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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE DEZEMBRO DE 2000 

ATAS 
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Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Aílton Vilela -

Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Elbe 
Brandão - João Leite - José Henrique - Marco Régis - Maria Olívia -
Paulo Piau - Rogério Correia - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 19h15min, 

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 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. Srs. Ten. Cel. Celso Afonso Faria Lopes, Chefe do 
Estado-Maior do Comando de Policiamento da Capital; Murílio de 
Avelar Hingel, Secretário da Educação e Presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; Antônio Elias 
Nahas, Secretário Adjunto da Assistência Social, da Criança ,e do 
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Adolescente, representando a Sra. Maria Lúcia Cardoso, 
Secretária da Educação; Vera Victer, Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social, representando o Sr. Célio de Castro, Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte; Eduardo Henriques Soares Machado, 
Promotor de Justiça da Infância e da Juventude, representando o Sr. 
Abelardo Teixeira Nunes, Procurador-Geral de Justiça; Tarcísio 
Martins Costa, Juiz da Infância e da Juventude; Cláudio Augusto 
Vieira da Silva, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CONANDA-; e Reges Carvalho dos 
Santos, Diretor do Conselho Estadual da Assistência Social - CEAS -
e Diretor do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do 

Seminário Legislativo Dez Anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, com o tema "Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
Orgânica de Assistência Social, Conselhos, Fundo Estadual e Fundos 
Municipais". 

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

ouvir o Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente - Exmo. Sr. Murílio Hingel, demais 

componentes da Mesa, Srs. Deputados, senhoras e senhores, o 
seminário que estamos abrindo é um dos últimos de uma agenda que 
registra saldo extremamente positivo de realizações. 

Sem falsa modéstia, diremos que a presente legislatura 
t~m-se notabilizado pela promoção de eventos institucionais, não só 
em relação ao número, mas, o que é importante, ao teor das matérias 
enfocadas. Não é o momento de enumerá-los; porém, o assunto de 
hoje é um exemplo expressivo: vamos fazer retrospecto dos dez anos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a ótica dos avanços 
verificados, dos desafios pertinentes e das perspectivas. 

Tecnicamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente -
que entrou em vigor em 1990, em desdobramento de matéria 
introduzida pela Constituinte de 1988 - assinala um grande progresso. 
Ao consolidar as normas existentes na legislação brasileira sobre o 
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assunto, o Estatuto ratificou a condição de "sujeitos-de direito" da 
criança e do adolescente. Mais que isso, o documento reflete a 
preocupação do legislador em alinhar o Brasil com as nações 
realmente civilizadas, onde a proteção do menor é um verdadeiro 
dogma. 

Na prática, passados esses dez anos, é forçoso 
reconhecer que não avançamos tudo o que deveríamos. Questões 
como a do menor abandonado, da delinqüência, do uso e tráfico de 
drogas por menores e do trabalho infanto-juvenil continuam a afligir-
nos com intensidade. Para reduzir a matéria à equação mais simples, 
diríamos que, entre nós, ainda é falha a preservação social do menor, 
bem como sua preparação para integrar a cidadania adulta e 
responsável. 

A pauta dos trabalhos do presente semmano - que se 
estenderá de hoje até o próximo dia 30 - é ampla, mas objetiva. 
Ouviremos exposições sobre o Estatuto, a Lei Orgânica de 
Assistência Social, conselhos, fundos, violência e segurança, trabalho 
infantil e políticas sociais básicas para a cidadania. Convenhamos que 
seria pretensioso, dadas as dimensões, daqui sair, ao término do 
encontro, com todas as soluções exigidas. Mas - estamos certos - a 
iniciativa irá frutificar e gerar avanços e subsídios para enfrentarmos 
os desafios. 

Para a realização do seminário, esta Assembléia está 
contando com o apoio de 25 entidades, entre ONGs e órgãos 
públicos. Agradecemos a colaboração de cada uma delas, assim 
como dos senhores expositores, debatedores e autoridades 
presentes. Aos particípantes, a mensagem de saudação da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e nossos votos de 
bom trabalho. Muito obrigado. · 

Apresentação do Coral Cariúnas 
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir a 

apresentação do Coral Cariúnas, regido pela maestrina Vivian Assis e 
acompanhado pela pianista Tânia Cançado. Esse coral faz parte do 
Projeto Cariúnas, promovido pela Sociedade Artística Mirim de Belo 
Horizonte, que desenvolve atividades artísticas, educacionais e 
culturais com jovens carentes das comunidades da região Norte de 
Belo Horizonte. 
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- Procede-se à apresentação musical. 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Boa nolte. 

Gostaria de informar aos participantes do seminário que a Sra. 
Aldaísa Sposatti, Coordenadora do Núcleo Seguridade e Assistência 
da PUC-SP, uma das expositoras de hoje, infelizmente não pôde 
comparecer. 

Palavras do Secretário Murílio A velar Hingel 
Exmos. Srs. Deputado José Braga, Presidente desta 

sessão inaugural do Seminário Dez Anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - Avanços, Desafios e Perspectivas; Deputado Rogério 
Correia, coordenador dos trabalhos desta noite; Cláudio Augusto 
Vieira da Silva, na pessoa de quem saúdo os demais membros da 
Mesa; Srs. Deputados, senhoras e senhores participantes, este 
seminário é uma promoção da Assembléia Legislativa; é a 
culminância de uma série de eventos desenvolvidos no decorrer do 
ano de 2000 para relembrar a todos os dez anos de vigência do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Por uma rara felicidade, o seminário já se iniciou com uma 
marca muito forte, com a apresentação das crianças, que nos 
brindaram com belas interpretações. Estou certo de que nenhum dos 
presentes ficou indiferente ao que essas crianças nos proporcionaram. 
Elas nos emocionaram, sensibilizaram-nos , e podemos concluir que 
vale a pena trabalhar pelas crianças brasileiras e pelas crianças 
mineiras. Por isso estamos aqui, para refletir sobre o que foi feito e 
sobre o que ainda precisa ser feito. 

