 

Pescador 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3027 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3028 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santana do Pirapama. 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3029 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal ~.de 



lj 

Gonzaga. 

Jequitibá. 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3030 

1838 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3031 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Brumadinho. 

Setubinha. 

Almenara 

Medina 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 3033 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$90.000,00 
Código: 3045 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3046 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de uma quadra poliesportiva 
no distrito de Tuparecê- Município de Medina 

Valor: R$30.000,00 

Medina 

ltaobim 

Código: 3047 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção e melhorias habitacionais 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3048 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

1839 
Objeto do Gasto: Ações na área de Assistência Social. 
Valor: R$30.000,00 -
Código: 3049 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Governador Valadares 
Objeto do Gasto: Ações na área de Assistência Social 
Valor: R$60.000,00 
Código: 3050 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Teófilo Otoni 
Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3051 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Teófilo Otoni 

Pedra Azul. 

Medina 

Objeto do Gasto: Ações na área de Assistência Social 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3053 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Saneamento básico 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3054 
Órgão e/ou Entida_de Beneficiada: Prefeitura Municipal de ... 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para o 

Hospital Santa Rita. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3055 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG - Universidade 

do Estado de Minas Gerais. 
Objeto do Gasto: Desenvolvimento do ensino, da pesquisa 

e da extensão da conta em investimento. 

Contagem 

Valor: R$1 00.000,00 
Código: 3057 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Objeto do Gasto: Ações na Área de Assistência Social. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3058 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Campo Belo 

ltabirito 

Objeto do Gasto: Ações na área de Assistência Social 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3059 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$80.000,00 
Código: 3060 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG - Universidade 

do Estado de Minas Gerais 

Alterosa 

Objeto do Gasto: Construção do Campus Universitário 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3069 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de sala do aprendizado 
técnico Centro Alterosens Educação Integrada "Hipólito Faloni" -
CAEDI 

Valor: R$35.000,00 
Código: 3070 
Órgão e/ou Entidade Benrçiciada: Prefeitura Municipal de 

Boa Esperança 
Objeto do Gasto: Reforma do Estádio da Associação 

Juventude Esportiva Nova Era- JENE de Boa Esperança. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 3071 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bom Sucesso 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação da sede da APAE 

de Bom Sucesso 
Valor: R$25.000,00 
Código: 3073 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Conceição da Aparecida· . · ·· · 
Objeto do Gasto: Aquisição de trator agrícola com 

equipamento para Associação Comunitária Unida Nova Esperança -
ACUNE- Conceição da Aparecida. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 3074 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Guaxupé 
Objeto do Gasto: Compra de equipamentos para 

instalação do Centro de Hemodiálise, para a Santa Casa de 
Misericódia de Guaxupé. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 3075 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Juruaia 
Objeto do Gasto: Compra de roupas de cama, mesa, 

banho e medicamentos hospitalares para o Compra de roupas de 
cama, mesa, banho e medicamentos hospitalares para o Hospital 
Monsenhor Genésio de Juruaia. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 3077 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Monte Belo 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana em 

saneamento e/ou pavimentação asfáltica 
Valor: R$80.000,00 
Código: 3078 ~ 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 
Muzambinho 

Objeto do Gasto: Conclusão do bloco pediátrico na 
Irmandade Santa Casa de Miséricórdia de Muzambinho. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 3079 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Nova Resende 
Objeto do Gasto: Aquisição de terreno e construção da 

quadra poliesportiva no bairro Rio Claro em Nova Resende. 
Valor: R$20.000,00 
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Código: 3080 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Nova Resende 
Objeto do Gasto: Aquisição de uma ambulância para o 

hospital municipal. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3082 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Pedro da União 

Ubá 

Objeto do Gasto: Conclusão do Hospital Municipal. 
Valor: R$80.000,00 
Código: 3083 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Creche Municipal no 
bairro Pires da Luz. 

Ubá. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 3084 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva no 
bairro Primavera de Ubá. 

Alterosa 

Valor: R$30.000,00 
Código: 3085 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma do posto de saúde municipal. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 3087 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ribeirão 

das Neves 
Objeto do Gasto: Ampliação do Lar dos Idosos Santa 

Terezinha de Ribeirão das Neves 
Valor: R$5.000,00 
Código: 3089 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Muzambinho 
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Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas em 
área urbana 

Valor: R$50.000,00 
Código: 3090 

1843 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
llicínea 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos hospitalares 
para o Centro de Saúde Municipal 

Valor: R$20.000,00 
Código: 3092 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Berilo 
Objeto do Gasto: Obras de infraestrutura urbana na sede e 

no Distrito de Lelivéldia 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3094 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Guaranésia 

ltamogi 

Objeto do Gasto: Obras de infraestrutura urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3095 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infraestrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3099 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

José Gonçalves de Minas 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos de 

informática para o município 
Valor: R$15.000,00 
Código: 3112 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Novo Cruzeiro 
Objeto do Gasto: _Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$24.000,00 

• c· Código: 3113 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de São Geraldo do Baixio. 
Objeto do Gasto: Aquisição de material para construção, 

ampliação e reforma do serviço de água da sede e do Distrito de 
Conceição. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 3114 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cuparaque 
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma do 

serviço de abastecimento de água. 
Valor: R$29.000,00 
Código: 3115 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Central de Minas 

Mantena 

Objeto do Gasto: Pavimentação Urbana 
Valor: R$24.000,00 
Código: 3116 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de quadras poliesportivas 
nos Distritos de Nazário e Bananal. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 3117 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Chapada do Norte 

ltueta 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$24.000,00 
Código: 3118 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$24.000,00 
Código: 3119 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Rita do ltueto 
Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
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Pescador 

Jampruca 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3124 

1845 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3125 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ouro Verde de Minas 

Poté 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$24.000,00 
Código: 3126 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3127 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Ladainha 
Objeto do Gasto: Reabertura e Encascalhamento da 

Estrada Interligando o Distrito de Concórdia ao Povoado Córrego São 
Domingos do Arrozal 

ltaipé 

urbanas 

Valor: R$29.000,00 
Código: 3128 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação e manutenção de vias 

Valor: R$24.000,00 
Código: 3129 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Turmalina 
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de 

rede de saneamento no Município 
Valor: R$29.000,00 
Código: 3130 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Leme do Prado 

Veredinha 

Caputira 

Carmésia 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3131 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3132 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição c5·7 Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3133 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
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1847 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3134 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Nacip Raydan 

Rio Manso 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3135 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3136 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

ltabirinha de Mantena 

Araponga 

Piraúba 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$29.000,00 
Código: 3137 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$24.000,00 
Código: 3138 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$24.000,00 
Código: 3139 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tura Mumc1pal de 

Dona Euzébia 

Jequeri 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$24.000,00 
Código: 3140 :j, . . . 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$25.000,00 
Código: 3141 



I 
·I 

I 

Í· 
I 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 
de Alfenas 

1848 

Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares 
para Santa Casa de Misericórdia de Alfenas 

Valor: R$40.000,00 
Código: 3142 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Poço Fundo 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares 

para Hospital de Gimirim 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3143 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Machado 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares 

para Santa Casa de Misericórdia de Machado 
Valor: R$150.000,00 
Código: 3144 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Machado 
Objeto do Gasto: Conclusão de um Centro de Excelência 

de Fisioterapia ligada a APAE 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3145 

Machado 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Incentivo ao Esporte Amador 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3146 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Monte Santo de Minas 
Objeto do Gasto: Construção de um Matadouro Municipal 
Valor: R$60.000,00 
Código: 3147 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Rita de Caldas . 
Objeto do Gasto: Pavimentação de Vias Urbanas 
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1849 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3148 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: -Prefeitura Mun1c1pal de 

Guaranésia 
Objeto do Gasto: Infra-Estrutura e Saneamento Básico 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3149 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Carmo do Rio Claro 
Objeto do Gasto: Pavimentação de Vias Urbanas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3150 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carmo do Meio 

Paraguaçu 

Fama 

Alfenas 

Serrania 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3151 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Construção Matadouro 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3152 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: PavimentaçãO de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3153 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de Vias Urbanas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3154 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: ~~rmino do Terminal Rodoviário 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3155 
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de Fama 

. 1850 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

Objeto do Gasto: Tratamento de rede de esgoto 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3174 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Nova União 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$1 02.000,00 
Código: 3192 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Patos de Minas 
Objeto do Gasto: Continuação das obras de edificação do 

Hospital da Associação Centro Comunitário Infantil. 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 3193 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Lagoa Formosa 
Objeto do Gasto: Término da obra da unidade de 

Fisioterapia "Afra da Fonseca". 

Arapuá 

urbanas. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 3194 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aplicação de lama asfáltica em vias 

Valor: R$30.000,00 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.160/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Edson 
Rezende, estabelece requisitos para a criação, a autorização de 
funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento 
dos cursos de níveis médio, pós-médio e superior na área de saúde 
das instituições de educação integrantes do Sistema Estadual de 
Educação e adota outras pr9vidências. 

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição 
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e Justiça, que concluiu por sua- juridicidade, constitucionalidade e -
legalidade. Vem agora a esta Comissão a fim de receber parecer para 
o 1° turno, nos termos do art.188, c/c o art. 102,VI, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo visa à adoção de procedimentos 

específicos para efeito de enquadramento nos processos de criação, 
autorização de funcionamento, acompanhamento, avaliação e 
reconhecimento de cursos na área de saúde ministrados por 
instituições pertencentes ao Sistema Estadual de 'Educação, 
compreendendo os níveis médio, pós-médio e superior. 