Optei por fazer uma apresentação de caráter introdutório e 
usarei algumas projeções que nos ajudarão. Peço à assessoria da 
Assembléia que escureça um pouco o ambiente. 

Falaremos sobre os dez anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e sobre a mobilização da cidadania pela criança de 
Minas Gerais, o que nos permitirá abordar rapidamente alguns pontos 
essenciais para o conhecimento do Estatuto. 

Qual é a realidade da criança e do adolescente nos dias 
de hoje? Temos que nos reportar a números. Alguns são 
ultrapassados no tempo, mas são muito expressivos sobre a 
gravidade que ainda acompanha a situação da criança e do 
adolescente no Brasil. Em 1996, o Brasil tinha 49 milhões de crianças 
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com menos de 14 anos de idade. Quase 20 milhões, ou seja, mais - -, 
de 40%, em famílias com renda abaixo de meio salário mínimo. Por 
conseguinte, podemos ter uma idéia da enormidade da questão. 
Segundo o IBGE, 4.600.000 crianças entre 5 e 17 anos de idade 
estudam, mas também trabalham; 2.700.000 apenas trabalham, não 
estudam. Metade dessas crianças têm jornada de trabalho média de 
39 horas semanais; 600.000 dessas crianças têm entre 5 e 9· anos de 
idade. 

Em Minas Gerais, os dados são mais recentes, de 1998, e 
a fonte é a Fundação João Pinheiro. Temos, no Estado, 1.800.000 
entre 10 e 14 anos de idade; 185.000, ou 10,2%, trabalhando e 
280.000 entre 7 e 14 anos fora da escola. É um número 
impressionante. Por mais que se fale da universalização do ensino 
fundamental, ainda não chegamos lá Em Minas Gerais, em 1998, 
tínhamos 280.000 crianças fora da escola. Acrescentaria a esses 
dados um outro que foi levantado pelo Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar, com base nas pesquisas realizadas pelo 
Sistema de Vigilância Sanitária - SISVAN. Em 1999, o CONSEA 
denunciava que mais de 18% das crianças mineiras de até 6 anos de 
idade eram subnutridas, quer dizer, estavam abaixo do peso e da 
altura que deviam ter em função da idade. 

Passemos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 
pensando no pano de fundo que é a realidade aqui exposta. Os 
fundamentos legais do Estatuto podem ser encontrados em alguns 
compromissos internacionais subscritos pelo Brasil. Primeiro, a 
Declaração Universal dos Direitos da Criança, que é de 1959. Depois, 
a Convenção Mundial das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança, que é de 1989, portanto, 30 anos depois, e, afinal, a 
Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o 
Desenvolvimento da Criança, de setembro de 1990. Portanto, a 
questão da criança e do adolescente é internacional e vem sendo 
abordada pelos organismos próprios. 

Na Constituição Federal, de outubro de 1988, 
encontramos um dispositivo muito mencionado, que é a base do 
Estatuto, nem sempre colocado em prática. Diz o art. 227 da 
Constituição cidadã, tão desfigurada por emendas constitucionais -
fica um pouco difícil até estudar a Constituição do nosso País, 12 finos 



1897 
apenas depois de ter sido promulgada -: "É dever da família, da 
sociedade e do poder público assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade - será que essa expressão deixa margem a 
alguma dúvida? -, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão". 

Lendo esse artigo para o auditório, fico impressionado por 
ainda encontrar pessoas em nosso País, algumas até ocupantes de 
cargos públicos, que propõem a redução da idade penal de 18 para 16 
anos. Não dá para entender. 

Passemos agora para o Estatuto. Nos seus princípios 
fundamentais- o Estatuto é de 13/7/90 -, praticamente repete o texto 
constitucional, porque diz que crianças e adolescentes - crianças até 
12 anos de idade e a partir dos 12 até os 18 anos, adolescentes - são 
sujeitos de direito. Então, o que se faz pela criança e pelo adolescente 
não é favor nenhum. Estamos apenas respeitando os direitos que lhe 
são inerentes. Os direitos, então repetimos o texto da Constituição, 
são o direito à vida e à saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade, 
o direito à convivência familiar e comunitária, o direito à educação e à 
cultura, ao esporte e ao lazer, o direito à profissionalização e à 
proteção no trabalho. Todos conhecemos isso muito bem, mas é 
sempre interessante repetir para que fique mais marcado na nossa 
mente. 

Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente são 
previstas algumas políticas de atendimento. Resumi essas políticas 
em cinco itens: Ações governamentais e não governamentais - é 
interessante. Optei por essa expressão, porque me parece muito mais 
adequada. Às vezes, usamos a expressão "ações do poder público", 
mas público é tudo, não é apenas ação governamental. Fazemos uma 
ligeira confusão entre essas duas expressões: o que é governamental 
e o que é público. O que é público é governamental e também não 
governamental - políticas sociais básicas, especialmente no campo 
socioeducativo; assistência social, prevenção e atendimento, proteção 
jurídico-social, ·sobre a qual falamos perante duas autoridades do 
Poder Judiciário. Entidades· de atendimento para que essas-políticas 

z 
õ 

1898 
sejam cumpridas: governamentais, não governamentais e •; 
comunitárias.- " -

~Vejamos algo sobre o Conselho Estadual .dos Direitos da> 
Criança e do Adolescente, que conhecemos pela sigla CEDCA. ·O 
Conselho foi criado em 199l, pela Lei n° 10.501. É um ó'rgão paritário, 
constituído de 20 pessoas: 1 O representam o Governo Estadual, e 1 O 
representam a sociedade organizada. O Conselho é·~ ligado , à 
Secretaria do Trabalho da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente, a SETASCAD. Ele formula e acompanha ás políticas 
públicas de atendimento às crianças e adolescentes de·Minas Gerais. 
É o principal responsável pela definição dessas políticas e por seu 
acompanhamento. 