A crescente diversificação interna das instituições de 
ensino superior, somada ao espetacular crescimento na abertura de 
novos cursos no Brasil, em especial por parte de escolas privadas, 
tem pressionado o incremento de. mecanismos que possibilitem o 
controle da qualidade do ensino oferecido. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
consagra a prática avaliativa como instrumento de decisão par~ a 
melhoria da qualidade da educação, especialmente no nível supenor, 
tornando obrigatório o reconhecimento periódico dos cursos de 
graduação, associado a um processo prévio de avaliação externa. 

No entanto, apesar de o recredenciamento de cursos 
passar necessariamente pelo sistema de avaliação governamental~ o 
que se observa claramente é a proliferação de cursos de ba1xa 
qualidade. Obviamente, a cultura avaliativa é ainda incipiente no 
Brasil; por isso mesmo, o rigor deve ser intensificado para com a 
abertura de novos cursos, com atenção especial para os cursos na 
área da saúde, em decorrência da importância social do profissional 
que atua nessa área e das conseqüências danosas de suas falhas 
para o indivíduo e para a sociedade. Atualmente, só _os cursos ~e 
Medicina diplomam 8.200 profissionais a cada ano, mu1tos dos qua1s 
tecnicamente despreparados para a profissão. 

Constatamos que é plenamente justificável a preocupação 
atual acerca da qualidade do ensino na área da saúde, especialmente 
do ensino médico, quando se vêem os resultados apontados pelos 
relatórios de entidades como ·a Comissão lnterinstitucional Nacional 
da Avaliação Médica - CINAEM -, os quais demonstram . o 
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desempenho medíocre das escolas em relação a aspectos de 
infra-estrutura, recursos humanos, modelo pedagógico, bem como 
relacionados com os conhecimentos e as habilidades dos formandos. 

Alinhada a essa realidade, a proposta ora analisada 
oferece instrumentos mais abrangentes de regulamentação e aferição 
de qualidade do ensino na área da saúde, a serem acrescidos aos 
atualmente adotados no Sistema Estadual, que prevê, por meio da 
Resolução CEE n° 432, de 1998, que reproduz o art. 16 do Decreto 
Federal n° 2.306, de 1997, o encaminhamento dos projetos de criação 
dos cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia à prévia avaliação 
do Conselho Nacional de Saúde. Os procedimentos propostos no 
projeto em estudo ampliam o alcance dessa norma, estendendo a 
avaliação a outros cursos da área de saúde, e remetem a 
competência de avaliação para o Conselho Estadual de Saúde, o que 
configura uma medida oportuna, pois é mais apropriado que a 
avaliação das instituições que se subordinam às normas do Sistema 
Estadual de Educação seja realizada por um órgão que pertença à 
estrutura do Estado, possibilitando uma atuação mais integrada; é 
preciso atentar, porém, para o fato de que o maior contingente de 
matrículas nos cursos de graduação de ciências da saúde se encontra 
nas instituições federais e privadas. O Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais - INEP -, em sua sinopse estatística do 
ensino superior de 1998, divulga que, em Minas Gerais, 46,5% dos 
alunos dos nove cursos da área de saúde estudam em escolas 
particulares, 48,6%, em instituições federais e apenas 4,9% estão 
matriculados em escolas estaduais e municipais. Mesmo contando 
que parte das escolas particulares - fundações criadas pelo Estado, 
mas que fizeram a opção por se desvincularem do poder público, na 
forma do inciso 11 do § 1 o do art. 82 do ADCT da Constituição do 
Estado - integram legalmente o Sistema Estadual, totalizando 31 
cursos de ciências da saúde, a maioria das vagas é oferecida pelas 
instituições não pertencentes ao sistema, o que restringe o alcance da 
medida. Além disso, os dados apontam que o crescimento do ensino 
superior se dá predominantemente no âmbito privado, o que pode . 
limitar ainda mais, ao longo do tempo, a atuação do Estado sobre o 
ensino superior, se não for formalizada, por parte da União, a 
delegação de atribuições prevista no § 3° do art. 9° da LDB. 
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Para tentar contornar esse problema, que na verdade_ 

atinge todos os Estados, o Governo de Santa Catarina se posicionou 
de forma estratégica, ao adotar, na Lei n° 11.318, de 2000, que 
inspirou o projeto aqui analisado, o procedimento inserto em seu art. 
7°, "in verbis": "Sob o princípio da cooperação entre os entes 
federativos, o Conselho Estadual de Educação manifestar-se-á 
previamente junto ao Conselho Nacional de Educação, sempre que 
houver a intenção de instituições de educação superior, vinculadas ao 
Sistema Federal de Educação, instalarem cursos na área de saúde, 
no território catarinense". Sugerimos, dessa forma, que seja incluído 
artigo semelhante ao texto do projeto. 

Consideramos importante, outrossim, que as medidas 
constantes no projeto incluam o curso de Psicologia, ao lado daqueles 
classificados pelo Ministério da Educação como ciências da saúde, na 
avaliação do Conselho Estadual de Saúde, pois o profissional dessa 
área tem por objeto a saúde psíquica do ser humano, e sua formação 
requer, por isso, a mesma atenção. 

Faz-se necessário também realizar algumas adequações 
técnicas ao projeto, que passamos a discriminar a seguir. 

É necessário restringir a abrangência das medidas 
propostas apenas aos cursos superiores de graduação, pois a 
educação profissional de níveis médio e pós-médio possui 
características e legislação bastante diferenciadas, devendo ser 
tratada em instrumentos jurídicos próprios. 

O art. 4° relaciona os requisitos técnicos a serem 
observados pelo Conselho Estadual de Educação na sua avaliação; 
porém cumpre considerar que os requisitos devem ser determinados 
com vistas a atender às peculiaridades de cada curso. Quando se 
examinam os critérios adotados pelas comissões de especialistas da 
Secretaria de Ensino Superior do MEC, fica claro que a abordagem é 
específica para cada área. Assim, entendemos que os critérios de 
avaliação devem ser matéria afeta à legislação normativa do órgão 
que desempenhará a função. O projeto de lei pode, no ent~nto, 

determinar que a avaliação do Conselho Estadual de Educação siga 
os padrões mínimos de qualidade adotados pelas citadas comissões 
da SESU, o que propiciará melhor simetria entre as instituições 
pertencentes aos sistemas federal e estadual no âmbito do Estado, po 
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que concerne à exigência dos padrões (ie qualidade. 

O texto dos arts. 1 o e 2° d~ve sofrer algumas correções 
com relação à terminologia, para a sua adequação aos termos 
empregados na legislação federal. O termo "criação" de cursos, de um 
lado, e as expressões "autorização de funcionamento", 
"acompanhamento", "avaliação e reconhecimento", de outro, dizem 
respeito a procedimentos de origens distintas. Os projetos de criação 
de cursos apresentados pelas instituições devem se submeter a 
processo específico, de autorização, reconhecimento, 
acompanhamento e avaliação, por parte do órgão competente do 
sistema de educação. A alteração proposta visa a corrigir, assim, uma 
falha técnica na redação do projeto. 

Dessa forma, a fim de incorporar as alterações sugeridas 
acima, propomos as seguintes Emendas n°s 1 a 4. A Comissão de 
Redação deverá adaptar o texto da ementa do projeto às emendas 
propostas, caso aprovadas. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto n° 

1.160/2000, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4, que 
apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o seguinte redação: 
"Art. 1°- Os processos de autorização de funcionamento, 

acompanhamento, avaliação e reconhecimento de cursos 
classificados pelo Ministério da Educação como ciências da saúde, 
oferecidos por instituições de nível superior integrantes do Sistema 
Estadual de Educação, observarão as disposições desta lei. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste 
artigo ao curso de Psicologia.". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - Os projetos de criação e implantação dos cursos 

a que se refere o art. 1 ° deverão ser encaminhados ao Conselho 
Estadual de Educação e submetidos a prévia avaliação do Conselho 
Estadual de Saúde.". 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
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"Art. 4° - O Conselho Estadual de Educação 

considerará, em sua avaliação; além dos requisitos de ordem social e 
de manutenção;· sem prejuízo de outros estabelecidos pelo Sistema 
Estadual de Educação, os requisitos constantes.nos Padrões Mínimos 
de Qualidade para Cursos de Graduação adotados pelas Comissões 
de Especialistas de Ensino - COESP - da Secretaria de Ensino 
Superior do Ministério da Educação.". 

EMENDA N°4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O Conselho Estadual de Educação posicionar-

se-á previamente junto ao Conselho Nacional de Educação, sempre 
que instituições de educação superior, vinculadas ao Sistema Federal 
de Educação, manifestarem intenção de instalarem cursos na área da 
saúde, no território mineiro.". 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator 

-Antônio Carlos Andrade- José Milton. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.170/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em 
tela dispõe sobre a inclusão da Bíblia Sagrada editada em braile no 
acervo das bibliotecas públicas do Estado. 

Publicado em 18/8/2000, foi o projeto distribuído 
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
apresentou seu parecer no prazo regimental. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber 
parecer quanto ao mérito, conforme o que determina o art. 188, c/c o 
art. 102, VI, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo determina a inclusão da Bíblia 

Sagrada editada em braile no acervo das bibliotecas públicas do 
Estado de Minas Gerais. 