Quais são as atribuições básicas da diretoria do Conselho 
em suas reuniões mensais, plenárias e periódicas? Deliberar, 
formular, controlar a política de atendimento a crianças e 
adolescentes. Administrar o fundo para criança e adolescência fixando 
critérios e definindo projetos para aplicação de doações subsídios e 
demais receitas. 

Já mencionei que o Conselho é composto por 20 pessoas. 
Trata-se de conselho paritário. A eleição dos 1 O representantes não 
governamentais acontecerá no dia 7 de dezembro. Os atua!s 
representantes das ONGs têm os seus mandatos encerrando no d1a 
31/12/2000. 

Com relação ao Fundo da Infância e da Adolescência, 
trata-se de questão importante porque abre a perspectiva de 
levantamento de recursos. Achamos que ainda não utilizamos todas 
as potencialidades do Fundo da Infância e da Adolescência. O Fundo 
estadual é administrado pelo CEDCA, para aplicação em projetos de 
organizações públicas e privadas de apoio a atendimento a crianças e 
adolescentes. 

Existem também os fundos municipais. Quantos existem 
em Minas Gerais? Para 853 municípios, temos 500 conselhos 
municipais criados. É impressionante que 353 municípios ainda não 
criaram seus conselhos municipais dos direitos da criança e do 
adolescente. Portanto, não têm fundos municipais. Cerca de' 300 
conselhos municipais funcionam e 200 foram criados, mas não 
funcionam no que diz respeito a suas competências. Há 84 municípios 
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que têm fundos municipais estruturados, mas lamentavelmente 
apenas 40 fundos funcionam. Então, os que quiserem contribuir para 
o fundo estadual ou para os fundos municipais terão que se restringir 
a 40 municípios -geralmente os maiores do Estado. 

Estamos iniciando a mobilização, a campanha do Fundo 
da Infância e da Adolescência 2000, tanto para o fundo estadual 
quanto para os municipais. Como se desenvolve essa campanha? 
Com base na legislação própria, que permite que o contribuinte do IR 
desconte parte da sua contribuição por um processo de desoneração. 

Assim, qualquer um de nós - aqueles que ganham mais de 
R$45.000,00 por ano - e não são muitos dos mineiros que podem 
contribuir, porque não são muitos que pagam IR A pessoa física pode 
destinar ao fundo estadual ou aos fundos municipais até 6% do IR 
devido. 

O grande problema é que essa doação tem que ser feita 
até 31 de dezembro do ano base, no caso, 2000. Mas o acerto de 
contas com a Receita Federal só se faz quando da declaração do IR. 
Em alguns casos, aqueles que têm devolução, quando ocorrer. 

Uma poderosa empresa mineira, a Companhia Siderúrgica 
Belgo Mineira, por intermédio da sua Fundação, fez, em 1999, algo 
extraordinário. 

Ela levantou os seus empregados que tinham imposto de 
renda a pagar, antecipou os 6% de cada contribuição. Em 2000, a 
antecipação foi recebida em retorno. Isso foi informado pelo Dr. Álvaro 
Campos, Presidente da Fundação. A inadimplência foi zero. Quer 
dizer, todos que tiveram antecipação devolveram à Companhia aquilo 
que havia adiantado. 

Isso significa que a Cia. Siderúrgica Belgo Mineira foi a 
maior contribuinte para o Fundo da Infância e Adolescência, em 1999, 
Com cerca de R$300.000,00. Para as pessoas jurídicas é mais fácil, 
porque podem contribuir com até 1% do Imposto de Renda devido. 
Naturalmente, as grandes empresas têm maiores faturamentos, e as 
pequenas não podem ter essa desoneração. 

Esse benefício pode ser recolhido nessa conta. Estou 
falando da conta do Fundo Estadual. Evidentemente cada fundo 
municipal tem a sua própria conta. A conta do Fundo Estadual está no 
Banco ltaú, cujo n° é 59957-5. As doações podem ser em valores, em 
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Finalmente, falarei dos resultados da campanha· FIA 1999, 
porque muitos não sabem o que aconteceü. Aderiram à campanha 51 
pessoas físicas e 40 jurídicas. E o Fundo Estadual arrecadou quase 
R$500.000,00. Esse dinheiro foi aplicado para beneficiar 25 projetos 
de municípios, ONGs e um programa do Governo Estadual, que é a 
Bolsa-Escola, que contou com a ajuda de R$89.880,00. 

A Bolsa-Escola, programa Bolsa Familiar para a 
Educação, atualmente é aplicada em 19 municípios do vale do 
Jequitinhonha, beneficiando 10.500 famílias, que compreendem 63 mil 
pessoas, porque cada família tem cinco ou seis membros. São 550 
escolas com alunos da Bolsa-Escola. Por que o vale do 
Jequitinhonha? É uma das regiões mais pobres do Brasil, com índice 
de desenvolvimento humano abaixo de 0,4. 

Resultados da Bolsa-Escola: melhoria da qualidade de 
vida, retorno de mais de 1.500 crianças à escola - daquelas que 
estavam fora, 1.500 retomaram, porque pertencem a essas famílias 
beneficiadas -, aumento da freqüência escolar, redução do trabalho e 
da prostituição infantis, implantação da rede de atendimento social e 
integração entre famílias e escola. 