A deficiência visual interfere potencialmente em 
habilidades e capacidades, é a impossibilidade de acesso direto aos 
veículos de comunicação escrita, bem como a outras formas de 
comunicação visual é uma das mais sérias, restrições que pode sofrer 
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a pessoa portadora de deficiência, pois o limitado acesso à 
informação em geral impõe grandes obstáculos à sua formação 
educacional, profissional e cultural. 

Entretanto, a pessoa cega ou com visão subnormal, se 
dotada dos meios necessários para seu desenvolvimento pleno e 
inclusão social, estará apta a levar uma vida independente e 
produtiva. 

É dever do Estado, consagrado no art. 203, inciso IV, da 
Constituição da República, "a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiências e a promoção de sua integração à vida 
comunitária". 

A Constituição Estadual, por sua vez, assegura, em seu 
art. 224, diversos direitos ao portador de deficiência, visando à sua 
integração social e à facilitação do acesso a bens e serviços coletivos. 

Em consonância com esses preceitos, o projeto em 
análise tem o mérito de facilitar ao portador de deficiência visual o 
acesso à Bíblia Sagrada, que é reconhecidamente um dos maiores 
bens culturais do Ocidente e de toda a civilização. 

Porém, cumpre considerar certos fatores intervenientes, 
que certamente representariam óbices à concretização da proposta, 
os quais elucidamos a seguir. 

Integram atualmente o Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas 502 unidades. Sabe-se que a conversão de um livro 
convencional de 200 páginas para o braile origina 1 O volumes de 100 
páginas cada um, o que representa, segundo informações da gerência 
de produção da Fundação Dorina Nowill, uma das mais importantes 
entidades civis de assistência aos portadores de deficiência visual, um 
custo pelo menos seis vezes superior ao de um livro impresso em 
tinta. Para se produzir um exemplar da Bíblia Sagrada em braile, 
devem ser impressos aproximadamente 30 volumes de 160 páginas 
cada um. Como o custo médio de uma página impressa em braile é de 
R$0, 1 O, o Estado dispenderia com um único exemplar a quantia de 
R$480,00. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
deverá analisar mais detalhadamente o impacto financeiro da 
proposta, mas é possível antecipar que os elevados custos de 
produção de textos em braile somados ao número também expressivo 
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de bibliotecas a serem supridas, diante· do reduzido montante de 
recursos disponibilizados na propostà orçamentária do exercício de 
2001 para o êDmprimento das metas constantes· de prõjetos e 
atividades relacionadas à aquisição, edição e distribuição de acervos 
para as bibliotecas públicas, 'deverão inviabllizar a concretização da 
ação prevista no projeto- em comento. -

Dessa forma, com intuito de buscar meios menos 
dispendiosos e facilitar o atingimento da meta ·proposta, sugerimos, 
nessa oportunidade, algumas alternativas que são comumente 
utilizadas por entidades públicas e organizações da sociedade civil 
dedicadas ao apoio ao deficiente visual no atendimento às suas 
necessidades específicas. Novas tecnologias, como livros virtuais 
associados a programas de informática sintetizadores de voz 
disponibilizados gratuitamente na Internet, bem como recursos de fácil 
produção como gravações em fitas cassete, são meios que se 
colocam paralelamente ao tradicional método da escrita braile. Os 
livros falados, veiculados tanto por meio de microcomputadores como 
em fitas cassete, além de serem recursos muito mais baratos, ainda 
apresentam a vantagem de atender a pessoas que não tiveram ainda 
a oportunidade de aprender o código braile, seja porque são 
deficientes recentes ou porque não dispuseram de meios para obter 
uma educação especializada. 

Acrescente-se a isso a possibilidade de se estabelecerem 
parcerias com organizações diversas que já realizam um profícuo 
trabalho na área de assistência ao deficiente visual. A ONG Tear, por 
exemplo, veicula na Internet a sua audioteca Sal e Luz, com 2.000 
títulos gravados e livros virtuais, incluindo-se a gravação completa das 
Sagradas Escrituras, que pode ser emprestada a qualquer portador de 
deficiência visual no Brasil. O trabalho de gravação das fitas nas 
entidades é feito por voluntários e o atendimento é gratuito.-

Vê-se, assim, que é muito mais proveitoso para o Estado 
colher experiências e trabalhar conjuntamente com entidades que já 
possuem uma trajetória consolidada nessa área do que investir 
sozinho num trabalho que, ria verdade, é uma· dívida de toaa a 
sociedade. 

Dessa forma, incorporamos no Substitutivo n° 1 as 
alternativas acima apresentadas. 
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Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, 
do Projeto de Lei n° 1.170/2000 na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentamos a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre o acesso dos portadores de deficiência 

visual a Bíblia Sagrada, por intermédio das bibliotecas públicas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 o - As unidades integrantes do Sistema Estadual de 

Bibliotecas Públicas viabilizarão o acesso dos portadores de 
deficiência visual, à Bíblia Sagrada podendo optar, conforme os 
recursos materiais e humanos disponíveis, pelos seguintes meios: 

I - inclusão de exemplares. editados em braile em seu 
acervo; 

11 - disponibilização para empréstimo de exemplares 
gravados em fitas cassete; 

111 - veiculação de exemplares virtuais na Internet, 
acessíveis por meio de programas sintetizadores de voz; 

IV - outras alternativas que se mostrarem viáveis; 
Art. 2° - A meta a que se refere esta lei poderá ser 

executada com a colaboração técnica e financeira de entidades 
públicas e privadas interessadas, por meio de realização de convênios 
ou instrumentos congêneres. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - João Paulo, relator- Antônio 

Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva - José Milton. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.220/2000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 
1.220/2000 dispõe sobre a necessidade de os estabelecimentos 
instalados às margens das rodovias no Estado serem dotados de 
equipamentos para tratamento de esgotos e separação de resíduos 
sólidos e óleos e graxas. 
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A Comissão de Constituição e Ju~tiça concluiu' pela 

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n° -1, que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta 
Comissão para ser apreciado quanto ao mérito. Cumpre-nos, portanto, 
opinar sobre o assunto. · 

Fundamentação 
Ao apresentar o projeto em exame, o autor demonstrou 

preocupação com a necessidade de se protegerem os recursos 
hídricos estaduais contra a poluição causada pelo lançamento, nos 
corpos d'água, de esgotos e outros resíduos, por postos de gasolina, 
offcinas mecânicas, pontos de paradas de ônibus intermunicipais ou 
interestaduais e outros estabelecimentos situados às margens das 
ro-dovias. São milhares de focos de contaminação, já que a malha 
rodoviária estadual - e a rede de prestação de serviços de apoio a ela 
associada- é a maior do País. 

A proposição é extremamente louvável e oportuna, uma 
vez que, segundo informações da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, a qualidade das 
águas das principais bacias hidrográficas de Minas encontra-se 
seriamente comprometida, com índices alarmantes de toxicidade em 
quase todas elas. A água é um bem natural vital, e a ninguém é dado 
o direito de poluí-la. Tal fato, reconhecido legalmente pelo Código de 
Águas, de 1934, foi corroborado pela Constituição Federal de 1988, a 
qual, além de definir os recursos hídricos como bem público, assegura 
a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Por sua vez, a legislação atual sobre meio ambiente, 
federal e estadual, determina que a implantação de empreendimentos 
potencialmente poluidores deve ser precedida de estudos de impacto 
ambiental e do respectivo licenciamento junto ao órgão competente. 
Até o momento, o Conselho Estadual de Meio Ambiente- COPAM :-, 
responsável pela formulação dessa política no Estado, junto com a 
FEAM, o IEF e o IGAM, órgãos seccionais da SEMAD, não editou 
norma específica regulamentando a atividade dos empreendimentos 
de que trata o projeto. 

Assim, entendemos que as medidas propostas, 
particularmente na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, são extremamente benéficas para a melhoria 
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da qualidade das águas no Estado, pois, indubitavelmente, a 
maneira mais eficaz de se reduzir a contaminação dos mananciais é 
mediante o controle da emissão e o tratamento adequado dos 
efluentes. Estamos, contudo, apresentando, ao final deste parecer, a 
Emenda n° 1, com o intuito de tornar mais claro o entendimento do art. 
1° do substitutivo. Além disso, propõe--se que os estabelecimentos de 
pequeno porte e potencial poluidor reduzido possam, a critério do 
COPAM, ser dispensados do licenciamento ambiental. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.220/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. 1°- A instalação, às margens das rodovias no Estado, 

de postos de gasolina, oficinas mecan1cas, borracharias, 
acampamentos de construtoras, pontos de parada de ônibus 
intermunicipais ou interestaduais, garagens de empresas 
transportadoras de carga ou de passageiros, restaurantes, motéis, 
lanchonetes e outros estabelecimentos que possam gerar esgotos, 
resíduos sólidos, óleos e graxas depende de licenciamento do órgão 
de controle ambiental competente. 

Parágrafo único - Os empreendimentos de pequeno porte 
e baixo potencial poluidor poderão ser dispensados do licenciamento 
de que trata o "caput" de artigo, conforme dispuser o Conselho 
Estadual de Política Ambiental- COPAM.". 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Cabo Morais, Presidente - Carlos Pimenta, relator -

Nivaldo Andrade. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.334/2000 

Mesa da Assembléia Legislativa 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia, a propos1çao em 
exame altera disposições da Lei n° 13.163, de 20/1/99, e dá outras 
providências. 