Temos a proposta do programa para 2001 ampliada de 19 
para 30 cidades, atendendo 16 mil famílias e beneficiando 95 mil 
pessoas. Estão previstos, na proposta orçamentária para 2001, 
R$14.200.000,00, que é a parte do Estado. Quanto mais obtivermos 
pelo Fundo Estadual da Infância e da Adolescência tanto melhor, 
porque mais famílias poderão ser beneficiadas. "Educação para a 
criança e vida nova para a famílias" é a frase que simboliza no Estado 
a Bolsa-Escola. 

Para terem uma idéia, mostro aqui o mosaico do nosso 
Estado. Temos aqui o vale do Jequitinhonha, que muitos chamam de 
"vale da miséria", porque possui os indicadores mais 
comprometedores do Brasil, mostrando que Minas é um Estado muito 
desigual. Em verde, estão os Municípios beneficiados em 2000. 

Em alaranjado, os municípios que serão beneficiados em 
2001. Cada um pode perceber que estamos fechando o vale do 
Jequitinhonha com o atendimento, quer dizer, a opção foi continuar 
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trabalhando no vale do Jequitinhonha. 

Muito obrigado pela atenção e desejo para o seminário 
todo o êxito possível. 

Palavras do Secretário Antônio Elias Nahas 
Exmo. Sr. Deputado Rogério Correia, Exmo. Sr. Murílio 

Hingel em nome de quem cumprimento os demais componentes da 
Mesa, Srs. Deputados autoridades, muito boa-noite. Inicialmente, 
queria dizer da minha satisfação por estar participando deste 
seminário. Quero dizer que estou na Secretaria há apenas dois meses 
e meio. Provavelmente não tenha ainda o conhecimento e as 
experiências necessárias para participar de um evento dessa 
envergadura. Mas a nossa Secretária não pôde comparecer e a estou 
representando. 

O Seminário Legislativo DezAnos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente - Avanços, Desafios e Perspectivas. Para efeito 
desta apresentação considerei como avanços o que foi feito do 
Estatuto. Desafios, o que deixou de ser feito; e perspectivas, o que 
precisa ser feito. Penso que dessa forma estarei colaborando com os 
participantes desse seminário e que ao final elaborarão as propostas 
que serão de grande valia para resolvermos esse grave problema. 

Estamos comemorando dez anos de vigência do Estatuto. 
Para os pessimistas não temos nada a comemorar. Talvez estes não 
tenham a exata dimensão do problema e da sua enorme 
complexidade. Acreditamos que muita coisa foi feita, como, por 
exemplo, do ponto de vista instucional, criou-se o Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, cujas atividades foram bem 
desenvolvidas pelo nosso Prof. Murílio Hingel. 

Foram criados os Conselhos Municipais da Criança e do 
Adolescente em 500 dos 853 municípios mineiros, conforme ele 
também já informou. Criou-se o Juizado da Infância e da Juventude, 
aqui representado, e o Ministério Público criou promotorias 
especializadas para crianças e adolescentes. 

Concretamente, o que se executou nesse período através 
da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência Social, Criança e do 
Adolescente? 

Criou-se um programa chamado Casa-Lar, que se 
constitui de abrigos em residências comuns, onde temos uma mãe, 
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um casal social reproduzindo uma unidade familiar, com o máximo ·, •. 
de dez _crianças por unidade. Atualmente são 43 unidades em 
funcionamento-no Estado, sendo 29 delas destinadas a portadores de 
necessidades especiais. Atualmente estão sendo atendidas 300 
crianças e adolescentes. . . ~· 

Gostaríamos de citar de forma especial o .. Centro Pró-Vida, 
que funciona no Barreiro e, aproveitando espaço anteriormente 
ocupado pela FEBEM, vem realizando excepcional trabalho na 
recuperação de adolescentes. Esse Centro foi selecionado e está 
entre os 20 melhores projetos de administração de parcerias entre o 
Governo e ONGs, em via de receber um prêmio da Fundação Getúlio 
Vargas. 

Criou-se o Programa Centro Integrado de Apoio ao Menor 
-ClAMES-, que tem objetivo social e educativo. Destina-se a atender, 
em regime semi-aberto, crianças e adolescentes em situação de 
riscos social e pessoal; o objetivo é o desenvolvimento integral,-~ o 
fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção em cursos de 
formação profissional. Em Belo Horizonte, existem três centros, que 
atendem a 920 adolescentes. 

Há o Programa CURUMIM, Centro Integral de Recreação 
e Esportes, que atende crianças de 7 a 14 anos, independentemente 
de serem ou não portadores de deficiência, e funciona em horário 
complementar ao da escola formal. Existem 26 unidades em 
funcionamento na região da Grande BH, sendo uma delas destinada 
exclusivamente ao atendimento de crianças e adolescentes 
portadores de deficiência; atualmente, 4.760 crianças e adolescentes 
são atendidos. 

Há o Programa de Trabalho Educativo, que não é 
unanimidade - muitos acham que o adolescente não deve trabalhar -, 
mas que tem produzido excelentes resultados. Nele estão envolvidos, 
atualmente, na região da Grande BH, cerca de 400 adolescentes, que 
recebem a educação formal e a iniciação profissional inscrita em 
consonância com o art. 68 do Estatuto, ou seja, essas crianças 
trabalham em atividades compatíveis com os estudos. 

Temos também a oficina-escola de mobiliário escolar, que 
funciona onde era a antiga CARPE e é uma oficina de aprendizado 
profissional. Trinta meninos, provenientes da unidade do Horto ,e de 
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comunidades prox1mas, estão sendo beneficiados com esse 
treinamento; ali, fabricam-se cadeiras, cadeiras de roda e outros bens. 
Esse curso tem duração de três meses. _ 

Temos o Centro Educacional do Horto, que já foi um 
problema sério, mas que hoje está mais ou menos sob controle -
espero que em caráter definitivo -, onde estão abrigados 130 crianças 
e adolescentes, 70% dos quais foram abandonados pelos pais ou 
pelos responsáveis, e a maioria foi encaminhada pelo Juizado da 
Infância e da Juventude. 