A matéria foi aprovada em 1° turno na forma original, 
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retornando à Mesa da Assembléia para receber parecer no 2° 
turno, conforme dispõe o art. 79, VIII, "a",· do Regimento Interno. 

Fundamentação · · 
O projeto de lei em exame visa promover a adequação 

atuarial do IPLEMG às exigências decorrentes do processo de revisão 
da estrutura previdenciária brasileira, iniciado quando da aprovação 
da Emenda Constitucional nt0 . 20/98. Trata-se de um· prócesso que 
demanda continuados esforços, como prevê, inclusive, ·a· própria 
legislação em vigor. . . r 

Na Lei n.0 13.163, de 20/1/99, o legislador estadual indicou 
a necessidade de novas revisões nas normas que regulamentam o 
funcionamento do IPLEMG. É o que dispõe o parágrafo único do art. 
5° da mencionada lei, que transcrevemos a seguir: 

"Art. 5°- ............................................................. . 
Parágrafo único - O IPLEMG promoverá, no prazo de 

cento e oitenta dias contados da data de publicação desta lei, estudos 
para a revisão e a adequação dos valores percentuais previstos neste 
artigo à sua realidade atuarial, encaminhando-os à Mesa da 
Assembléia Legislativa para a adoção das providências legais que se 
fizerem necessárias.". 

Por esses motivos, adotando a mesma linha do parecer 
emitido quando do exame da matéria em 1° turno, consideramos 
necessária e oportuna a aprovação do projeto em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n.0 1334/2000 no 2° turno. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 dezembro 

de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator -

José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira. . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A ; 

CONSTITUIÇÃO N° 12/99 . 
Comissão de Redação · · ,. 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 12/99, 
apresentada por 1/3 dos membros da Assembléia-Legislativa, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Antônio Andrade, altera. a 
redação do art. 23 do Ato das Disposiçõês Constitucion~is 
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Transitórias. 

Aprovada no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, 
vem agora a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 12/99 
Altera a redação do art. 23 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

aprova: 
Art. 1 o - O art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 23 - O policial civil bacharel em Direito que presta 
serviços como Delegado Especial de Polícia, com os vencimentos e 
as vantagens da classe inicial da carreira de Delegado de Polícia I, 
passa a integrar o Quadro Efetivo de Delegado de Carreira. 

Parágrafo único - O servidor de que trata este artigo fará 
jus a promoção na carreira por merecimento e por antigüidade.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora 

Marco Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 21/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar n° 21/99, do Governador 
do Estado, que dispõe sobre a concessão de benefício securitário aos 
policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros e aos agentes 
penitenciários do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, 
com as Emendas n°s 1 a 3 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislati\(a, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se, dar à proposição a 

seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado; 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21/99 
Dispõe sobre a concessão de benefício securitário aos 

policiais civis e militares, aos militares do Corpo de Bombeiros e aos 
agentes penitenciários do Estado. . . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mrnas Gerars 
decreta: .. 

Art. 1° - Os policiais civis e militares, os militares do Corpo 
de Bombeiros e os agentes penitenciários do Estado' em atividade, 
vítimas de acidentes em serviço que dêem ensejo à aposentadoria por 
invalidez, nos termos da lei previdenciária, receberão do Estado a 
quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais}, a título de 
indenização securitária. 

Art. 2° - Em caso de morte, a indenização securitária de 
que trata o art. 1° terá o valor de R$50.000 (cinqüenta mil reais) e ser~ 
paga aos beneficiários da pensão da vítima, conforme a ler 
previdenciária. . . _ 

Art. 3° - A atualização dos valores da rndenr~açao 
securitária de que tratam os arts. 1° e 2° far-se-á com base no lndice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 

Art. 4° - Se o Estado for responsável pelo acidente que 
causar a morte ou a invalidez do servidor, a indenização prevista 
nesta lei será considerada no cálculo da indenização total devida. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará, em decreto, os 
procedimentos para o pagamento da indenização securitária e os 
casos omissos. 

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
suplementar no valor de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) 
para-atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei. 

Art. 7° - Fica revcgado o art. 6° da Lei Delegada n° 43, de 
7 de junho de 2000. . . . _ 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publrcaçao, 
retroagindo seus efeitos a 21 de outubro de 1999. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 

~------------------------------------------------------/ 
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Glycon Terra Pinto, Presidente- Maria Olívia, relatora-
Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 23/99 

Comissão de Redação 
A Proposta de Emenda à Constituição n° 23/99, 

apresentada por um terço dos membros da Assembléia Legislativa, 
tendo como primeiro signatário o Deputado Rogério Correia, 
acrescenta inciso ao art. 62 da Constituição do Estado. 

Aprovada no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, 
vem agora a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 23/99 

Estado. 
Acrescenta dispositivos ao art. 62 da Constituição do 

A Assembléia Legislativa: do Estado de Minas Gerais 
aprova: 

Art. 1°- O art. 62 da Constituição do Estado fica acrescido 
do seguinte inciso XXXVIII e§ 4°: 

"Art. 62-
··················································································· 

XXXVIII- autorizar referendo e convocar plebiscito nas 
questões de competência do Estado. 

······························································································ 

§ 4°- O exercício da competência a que se refere o inciso 
XXXVIII dar-se-á nos termos da lei.". 

Art. 2°- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora -

Marco Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 24/99 
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Comissão de Redação ~ 

A Proposta de · Emenda à Constituição n° 24/99, 
apresentada por~um terÇo dos membros da Asserribl.éia 'Legislativ~, 
tendo como primeiro signatário o Deputado Paulo ~1au, acrescenta 
dispositivos aos arts. 161 é 199 da Constituição do Esta?o. o _ 

Aprovada no 2° turno, na forma do Substitutivo n 1 com a 
Emenda n° 2, vem agora a proposta a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequad.a, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. . 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N° 24/99 
Acrescenta dispositivos ao art. 161 e ao art. 199 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais. . . 
A Assembléia Legislativa do Estado de M1nas Gera1s 

aprova: 
Art. 1 o - O inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado 

fica acrescido da seguinte alínea "f': 
"Art. 161 - ........................................................................... . 
IV- ..................................................................................... . 
f) a destinação de recursos para a Universidade do Estado 

de Minas Gerais - UEMG - e para a Universidade Estadual de Montes 
Claros- UNIMONTES -,prevista no art. 199.". 

Art. 2° - O art. 199 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais fica acrescido dos seguintes §§ 1 o e 2°, passando o seu 
parágrafo único a § 3°: 

"Art. 199- .................................................................... . 
§ 1 o - O Estado destinará~ dotações e ~e.cur~os à 

operacionalização e à manutenção das atividades necessanas a ~otal 
implantação e desenvolvimerri:o da Universidade do Estado de Mmas 
Gerais - UEMG - e da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNI MONTES-, no valor de, no mínimo, 2% (dois por cento) da receita 
orçamentária corrente ordinária do Estado, repassados em p~r~elas 
mensais equivalentes a um doze avos do total, no mesmo exerc1c1o. 

§ 2° - Dos recursos a que se refere o pa~áWaf.o anterio~, 
7,5% (sete e meio por cento) serão destinados pnontanamente. a 
criação e à implantação de cursos superiores nos vales çlo 

i ,, 

~------------------------------~------------~~ 
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Jequitinhonha e do Mucuri pela Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG - e pela Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES -, podendo, justificadamente, ser empregados na 
manutenção de outras atividades das respectivas universidades.". 

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora -

Marco Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 28/99 
Comissão de Redação 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 28/99, 
apresentada por um terço dos membros da Assembléia Legislativa, 
tendo como primeiro signatário o Deputado José Braga, dá nova 
redação ao art. 31, 11, da Constituição do Estado. 

Aprovada no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a 
Emenda n° 2, vem agora a proposta 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. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 28/99 
Altera o art. 31 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

aprova: 
Art. 1°- O "caput" e o inciso 11 do art. 31 da Constituição do 

Estado passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo 
acrescido dos seguintes §§ 2° a 4° e passando seu parágrafo único a 
§ 10: 

"Art. 31 -O Estado assegurará ao servidor público civil os 
direitos previstos no art. 7°, incisos IV, VIl, VIII, IX, XII, XIII, XV a XX, 
XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, 
visem à melhoria de sua condição social e da produtividade no serviço 
público, especialmente: 
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11 - férias-prêmio, com duração de três meses a cada 
cinco anos de efetivo exercício no serviço públitó' do Estado de Minas 
Gerais, admitida sua conversão em ·espécie;. paga a título de 
indenização, quando da aposentadoria ou a contagem em dobro das 
não gozadas para fins de percepção de adicionais por tempo de 
serviço; 

······························································································ 

: ..... ·.... § 2° - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado de livre nomeação e· exoneração ou de função pública não 
estável fica assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio 
não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração, 
desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo 
de noventa dias contados da data da exoneração. 

. § 3° - Para a conversão em espécie de que trata o § 2°, a 
base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos 
ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício._ _ 

§ 4° - Para os fins do disposto no § 2°, so serao 
computadas as férias-prêmio decorrentes de s~rviço público :st~dual 
prestado no próprio Poder em que houver ocorndo a exoneraça_? .. 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em v1gor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora -

Marco Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 29/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar n° 29/2000, de autoria do 
Deputado Paulo Piau, que altera dispositivo ?a L_ei no _6:624,· de 18_ ~e 
julho de 1975, que dispõe sobre a orgamzaçao bas1c~ _?a . Pollc1~ 
Militar do Estado de Minas Gerais, e dá outras prov1denc1as, fo1 
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°_tur_no. 