Gostaria de mencionar que todos os programas 
desenvolvidos em parceria com entidades não governamentais, sem 
exceção, têm sido muito bem-sucedidos - as entidades são 
previamente selecionadas; são todas muito sérias e desenvolvem um 
trabalho meritório. 

Agora, vamos aos desafios. O que deixou de ser feitc;> 
nestes dez anos? Muita coisa, é óbvio - não podemos ser hipócritas. E 
evidente que nenhum dos grandes problemas foi erradicado, como 
disse o Deputado José Braga, que preside esta reunião. Continuam 
existindo meninos de rua - é óbvio, todos os vemos; o trabalho infantil 
ainda permanece, assim como vários tipos de violência. Então, quais 
teriam sido as razões desse insucesso, de termos deixado de fazer o 
que deveria ser feito? Em um primeiro momento, acho que não houve 
um envolvimento da sociedade, como deveria haver - a sociedade, 
como um todo não se sensibilizou. O Prof. Murílio Hingel reproduziu, 
aqui, o art. 227 da Constituição, que tem expressões interessantes: "É 
dever da família, da sociedade e do Estado". Isso significa que 
nenhum de nós está excluído; não podemos partir do pressuposto que 
não temos nenhuma responsabilidade nisso. Da mesma forma, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, também mencionado pelo 
professor, diz, em seu art. 4°: " É dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, os direitos da criança". E tenho a impressão de que este 
ordenamento: "família, comunidade, sociedade em geral e poder 
público", não tem um caráter de separar obrigação principal de 
obrigação secundária; considero que todos são igualmente 
responsáveis. . 

Como já mencionei, isso é dever de todos, ninguém foi 
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excluído. O Estado, como caracterizado pela Constituição Federal 
e o poder público, caracterizado no ECA, são entesjurídicos que nos 
representam, dos quais todos fazemos parte. Escolhemos os nossos 
dirigentes. Por isso, a sociedàde não pode sé omitir com a alegação 
de que o problema não é seu, e sim do Estado. Ora, o problema é de 
todos. Sendo público, o Estado interessa a todos. Existe uma 
expressão muito cômoda, que a grande maioria das pessoas adota: 
"Cumpro com as minhas obrigações, pago os impostos, o resto é com 
o Governo". lssô não pode prevalecer. 

Mesmo nós, que constituímos uma minoria, que temos 
filhos em colégios particulares, que freqüentam clubes sociais, 
academias, etc., não podemos alegar que o problema não nos diz 
respeito. Ao contrário, os nossos filhos vivem na comunidade e às 
vezes são afetados direta ou indiretamente pelos problemas dos 
demais adolescentes. Ninguém é uma ilha, vivemos numa 
comunidade. 

A participação da comunidade não foi a que se esperava. 
O Prof. Murílio Hingel disse - e esse dado é do Conselho - que foram 
constituídos 500 conselhos municipais da criança e do adolescente, o 
que representa 58,6% dos municípios mineiros. Desses, apenas 307 
estão estruturados e funcionando. Então, se tomarmos por base os 
853 municípios de nosso Estado, isso representa apenas 36%. 
Precisamos acordar e lutar contra essa falta de interesse. Sem 
conselho funcionando, é impossível participar de programa, é 
impossível fazer chegar aos adolescentes das nossas cidades o 
trabalho de que necessitam. 

E o Estado, aqui considerado União - o Estado e o 
município -, o Estado ente jurídico, não falhou? É claro que falhou. 
Nesse pequeno espaço de tempo, analisamos os programas em 
andamento, tanto os da Secretaria quanto os realizados com as 
ONGs. A grande maioria das análises dos resultados, dos sucessos, 
dos insucessos, acusou a necessidade de mais verbas. É necessário 
mais dinheiro para que esse programa seja estendido. O Prof. Murílio 
falou muito bem a respeito do fundo. 

É verdade que faltam recursos, não podemos fugir dessa 
realidade. Inúmeros analistas dizem que a década de 90 foi uma 
década perdida. O crescimento negativo do PIB, o desempreg~, as 
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crises internacionais afetaram diretamente o País, que é muito 
vulnerável para obter novos recursos só com o crescimento da receita. 
Para crescer a receita tem de haver crescimento da ·atividade 
econômica. E essa falta de crescimento gera o desemprego .. Um pai 
desempregado provavelmente não terá condições de C0!1d1Jzir um 
filho adolescente. Por outro lado, a receita que os adolescentes, 
embora não possam trabalhar, auferiam - que era uma coisa 
subsidiária - passou a fazer parte do orçamento familiar. 

Outra solução seria aumentar tributos. Aumentar tributos 
para cobrar de quem? O povo já está mais do que sufocado. Essa não 
seria a solução. 

Grande parte desses problemas que vivemos hoje decorre 
do plano econômico neoliberal do Governo Federal, que somente 
prioriza o lado econômico. O social não constitui prioridade, ficando 
em segundo plano. Essa é uma realidade que também podemos 
constatar, pois estamos sufocados por ela. 

Se estivéssemos na década de ouro, a de 70, em que 
recursos sobravam e, às vezes, o Governo fazia obras faraônicas, 
muito provavelmente teríamos condições de cumprir os nossos 
programas. Por outro lado, se, na década de 70, o Governo tivesse 
priorizado o aspecto social, provavelmente muitos dos problemas que 
estamos enfrentando não existiriam ou seriam minimizados. 

E como está o Governo de Minas? Infelizmente, está 
engessado, já que as suas receitas são vinculadas, principalmente 
com a amortização da dívida, por causa daquele acordo de 
negociação feito com o Governo Federal, que absorve enormes 
recursos. Por que o acordo foi feito naquelas bases, não sabemos, já 
que foi firmado no Governo anterior. 

Além de tudo, alguns políticos, muitos governantes 
preferem fazer obras que aparecem, que dão resultados políticos, que 
traduzem resultados eleitorais, em vez de investirem na área tão 
importante da criança e do adolescente. Alguns Prefeitos alegam que 
o problema é do Estado. Tivemos um caso que confirma bem essa 
situação. 

Existe um programa do Sistema de Informação para a 
Infância e a Adolescência - SI PIA - que vai ser fundamental para que 
tenhamos dados atualizados, que o Prof. Murílio Hingel disse que não 
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temos. Para esse programa, o Governo Federal pôs à disposição ., -: 
equipamentos em processamento de dados, móveis e· recursos 
materiais para que as Prefeituras instalassem esse sistema. O ônus 
da Prefeitura seria somente o pagamento do treinamento dos 
técnicos, do pessoal que vai operar o sistema. Muitas Prefeituras se 
desinteressaram, mesmo tendo equipamentos e bens materiais 
necessários à implantação gratuita, pois acharam que não é 
essencial. 

Finalizando, no que diz respeito a perspectivas, entendi 
que seria o que precisaríamos fazer, numa análise que pode 
contribuir. Espero que isso ocorra, o meu objetivo é esse. O que 
precisa ser feito para que consigamos minimizar esse programa cruel, 
que tanto nos aflige? Descentralizar, sem dúvida. Os problemas são 
resolvidos de forma muito mais adequada pela comunidade 
diretamente afetada. O nosso Estado é tão grande que temos vários 
municípios distantes mais de mil quilômetros da Capital. Como é que 
se pode administrar, daqui de Belo Horizonte, um problema de tanta 
magnitude, sem que haja descentralização? 

Agora, essa descentralização deve ser feita com critérios, 
não pode ser na base do "tome que o filho é seu". Provavelmente, 
num primeiro momento, temos que criar estruturas, ajudar, contribuir 
com os municípios, para que venham a assumir esse problema; 
assim, certamente, vamos ter um resultado muito melhor. 

Destinar mais recursos é necessário, infelizmente. O 
orçamento está aqui para ser discutido. É óbvio que não podemos 
perder de vista o fato de que o Estado tem outras prioridades também 
reclamadas, as quais dizem respeito, principalmente, a saúde, 
educação e segurança. O Estado tem um orçamento muito 
comprometido, mas, como disse, está aqui, e os Deputados, que são 
nossos representantes, devem ser sensibilizados nesse sentido. 

As entidades não governamentais devem ampliar seu 
envolvimento por meio de parcerias. Como já mencionei, elas têm, 
comprovadamente, apresentado excelentes resultados. Temos, na 
Secretaria, inúmeras entidades religiosas e não religiosas, como, por 
exemplo, a APAE, que têm realizado um trabalho muito eficiente. · 

É óbvio que o Estado tem uma estrutura muito pesada. 
Qualquer coisa que se queira comprar esbarra na burocracia. O 
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agilidade, são operacionalmente mais ágeis e mais eficientes. 
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O 4° item é o proveito que devemos tirar da realização 
deste seminário. Todos que dele participam têm direta ou 
indiretamente envolvimento com o problema, do contrário não 
estariam participando. Estamos reunindo aqui a casta pensante no 
que diz respeito às questões ligadas à criança e ao adolescente. 
Vamos aproveitar essa oportunidade para encontrar novos caminhos. 
Esta é a Casa do povo, aqui os fatos encontram eco. 

Finalizando, alguns dizem que não podemos comemorar 
os dez anos do Eco. Como mencionei, embora discordando dessa 
afirmação, fazemos uma proposição: se não podemos fazer uma 
comemoração, devemos fazer uma reflexão. Que seja profunda e 
produza bons resultados. Capacidade e dedicação de todos os 
participantes não faltarão. Disso temos certeza. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Cláudio Augusto Vieira da Silva 
Deputado Rogério Correia, em nome de quem 

cumprimento a todos os membros da Mesa e a todos os senhores e 
senhoras presentes em mais um seminário desse frutífero décimo ano 
de comemoração e de reflexões acerca dessa importante lei que veio 
para ficar em nosso País. 

O CONANDA, ao longo desse décimo ano, tem podido 
participar, praticamente em todos os Estados brasileiros, de eventos 
que têm por finalidade a mesma deste Seminário, ao qual damos 
início hoje, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

Essa lei, ao contrário da resistência dos eternos opositores 
que lutam com muita força para que a população brasileira não tenha 
vida, veio para ficar. Instalou-se e está cumprindo o seu papel na 
sociedade brasileira. 

Como primeiro avanço, não tenho dúvida de que essa lei é 
das mais editadas e publicadas neste País ao longo desses dez anos. 
Quantas e quantas publicações do Estatuto rodam por este País, por 
meio dos conselhos estaduais e municipais, ou seja, as pessoas 
procuram e querem o tempo todo conhecer o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, porque ele, por meio dessa grande mobilização que 
propiciou a redação dessa lei, foi escrito pela cidadania brasileira, 
pelos atores que lutavam contra a ditadura, contra o sistema 
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FUNABEM, FEBEM. Escreveram essa legislação e, nesses dez 
anos, estão produzindo niais atores, cidadãos e cidadãs que lutam 
pela igualdade de direitos de todas as crianças e adolescentes. 