· Vem agora o projeto a esta Com1ssao; a fim de, que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, oP.inamos por se dar à proposiçã? a 
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seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 29/2000 
Altera dispositivo da Lei n° 6.624, de 18 de julho de 1975, 

que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1° - O inciso IV do art. 38 da Lei n° 6.624, de 18 de 
julho de 1975, modificada pela Lei n° 9.774, de 7 de junho de 1989, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.38- ................................................................ . 
IV - Batalhões, Companhias, Pelotões e Grupos de Polícia 

Florestal e Rural - BPFioR -;". 
Art. 2° - Compete à Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais - PMMG -, sem prejuízo de suas demais atribuições e 
competências legais, o policiamento ostensivo no meio rural e a 
proteção da família rural, de seu patrimônio e dos bens produzidos e 
armazenados em cada unidade de produção. 

§ 1 ° - A atribuição de que trata o "caput" deste artigo será 
exercida, preferencialmente, pela Polícia Florestal e Rural. 

§ 2° - A PMMG promoverá cursos e treinamentos 
específicos para o exercício do policiamento ostensivo no meio rural. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora -

Marco Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 188/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 188/99, da Deputada Maria José 

Haueisen, que determina a absorção da Fundação Educacional 
Nordeste Mineiro - FENORD - pela Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
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segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma 
adequada, nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 188/99 
Acrescenta dispositivo ao art. 21 da Lei n° 11.539, de 22 

de julho de 1994, que dispõe sobre a Universidade do Estado de 
Minas Gerais - UEMG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o- O art. 21 da Lei n° 11.539, de 22 de julho de 1994, 
fica acrescido do seguinte§ 2°, passando o seu§ 2° a vigorar como§ 
30: 

"Art. 21 
••••• o o. o •••••• ~ •• o • •• o ••• ••••••••••• o •••• o • •••••••••••••••••••••••••• o • o •••••• o ••••• o •••••• o •••• o •• ••••••••••••• 

················· 
§ 2° - Aplica-se o disposto neste artigo à Fundação 

Educacional Nordeste Mineiro - FENORD -, que será agregada à 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - nos termos da 
legislação que rege essa instituição.". . _ 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000: 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora -

Marco Régis. . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 487/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 487/99, do Deputado Agostinho 

Silveira, que determina a inclusão da disciplina Formação ·de 
Condutores de Veículos nos currículos do ensino médio, foi aprovado 
no 2° turno com as Emendas n°s 1 e 2. . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. , . _ 

Assim sendo, opinamos por se dar a propos1çao a 
seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado.· 

' - PROJETO DE LEI N° 487/99 . 
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Determina a inclusão de conteúdos e atividades 

destinados à formação de motoristas nos currículos do ensino médio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - As escolas de ensino médio integrantes do 

sistema estadual de ensino incluirão em seu currículo conteúdos e 
atividades relativos à cidadania e ao papel do cidadão no trânsito, a 
serem desenvolvidos nas várias disciplinas curriculares, com vistas à 
formação de motoristas. 

§ 1 o - Os conteúdos de que trata o "caput" incluirão 
conhecimentos sobre a legislação de trânsito, em especial sobre o 
Código de Trânsito Brasileiro, e sobre a formação e o 
desenvolvimento de atitudes e comportamentos seguros no trânsito. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Educação, com a 
colaboração do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MG -, 
elaborará, para orientação dos estabelecimentos de ensino, sugestão 
de conteúdo de formação de condutores de veículos e providenciará a 
divulgação de textos e a distribuição do material didático 
correspondente. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente 
ao de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora -

Marco Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 830/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 830/2000, do Deputado Alberto Bejani, 

que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 
arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que trata o 
inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da Constituição da República, 
e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
vencido no 1 ° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 830/2000 
Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do 

produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 o - A parcela da receita do produto da arrecadação do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição da República, será distribuída nos percentuais indicados 
no Anexo I desta lei, conforme os seguintes critérios: 

I - Valor Adicionado Fiscal - VAF -: valor apurado com 
base nos critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso I do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição da República; 

11 - área geográfica: relação percentual entre a área 
geográfica do município e a área total do Estado, informada pelo 
Instituto de Geociências Aplicadas- IGA -; 

111 - população: relação percentual entre a população 
residente no município e a população total do Estado, medida 
segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE-; 

IV- população dos cinqüenta municípios mais populosos: 
relação percentual entre a população residente em cada um dos 
cinqüenta municípios mais populosos do Estado e a população total 
destes, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE; 

V- educação: relação entre o total de alunos atendidos, os 
alunos da pré-escola inclusive, e a capacidade mínima de 
atendimento pelo município, publicada pela Secretaria de Estado da 
Educação até o dia 30 de abril de cada ano, relativamente aos dados 
do ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo 
11 desta lei, observado o disposto no§ 1° deste artigo; 

VI - produção de alimentos: os valores decorrentes da 
aplicação dos percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos 
municípios segundo os seguintes critérios: 

a) parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será 
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distribuída de acordo com a relação percentual entre a área 
cultivada do município e a área cultivada do Estado, referentes à 
média dos dois últimos anos, incluindo-se na área cultivada a área 
destinada à agricultura de pequeno porte; 

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será 
distribuída de acordo com a relação percentual entre o número de 
pequenos produtores rurais do município e o número de pequenos 
produtores rurais do Estado; 

c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será 
distribuída entre os municípios onde exista programa ou estrutura de 
apoio à produção e à comercialização de produtos agrícolas, que 
atenda especialmente aos pequenos produtores rurais, de acordo com 
a relação percentual entre o número de pequenos produtores rurais 
atendidos e o número total de pequenos produtores rurais existentes 
no município; 

d) parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída 
aos municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, 
órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário, respeitada a 
mesma relação percentual estabelecida na alínea "b" deste incis9; 

VIl - patrimônio cultural: relação percentual entre o lndice 
de Patrimônio Cultural do município e o somatório dos índices de 
todos os municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico - IEPHA -, da Secretaria de Estado da Cultura, 
que fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados 
apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o 
disposto no Anexo 111 desta lei; 

VIII -meio ambiente: observados os seguintes critérios: 
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do 

total será distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou 
disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação 
licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a, 
respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) 
da população, sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada 
município não excederá o seu investimento, estimado com base na 
população atendida e no custo médio "per capita" dos sistemas de 
aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de 
tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de 
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Política Ambiental- COPAM -; 

b) o restante dos recursos será distribuído com base :no 
Índice de Conservação do Município, calculado de acordo· com o 
Anexo IV desta· lei, considerando-se as unidades de conservação 
estaduais, federais e particulares, bem como as unidades municipais 
que venham a ser cadastradas, observados os parâmetros e os 
procedimentos definidos pelo órgão ambiental estadual; 

c) a Secretaria de Estado de Meio. Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável fará publicar, até o último dia do 
trimestre civil, os dados apurados relativos ao trimestre imediatamente 
anterior, com a relação de municípios habilitados segundo as alíneas 
"a" e "b" deste inciso, para fins de distribuição dos recursos no 
trimestre subseqüente; 

IX - saúde: os valores decorrentes da aplicação dos 
percentuais constantes no Anexo I desta lei serão distribuídos aos 
municípios segundo os seguintes critérios: 

a) um valor de incentivo para os municípios que 
desenvolverem e mantiverem em funcionamento programas 
específicos voltados para o atendimento à saúde das famílias, 
mediante comprovação na Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 
50% (cinqüenta por cento) do percentual relativo a saúde previsto no 
Anexo I, que serão distribuídos e ponderados conforme a população 
efetivamente atendida; 

b) encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste 
inciso, o saldo remanescente dos recursos alocados a essa variável 
será distribuído tendo em vista a relação entre os gastos de saúde 
"per capita" do município e o somatório dos gastos de saúde ·"per 
capita" de todos os municípios do Estado, calculada com base nos 
dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, 
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

X - receita própria: relação percentual entre a receita 
própria do município, oriunda de tributos de sua competência, e as 
transferências de recursos federais e estaduais recebidas pelo 
município, baseada em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XI - cota-mínima: tparcela a ser distribuída em igual valor 
para todos os municípios; 
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XII - municípios mineradores: percentagem média do 

Imposto Único sobre Minerais - IUM - recebido pelos municípios 
mineradores em 1988, com base em índice elaborado pela Secretaria 
de Estado da Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada 
um na arrecadação do IUM naquele exercício; 

XIII - compensação financeira por emancipação de distrito: 
compensação financeira aos municípios remanescentes de Mateus 
Leme e Mesquita, devido à emancipação de distritos deles 
desmembrados. 

§ 1° - Para o efeito do disposto no inciso V deste artigo, 
ficam excluídos os municípios nos quais o número de alunos 
atendidos pela rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90% 
(noventa por cento) de sua capacidade mínima de atendimento. 

§ 2° - Os dados referentes ao inciso VI deste artigo, 
relativos à produção de alimentos, serão fornecidos pela Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, a 
cada trimestre civil, no órgão oficial dos Poderes do Estado, as 
informações pertinentes às alíneas enumeradas naquele inciso, para 
fins de distribuição no trimestre subseqüente. 