Difícil encontrar hoje pessoa - a não ser que seja desse 
outro campo, patrocinado pela elite nacional,. que despreza a 
população pobre do Brasil - que se refira aos nossos menores de 
idade como os menores. Elaboramos uma lei que é para todas as 
crianças e adolescentes. Esse é um avanço muito grande, porque até 
1990 tínhamos uma legislação que discriminava parte da população 
infanto-juvenil. 

O segundo avanço desses dez anos - e vimos isso aqui 
hoje à noite - é que o Estatuto introduziu para os operadores do 
atendimento à criança e ao adolescente o objetivo de reformular a 
gestão pública desse País. Como disse o Secretário e Presidente do 
Conselho Estadual, Murílio Hingel, a coisa pública não é 
exclusivamente do Governo que está gerindo o Estado brasileiro. A 
coisa pública, nesse País, é da sociedade como um todo e o Estatuto 
nos levou para dentro da máquina pública para construir e 
implementar conselhos para gerir fundos municipais e mexer no 
orçamento público, enfim, democratizou o acesso à política pública no 
Brasil. 

Isso também é um avanço extraordinário, pois todos 
sabemos que a forma como nos organizamos no Estado brasileiro é 
extremamente centralizada, sempre foi dominada por poucos atores 
na história do nosso País. 

Quando construímos conselhos, implementamos o 
estatuto, gerenciamos os fundos municipais, estamos, antes de mais 
nada, fazendo a democracia participativa neste País, com vida, muita 
vida. 

Nesses dez anos, apesar de ainda existirem entre nós 
tristes exemplos, estamos continuando aquele processo dos anos 70 
e 80, do reordenamento ao atendimento à criança e ao adolescente. A 
criança e o adolescente, mais do que nunca, vêm sendo vistos como 
um todo, como sujeitos de direitos, fundamentalmente de direito à 
vida, a estudar, a ter família, salário para sobreviver, direito à saúde, a 
profissionalizar-se, os direitos fundamentais de qualquer ser humano. 

Estamos em um intenso processo, porque não é ç;om a 
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aprovação de uma lei, que está completando 10 anos, que o 
antigo vai acabar. Essa antiga forma de entender a criança como um 
ser isolado, culpando-se a família por todo tipo de acontecimento 
negativo na vida da criança, ainda permanece entre nós. 

É muito mais fácil dizer que a culpa daquela criança, 
daquele adolescente, por estarem naquela situação, é do pai ou da 
mãe, que dizer que a culpa é deste País, que continua sendo o 
campeão mundial de concentração de renda. Isso, o Estatuto não 
pode alterar; não pode alterar a distribuição de renda deste País. 
Mesmo com essa contradição profunda da nossa sociedade, estamos 
conseguindo reordenar a visão que se tem sobre o atendimento a 
todas as crianças e a todos os adolescentes. Entendo que um desafio 
para nós concentra-se na consolidação desses instrumentos. O 
Estatuto traz em si o sistema de garantias e direitos, que envolve a 
justiça, a segurança pública, o Ministério Público, a sociedade e os 
instrumentos, como conselhos de direitos e conselhos tutelares. Vejo 
esse descompasso entre conselhos criados e conselhos funcionando, 
em primeiro lugar, como uma vitória. Há um expressivo número de 
conselhos criados, mas há um desafio que não podemos abandonar. 
É preciso consolidar esses instrumentos. Não podemos aceitar que 
um programa tão importante como o SIPIA, que, se aplicado neste 
País, vai formar um grande banco de dados da demanda das políticas 
públicas para a área da criança e da adolescência, não siga em frente. 
Ele não pode ser negado pelas Prefeituras. Não podemos aceitar isso 
passivamente. O nosso desafio está em consolidar essas políticas e 
instrumentos, porque eles são fundamentais para a aplicação de uma 
política pública global, integradora no atendimento da criança e do 
adolescente. 

Outro desafio que está sendo lançado aqui hoje é a gestão 
dos fundos, a possibilidade de captação dos fundos. Acho que demos 
mais um passo. Somos obrigados, como operadores desse sistema 
de garantia e direitos, não só a olhar o orçamento do Fundo, como 
também a olhar o orçamento de nossas cidades, de nossos Estados e 
do Governo Federal, fazendo um exercício de comparação, ou seja, 
onde estão as prioridades, colocadas em números para nossas 
crianças e nossos adol_escentes. Queremos universalização do 
atendimento, mas queremos também universalização da qualidade do 
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atendimento, que envolve, a qualificação dos educadores, que ,, 
envolve investimentos, sim. Somos' um País que tem· condições de 
investir prioritariamente em nossas crianças e adolescentes. Mas, 
como foi dito, nessa lógica de hoje, não· conseguiremos fazer isso. O 
orçamento federal para 2001 prevê R$75.000.000.000,00 para 
pagamento dos juros da dívida. O orçamento para. a saúde e a 
educação é de R$35.000.000.000,00. Nessa lógica, não resgataremos 
a cidadania da criança e do adolescente. Isso também não é culpa do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Na ponta, como estamos, seja 
no Judiciário, seja no Ministério Público, seja na Secretaria da 
Educação, seja na unidade de atendimento, vemos os reflexos do 
direcionamento de nossa riqueza, usada para pagar uma conta 
infindável e impagável. O nosso grande desafio é quebrar isso, 
porque, como foi colocado aqui, desde a escravidão, a culpa é do 
penalizado, porque já nasceu pobre, já nasceu negro. Este País hoje 
convive, no ano 2000, com cerca de 16 projetos no Congresso 
Nacional para rebaixar a idade penal para 16 e 14 anos de idade. 