§ 3° - A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, na 
primeira segunda-feira de cada mês, as modificações ocorridas no 
mês anterior relativamente às alíneas "a" e "b" do inciso IX deste 
artigo, para fins de distribuição no mês subseqüente. 

§ 4° - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até a 
segunda segunda-feira de cada mês, os índices de que tratam os 
·incisos 11 a XIII deste artigo, relativos ao mês anterior, bem como a 
consolidação destes por município. 

§ 5° -A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até 
o dia 30 de junho de cada ano, o índice provisório de que trata o inciso 
I deste artigo. 

§ 6° - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, 
os prefeitos municipais e as associações de municípios ou seus 
representantes poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados de 
sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios para 
apuração anual do VAF e, no prazo de cinco dias úteis, os demais. 

§ 7° - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado 
do julgamento das impugnações previstas no § 6° deste artigo no 
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prazo de quinze dias contados do seu recebimento.· ·· 

. § 8° -A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até 
o dia 31 de àgesto de cada .ano, o. índice definitivo .de que:trata-:.o 
inciso I deste artigo, para fins de distribuição dos recursos no exercício 
subseqüente, após o julgamento das impugnações previstas no § 6~. 

§ 9° - A participação de município em razão de critério 
previsto em inciso deste artigo não prejudica sua participação na 
distribuição na forma dos demais dispositivos. · 

§ 10 - As publicações de índices previstas nesta lei 
apresentarão os dados constitutivos e os percentuais para cada 
critério, previstos nos incisos I a XIII deste artigo. 

§ 11 - O critério da compensação financeira por 
desmembramento de distrito, previsto no inciso XIII, extingue-se no 
exercício de 2005, e os resíduos apurados em razão de perda anual 
serão incorporados ao índice de que trata o inciso I deste artigo, 
observado o disposto no Anexo I desta lei. 

Art. 2° - A apuração do VAF compreenderá o montante 
global da apresentação do movimento econômico, observado o 
disposto no § 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 63, de 11 
de janeiro de 1990. 

Art. 3° - Para se _estabelecer o valor adicionado relativo à 
produção e à circulação de mercadorias e à prestação de serviços 
tributados pelo ICMS, quando o estabelecimento do contribuinte do 
imposto se estender pelos territórios de mais de um município, a 
apuração do valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante 
acordo celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 1 o - Com relação às operações de circulação de energia 
elétrica, entendem-se como estabelecimento de usina hidrelétrica as 
áreas ocupadas pelo reservatório de água destinado à geração de 
energia, pela barragem e suas comportas, pelo vertedouro, pelos 
condutos forçados, pela casa de máquinas e pela subestação 
elevatória. 

§ 2° - O valor adicionado relativo a usina. hidrelétrica cujo 
estabelecimento ocupe território de mais de um município será 
creditado conforme os seguiqt!ps critérios: 

I - 50% (cinqüenta por cento) ao município onde se 
"'J.- ' 
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localizarem a barragem e suas comportas, o vertedouro, os 
condutos forçados, a casa de máquinas e a estação elevatória e, no 
caso de um ou alguns desses componentes se situarem em território 
de mais de um município, o percentual será dividido em tantas partes 
iguais quantos forem os municípios envolvidos, a cada qual atribuindo-
se uma delas; 

11 - 50% (cinqüenta por cento) aos demais municípios, ao 
município sede a que se refere o inciso I inclusive, respeitada a 
proporção entre a área do reservatório localizada em território do 
Estado e a localizada em cada município, de acordo com o 
levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, sem 
prejuízo de termo de acordo a ser celebrado entre os municípios. 

Art. 4° - Para os efeitos desta lei, considera-se pequeno 
produtor rural aquele que satisfizer os seguintes requisitos: 

I - mantiver até dois empregados permanentes, permitida a 
contratação eventual de terceiros; 

11 - não detiver, a nenhum título, área superior a quatro 
módulos fiscais, sendo que cada município possui seu próprio módulo 
fiscal, cuja extensão varia entre o limite mínimo de 5ha (cinco 
hectares) (Belo Horizonte) e o máximo de 70 ha (setenta hectares) 
(São Romão); 

111 -ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda 
bruta anual proveniente de exploração agropecuária;· 

IV - residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano 
próprio. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano 
subseqüente ao da data de sua publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995; a Lei n° 
12.428, de 27 de dezembro de 1996; o art. 26 da Lei n° 12.581, de 17 
de julho de 1997; a Lei n° 12.734, de 30 de dezembro de 1999, e a Lei 
n° 12.970, de 27 de julho de 1998. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator -

Maria Olívia. 
Anexo I 

(a que se refere o art. 1° da Lei n°, de de de 2000) 
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*-O quadro referente ao Anexo l'foi publicado na edição do 

"Diário do Legislªtivo" de 22.12.2000. · 

Anexo 11 
Índice de Educação- PEi 

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei n°, de de de 2000) 
PEi = ICMAi x 100 , considerando-se: 
LICMAI 
a) ICMAI = MRMI, onde 
C MAl 
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a.1) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de 
ensino do município. 

a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do 
município, calculada pela relação entre 25% (vinte e cinco por cento) 
da receita de impostos do município, compreendida a proveniente de 
transferências e o custo por aluno estimado pela Secretaria de Estàdo 
da Educação. 

b) L ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os 
municípios. 

Anexo 111 
Índice de Patrimônio Cultural- PPC 

(a que se refere o inciso VIl do art. 1° da Lei n°, de de de 200~), . 
O PPC corresponde ao somatório das notas do muntc1p1o 

dividido pelo somatório das notas de todos os municípios 
* - O quadro referente ao Anexo I 11 foi publicado na edição 

do "Diário do Legislativo" de 22.12.2000. 
Notas: 
1 - Os dados relativos aos bens tombados pelo Governo 

Federal são os constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas 
Gerais", publicado anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional- IPHAN. - · -, 

2 - Os dados relativos aos bens tombados pelo Governo 
do Estado são os constantes na "Relação de Bens Tombados em 
Minas Gerais", fornecida pelo Instituto Estadual dó Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA- MG -, e no art. 84 do 
Ato das Disposições Constituêionais Transitórias· da Constituição do 
E~~~ '~ . ~ 
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3 - O número de domicílios a que se refere a tabela foi 

obtido a partir do somatório do número total de domicílios dos setores 
censitários integrantes dos perímetros de tombamento. 

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos 
pelos respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e 
resoluções da 13a Coordenação Regional do IPHAN. 

5- O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE. 
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas 

municipais são os atestados pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, 
mediante a comprovação pelo município: 

a) de que os tombamentos estão sendo realizados 
conforme a técnica e a metodologia adequadas; 

b) de que possui política de preservação de patrimônio 
cultural, devidamente respaldada por lei; 

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus 
bens culturais. 

Anexo IV 
índice de Conservação c\o Município- IC 

(a que se refere a alínea "b" do inciso VIH do art. 1° da Lei n°, de de de 
2000.) 

I - Índice de Conservação do Município "I" 
IC = FCMi , onde: 
FCE 
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I" 
b) FCE =Fator de Conservação do Estado 
11 - FCE : Fator de Conservação do Estado 
FCE =L FCMI, onde 
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I" 
FCMi =L FCM i,l 
b) FCM l,j = Fator de Conservação da Unidade de 

Conservação "j " no Município "1". 
111- FCMi,j =Área UCi,j x FC x FQ, onde 
Área Mi 
a) Área UC i,j = Área da Unidade de Conservação "j"no 

Município "i" 
b) Área Mi =Área do Município "i" 
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de 
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Unidade de Conservação, conforme tabelá , ·. • 

- d) FQ- Fator de Qualidádê,' variável de o, 1 (um décimo) a 
1 (um), relativo-à qualidade física· da área, plano de manejo, ·infra-
estrutura, entorno protetivo, estrutüra de proteção e fiscalização, entre 
outros parâmetros, conforme· deliberação normativa do Conselho 
Estadual de Política Ambiental- COPAM: (1) 

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 até que 
sejam ponderadas as variáveis e disciplinada sua aplicação, por meio 
de deliberação normativa do COPAM. 

Tabela 
Fator de Conservação para Categorias de Manejo 

de Unidades de Conservação 
*-O quadro da Tabela foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 22.12.2000. 

Notas: 
1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; a 

APA 11 não dispõe de zoneamento. 
2 - APE: declarada com base nos arts. 13, I, e 14 da Lei 

Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para proteção de 
mananciais ou do patrimônio paisagístico e arqueológico. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 855/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 855/2000, do Deputado Marco Régis, 

que dispõe sobre a criação da Central de Controle de Preços de 
Medicamentos do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, 
na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 855/2000 
Dispõe sobre a criação de sistema centralizado de controle 

de preços de medicamentos n_ç> Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: ~!: · 
Art. 1 o - O Está do manterá sistema centralizado de 



1880 
controle de preços de medicamentos com o objetivo de: 

I - pesquisar e divulgar os preços dos medicamentos 
constantes na Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais; 

11 - orientar e subsidiar os processos de aquisição de 
medicamentos pelos órgãos e entidades da administração pública; 

111 - propor instrumentos que visem a garantir a aquisição 
de medicamentos a preços mais acessíveis; 

IV - orientar os municípios que necessitem das 
informações constantes no sistema. 

Art. 2° - As ações governamentais para a criação do 
sistema centralizado de controle de preços de medicamentos no 
Estado contarão com a participação de: 

I - entidades representativas ligadas à defesa dos direitos 
do indivíduo e à proteção da saúde no Estado; 

11 - entidades ligadas ao controle da produção e da 
comercialização de medicamentos; 

111 associações e sindicatos de profissionais, 
representativos dos setores médico e farmacêutico; 

IV - entidades de defesa do consumidor. 
Art. 3° - Os recursos neces::,~lrios para a implementação do 

disposto nesta lei serão consignados na iei orçamentária anual. 
Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 

prazo de noventa dias contados da data de sua publicação. 
Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora 

Marco Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 893/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 893/2000, do Deputado Gil Pereira, 

que cria a campanha estadual permanente de combate à violência nas 
instituições de ensino no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° 
turno. 

Vem agora o . projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
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nos termos do§ 1° do art. 268 doReginiento~lnterno.1 ,..,, ·. - r' " · 

Assim sendo, opinamos- ·por· se -dâr à proposição a 
seguinte redação final, que esta de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 893/2000 
Proíbe a prática do · trote e de atividade violenta nas 

"calouradas" realizadas em instituição ou órgão· integrante do sistema 
estadual de ensino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - Fica proibida a prática do trote e de ato individual 
ou coletivo que possa caracterizar violência contra a pessoa nas 
"calouradas" realizadas em estabelecimento ou órgão de educação 
integrante do sistema estadual de ensino. 

Parágrafo único - A "calourada" somente será admitida 
como forma de integração dos novos alunos- e consistirá em 
atividades consentidas pelas partes envolvidas e previamente 
autorizadas pela direção do estabelecimento de ensino. 

Art. 2°- O descumprimento desta lei sujeitará os infratores 
a penalidades administrativas a serem definidas em regulamento. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias contados de sua publicação. · 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora -

Marco Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 945/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 945/2000, do Deputado Márcio Cunha, 

que altera a Lei n° 13.464, de 12 de janeiro de 2000, que cria o Fundo 
Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Arquitetônico - FUNPAT -, 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° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 945/2000 
Dá nova redação ao art. 13 da Lei n° 13.464, de 12 de 

janeiro de 2000, que cria o Fundo Estadual de Recuperação do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico- FUNPAT. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - O art. 13 da Lei n° 13.464, de 12 de janeiro de 
2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13 - Integram o grupo coordenador do Fundo o 
Presidente do Conselho Curador do I EPHA-MG e um representante: 

I - da Secretaria de Estado da Cultura; 
11 - da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
111 -da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV - da Secretaria de Estado do Turismo; 
V- do agente financeiro do Fundo; 
VI - da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
VIl - do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais- IEPHA-MG -; 
VIl I - do Corpo de Bombeiros Militar; 
IX- do Ministério Público Esr;:-dual.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora -

Marco Régis. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 997/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 997/2000, do Deputado Anderson 

Adauto, que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública e dá outras 
providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 2 a 6 ao 
vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a 
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seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI N° 997/2000 

Cria-o Fundo Estadual de Segurança Pública - -FESP - e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado' de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Segurança 
Pública- FESP -,destinado à: 

1 - adequação, modernização e aqws1çao de novos 
equipamentos de uso constante dos órgãos públicos estaduais e 
municipais envolvidos em atividades de segurança pública; . 

11 - formação e capacitação profissional dos agentes e 
técnicos de segurança pública; 

111 - informatização dos arquivos e dados da área de 
segurança pública. · 

Art. 2° - São beneficiários do FESP: 
I - a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; 
11- a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
111 - o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 

Gerais. 
§ 1° - Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fundo, 

mediante convênio, as prefeituras que comprovarem o funcionamento 
· no município, pelo prazo míriimo de seis meses na data da solicitação, 

de conselho municipal integrado paritariamente por representantes do 
poder público e da sociedade civil, que atue nas áreas de segurança 
pública, de defesa social e de defesa dos direit~s ~umanos. . _ 

§ 2° - Os recursos destinados aos orgaos estaduais serao 
utilizados, prioritariamente, em investimentos de~tinados a proj~to~ e 
ações que contribuam para a integração de atividades entre os orgaos 
de segurança pública. . 

Art. 3° - O FESP, de natureza e individuação contábeis, 
tem prazo de duração indeterminado. 

Art. 4°- São recursos do FESP: 
1 - receitas imobiliárias - classificação orçamentária 13_1; 
11 - 20% (vinte por cento) do valor das taxas cobradas pelo 

exercício do poder de polícia- classificação orçamentária 1121; 
111 - receitas de âividendos - classificação orçamentária 
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1322; 

IV - outras receitas patrimoniais, abrangendo juros 
bancários e lucro na alienação de títulos de crédito - classificação 
orçamentária 139; 

V - cota-parte do Estado das multas sobre o recolhimento 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - classificação orçamentária 
1911.01.01; 

VI - cota-parte do Estado sobre o recolhimento de multas 
do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -
classificação orçamentária 1911.04.01; 

VIl - indenizações - classificação orçamentária 1921 - e 
outras restituições- classificação orçamentária 1922.99; 

VIII - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe 
venham a ser destinados por pessoa física ou jurídica, nacional ou 
estrangeira; 

IX - dotação consignada anualmente no orçamento do 
Estado; 

X transferências orçamentárias provenientes de 
entidades públicas; 

XI - receitas decorrentes de convênios, acordos ou 
instrumentos congêneres firmados com entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais; 

XII - recursos de qualquer origem, desde que não 
onerosos aos cofres públicos. 

§ 1° - Os recursos de que trata este artigo serão 
depositados em conta especial mantida pelo Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG. 

§ 2° - As classificações orçamentárias identificadas neste 
artigo referem-se ao exercício de 2000. 

§ 3° - A alteração nas classificações orçamentárias não 
importará mudança na composição das receitas do FESP. 

Art. 5° - O órgão gestor do FESP é a Secretaria de Estado 
da Fazenda, à qual incumbe entre outras atribuições: 

I - providencia~ a inclusão dos recursos de qualquer fonte 
no orçamento do Fundo, antes de sua aplicação; 
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11 - organizar o cronograma financeiro de receita e 
despesa e acompanhar sua execução e a aplicação das 
disponibilidades de caixa; ' 

111 -responsabilizar-se pela execução do cronograma físico 
do projeto ou da atividade beneficiad~s com recurs~s do Fundo. 

Art. 6° - O agente financeirO do FESP e o BDMG, ao qual 
compete: 

1 - aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e os 
procedimentos definidos pelo órgão competent~; . . .. 

11 - remunerar diretamente ou aplicar as d1spomb1hdades 
temporárias de caixa para evitar a descapitalização do ~u~do; . 

111- comunicar ao órgão gestor, no,prazo max1mo de cmco 
dias úteis, a realização de depósitos a crédito do Fundo, com 
especificação da origem; 

IV _ emitir relatórios de acompanhamento dos recursos do 
Fundo sob sua responsabilidade. . . 

Parágrafo único - O agente financeiro não tara JUS a 
nenhum tipo de remuneração pelos serviços prestados. 

Art. 7° - Integram o grupo coordenador a que s~ re~ere o 
inciso X do art. 3° da Lei Complementar n° 27, de 18 de Janeiro de 
1993: 

1 - um representante da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública; · . 

11 - um representante da Secretaria de Estado da Just1ça e 
de Direitos Humanos; d 

111 - um representante da Secretaria de ~stado a 
Fazenda; d 

IV - um representante do Banco de Desenvólvimento e 

Minas Gerais; d d M·nas v - um representante da Polícia Militar do Esta o e 1 

Gerais; 
VI - um representante do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Minas Gerais; ' . . d 
VIl - o Presidente da Comissão de D1re1tos Humanos a 

Assembléia Legislativa; ·- · blica 
VIII - dois representantes escolhidos em reumao pu __ 

· · · '·· se refere o§ 1° do art 2° desta lei, dos conselhos mun1c1pa1s a qu~ . · 
-~ 
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IX - dois representantes escolhidos em reunião pública 

das entidades civis sem fins lucrativos, voltadas para a promoção dos 
direittJs humanos, que tenham sede e área de atuação no Estado; 

X - um representante indicado pela Ordem dos Advogados 
do Brasil, seção de Minas Gerais; 

XI - um representante da Associação Mineira de 
Municípios; 

XII - um representante escolhido em reunião pública das 
associações comunitárias e de moradores legalmente constituídas, 
com sede e área de atuação no Estado. 

Art. 8° - Compete ao grupo coordenador, além das funções 
estabelecidas na Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993: 

I - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as 
diretrizes estabelecidas nos planos de ação governamental e nas 
deliberações do Conselho de Defesa Social; 

11 - acompanhar a execução do plano de aplicação dos 
recursos; 

111 - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa 
do Fundo; 

IV- elaborar a proposta orçamentária do Fundo; 
V - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de 

caixa do Fundo. 
Art. 9° - Os demonstrativos financeiros do FESP 

obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1994, e às normas do Tribunal d~ Contas do Estado, serão 
atualizados mensalmente e tornados disponíveis para consulta 
pública, por meio da Internet. 

Parágrafo único - Observado o disposto neste artigo, os 
demonstrativos referentes a recursos repassados aos· municípios 
serão, ainda, encaminhados diretamente ao conselho municipal a que 
se refere o § 1 o do art. 2° desta lei. 

Art. 1 O - Ficam os Contadores Judiciais obrigados a 
fornecer ao Conselho de Criminologia e Política Criminal da Secretaria 
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, ao Grupo Coordenador 
do Fundo Penitenciário e à Corregedoria-Geral de Justiça relatório 
mensal do montante dos valores recolhidos ao Fundo Penitenciário, 
indicando o banco e as respectivas contas. 
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Art. 11 - O § 3° do art. 113 da Lei n° 6.763;:de 26 de-:- . 

dezembro. de 1975, modificado pelo art. 6° da Lei n° 13.430, de 28 de 
dezembro de ·1999, passa a vigorar com a redação que se _segue, 
ficando acrescido ao artigo o seguinte § 4°: · 

"Art. 113- ....................................... · ............................... . 
§ 3° - As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de 

Segurança Pública, prevista na Tabela D anexa a esta lei, terão a 
seguinte destinação: 

I - 40% (quarenta por cento) para a Secretaria de Estado 
da Justiça e de Direitos Humanos; 

11 - 40% (quarenta por cento) para a Secretaria de Estado 
da Segurança Pública; 

111 - 20% (vinte por cento) para o Fundo Estadual de 
Promoção dos Direitos Humanos. 

§ 4°- 15% (quinze por cento) do montante previsto no-§ 3° 
deste artigo serão obrigatoriamente destinados a programas de 
defesa e promoção dos direitos humanos implantados pela Secretaria 
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos.". 

Art. 12 - O parágrafo único do art. 36 da Lei n° 12.427, de 
27 de dezembro de 1996, alterada pela Lei n° 12.732, de 30 de 
dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 36 
················································································· 

Parágrafo único - Incluem-se, na receita de que trata este 
artigo, apenas os recursos provenientes das custas previstas na Lei 
Federal n° 9.099, de 26 de: setembro de 1995, excetuando-se as 
multas e prestações pecuniárias.". . 

Art. 13 - O art. 3° da Lei n°. 11.402, de 14 de janeiro de 
19941 modificada pelas Leis n°s 12.147, de 14 de maio de 1996, e 
12.703, de 23 de dezembro de 1997, fica acrescido do seguinte inciso 
IV: 

"Art. 
·················································································· 

IV- os resultantes da aplicação da Lei Federal n° 9.099, de 
26 de setembro de 1995, consistentes em multas e prestações 
pecuniárias.". 

Art. 14- Esta lei s·erá regulamentada no prazo de sessenta 
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dias contados da data de sua publicação. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator -

Maria Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.092/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.092/2000, do Deputado José 
Henrique, que altera o topônimo do Município de ltabirinha de 
Mantena, 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° 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. 

decreta: 

PROJETO DE LEI N° 1.092/2000 
Altera o topônimo do Município de ltabirinha de Mantena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

Art. 1°- O Município de ltabirinha de Mantena, criado pela 
Lei n° 2.764, de 30 de dezembro de 1962, que contém a divisão 
administrativa do Estado de Minas Gerais, passa a denominar-se 
ltabirinha. 

Art. 2° - O n° 319 do Anexo I da Lei n° 2.764, de 30 de 
dezembro de 1962, passa a ter a seguinte redação: 

"ANEX01 
Municípios- Distritos componentes: 
319 - ltabirinha (x) - ltabirinha". 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator -

Maria Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.165/2000 
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Comissão de RedàÇão 

· O Projeto de Lei n° 1.165/2000, da Bancada do Partido 
dos Trabalhado·res, que acrescenta dispositivos à Lei n° 13.414, de 23 
de dezembro de 1999; que cria o Conselho Deliberativo do Instituto 
dos Servidores do Estado de Minas· Gerais - CODEI -; foi aprovado no 
2° turno, na forma do vencido no 1° turno. · · 

Vem agora o projeto a esta Comissão, · a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. · · 

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

PROJETO DE LEI N° 1.165/2000 
Acrescenta dispositivos à Lei. n° 13.414, de 23 de 

dezembro de 1999, que cria o Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - CODEI. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - O art. 3° da Lei n° 13.414, de 23 de dezembro de 
1999, fica acrescido do seguinte inciso 111: 

"Art. 3°- ..................................................... . 
111 -dois representantes do Poder Executivo, um do Poder 

Legislativo, um do Poder Judiciário, um do Ministério Público e um do 
Tribunal de Contas, indicados, respectivamente, pelo Governador do 
Estado, pelo Presidente da Assembléia Legislativa, pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, pelo Procurador-Gerar de Justiça e pelo 
Presidente do Tribunal de Contas.". 

Art. 2°- A Lei n° 13.414, de 23 de dezembro de 1999, fica 
acrescida do seguinte art. 1 O, renumerando-se os demais: 

"Art. 1 O - Fica extinto o Conselho Diretor do IPSEMG, 
previsto no inciso I do art. 37 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 
1986.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator -

Maria Olívia. 
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MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 

111, "b" a "d", do Regimento Interno, as seguintes manif~stações~ . 
de congratulações com o Pároco da Igreja de Sao Jose 

pelo centenário desta, em 26/10/2000 (Requerimento n° 1.732/2000, 
da Deputada Maria Olívia); . _ 

de congratulações com a Assoc1açao de Profe~sores 
Públicos de Minas Gerais - APPMG - por seus 70 anos (Requenmento 
n° 1.744/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); . . 

de congratulações com o Pe. Mauro Sergio de Souza por 
sua ordenação sacerdotal, em 18/11/2000 (Requerimento no 
1.751/2000, do Deputado Ambrósio Pinto); . _ 

de congratulações com o Grupo de Dança da Assoc1~~~o 
Juventude Unida Dançante de Paraisópolis - AJUDP - por ~ua v1ton~ 
no concurso Dança Brasil, em Pouso Alegre (Requenmento n 
1.758/2000, da Deputada Maria Olívia); . . 

de congratulações com o poeta Jose Ge~al~o da. S1lva 
Júnior ("Zé Paraná") pelo 2° lugar ?~tido, com a poes1a c_ar.relra d~ 
Poeta" no 1 o Festival de Arte Mus1ca do Vale da Eletromca - 1 
FESHTEL -,em Santa Rita do Sapucaí (Requerimento n° 1.759/2000, 
da Deputada Maria Olívia); . . 

de congratulações com o Prof. Jose M~rcos Mora1s ~el~ 
autoria do livro "Silêncio em Angicos - Uma Filosofia_ de V1da 
(Requerimento n° 1.761/2000, do Deputad~ E~uardo ~randa~); 

de congratulações com a ParoqUia de Sao Jose po~ s~u 
centenário (Requerimento n° 1.763/2000, do Deputado Dalmo R1be1ro 

Silva); de congratulações com o Fr. Altair Anacleto. Lorenzetti por 
sua eleição para a Reitoria da Universh~a.d: São Franc1.sco; c?m _o Fr. 
Salésio Lourenço Hillefheim por sua e;elçao para a V1ce-Re1tona da 
mesma Universidade; e com os Srs. Walter Ale~andre, Paulo Rob~rto 
Benevelli Campos e André Vila Lobos, respect1va~e~te, res~onsavel 
pelo núcleo de Prática Jurídica, Coorde~ad.or. J_und1co e ~1retor d~ 
Centro de Ciências Jurídicas da mesma mst1tU1çao (Requenmento n 
1.764/2000, ·do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); . 

de congratulações com a empresa San-Manno por. se~s 
70 anos (Requerimento n° 1.765/2000, do Deputado Dalmo R1be1ro 
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Silva); ~· - .,.;., 

de congratulações com a Associação Médica de Minas 
Gerais e com a Fundação Arapiara para o Progresso de Reabilitação 
pela realização da 1 a Quinzena de Reabilitação (Requerimento n° 
1.768/2000, do Deputado João Batista de Oliveira); 

de repúdio ao General Alberto Mendes Cardoso Diretor-
Ger~l da Agência Brasileira de Inteligência- ABIN -, pelos at~s por ele 
praticados contra direitos e garantias individuais de cidadãos 
(Requerimento n° 1.769/2000, do Deputado Sávio Souza Cruz); 

de congratulaçêes com o Centro Cultural Pró-Música de 
Juiz de Fora, pela conquista do Prêmio Rodrigo de Mello Franc~ de 
Andrade (Requerimento n° 1. 772/2000, do Deputado Antônio Carlos 
Andrada); 

de congratulações com a Associação de Criminalística do 
Estado de Minas Gerais - ACEMG - pela passagem do Dia Nacional 
do Perito Criminal (Requerimento n° 1.785/2000, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

. . de congratulações com a Associação dos Aposentados e 
Pens1omstas de Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas e Esmeraldas 
por seus 9 anos de existência (Requerimento n° 1. 786/2000, da 
Deputada Maria Olívia); 

de congratulações com a empresa Sadokin E. Eletrônica 
pela obtenção da Certificação ISO 9002 (Requerimento n° 1.800/2000, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

. de congratulações com a · Construtora Tenda pelo 
recebimento da Medalha Wady Simão por ter-se destacada na 
indústria da construção civil míneira em 2000 (Requerimento n° 
1.801/2000, do Deputado Dalmo RibeiroSilva); 

de congratulações com a Rivercred e a Cooperativa 
Agropecuária de Cristina pela inauguração de agência de crédito no 
Município de Cristina (Requerimento n° 1.802/2000, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

. . . de congratulações com a Paróquia Bom Jesus, no 
Mumc1p1o de Bueno Brandão, por seus 150 anos (Requerimento n° 
1.811/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva). · 

-- k 
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