Isso porque a culpa é da visão de duas questões 
misturadas que tendem a tomar conta da opinião pública se não 
fizermos um movimento de reação.- A culpa da violência é dos 
adolescentes. Cerca de 10% dos delitos praticados no Brasil são 
praticados por adolescentes. Desses 10%, em torno de 90% dos 
delitos causados por adolescentes são contra o patrimônio, não contra 
a vida. Essa proposta, misturada com o estado de violência em que 
vivemos, está induzindo a população a entender que se mexermos 
nesses 1 O% reduziremos os índices de violência no Brasil. Segundo 
todos os especialistas, esses índices estão intimamente ligados com o 
estado de pobreza dessa população, que não tem onde aprender uma 
profissão e não tem como se sustentar. Temos de assumir um 
compromisso, um grande desafio. 

Acabamos de sair de um encontro do CONANDA, com 
todos os Conselhos Estaduais do Brasil, com todos os Conselhos das 
Capitais do Brasil e com um representante de Conselho Tutelar por 
Estado. Assumimos o compromisso de que, até 30 de abril, teremos 
um conjunto de assinaturas, por Estado, contra o rebaixamento da 
idade penal, no mínimo com 5% do eleitorado de cada Estado. Existe 
um só Deputado em São Paulo que já conseguiu cerca de 2 milhões 
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de assinaturas porque vincula o rebaixamento da idade penal à 
impunidade. Evidentemente, estão direcionando e alterando a 
vinculação de uma questão a outra. Ninguém aqui é a favor de 
impunidade; todos somos a favor de defender os direitos e as medidas 
que se aplicam aos que vão de encontro à lei, que vão contra alguma 
norma do País. Somos contra o rebaixamento da idade penal, mas 
somos a favor da aplicação das medidas socioeducativas que estão 
no Estatuto. Acho que esse é um grande desafio. Temos que debater 
esse assunto com a sociedade, que está desinformada, mal-
informada. Essa opinião não pode ganhar a sociedade, porque mexer 
em 10% dos delitos não alterará os índices de violência, muito menos 
resolverá a questão do adolescente em nosso País. 

Como perspectivas, cabe a nós, conselheiros, Governo, 
sociedade civil e justiça, o estabelecimento de metas. Nosso passo 
tem de ser alcançar metas de atendimento de qualidade para a vida 
das crianças e dos adolescentes. Nos próximos cinco anos, temos de 
sair desse patamar em que estamos. A mortalidade infantil no Brasil 
caiu, mas, a cada ano, no País, ainda morrem 120 mil crianças, 
número altíssimo. Desse total, 57 mil não completam um mês de vida. 
Os índices caíram, mas ainda é enorme o número de vidas ceifadas 
por falta de políticas públicas adequadas para as crianças, para os 
adolescentes e para as famílias. Temos de investir mais! 

Na semana passada estive aqui, para visitar as unidades 
que atendem adolescentes em conflito com a lei em Minas Gerais. 
Tivemos muito boas notícias. Temos de investir mais no 
reordenamento desses adolescentes privados de liberdade em nossas 
cidades. O problema do adolescente infrator não é da Capital, é de 
cada cidade, é de cada município. Não podemos jogar esses 
adolescentes junto com 100, 200, 300 adolescentes, ignorá-los e 
deixar que acabem com as suas vidas da mesma forma que alguns 
deles fizeram com outras pessoas. Temos de lutar, acima de tudo, 
pelo Estado de direito neste País. O atendimento ao adolescente 
infrator é absolutamente essencial porque, se não o fizermos, o 
narcotráfico toma conta da nossa juventude. Vamos olhar para a 
Colômbia e vamos dizer: "Eu sou você amanhã". Isso está nas nossas 
mãos. Crianças e adoles~entes hoje na Colômbia são arrebatadas de 
dentro de casa para irem dar tiro e brigar, sem saberem o que estão 
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fazendo, sem saberem em que estão metidas. Essa é uma grave 
situação que está ocorrendo com a nossa juventude hoje. A CPI do 
Narcotráfico,- e a CPI do roubo de carga fizeram ligações 
concretíssimas entre a violência, a exploração sexual, o narcotráfico, o 
roubo de carga e a prostituição infantil. Tudo isso são coisas 
interligadas, que sobrevivem pela desconsideração à vida das 
crianças e dos adolescentes. 

Lidamos, nestas duas últimas semanas, com debates 
sobre a censura, sobre o fato de a televisão ter tabela de qualificação 
de idade na apresentação de programas. Vimos diversas reações. O 
CONANDA conseguiu dar, talvez, o maior número de entrevistas e de 
pronunciamentos que pudemos fazer nestes dois últimos anos, mas 
não saiu só uma linha, porque a nossa posição era pela obediência da 
portaria do Ministério da Justiça. Infelizmente, na sexta-feira, o próprio 
Ministro foi contra a portaria que ele mesmo assinou. 

Então, é com isso que estamos lidando. Como disse uma 
personalidade da República, várias e várias organizações, vários e 
vários organismos da sociedade brasileira descobriram, finalmente, na 
semana passada, como conseguir uma audiência, mas não temos 
acesso a essas pessoas e não podemos tratar desses problemas 
nacionais, que são tão ou mais importantes quanto a veiculação de 
programas de forma desregrada, em qualquer hora, feita pela 
televisão brasileira. Isso faz parte da luta pela cidadania de nossas 
crianças e de nossos adolescentes. Se o veículo de comunicação não 
tivesse importância - isto foi algo que o CONANDA pôde expor -, 
então também não precisaríamos proibir propaganda de cigarro. Se 
não há influência, se nada tem influência, então, pode-se liberar para 
todo o mundo. Temos de discutir a cidadania e, antes de tudo, assim 
como queremos controlar os orçamentos, também discutir o controle 
social das concessões públicas em todos os campos da sociedade 
brasileira. A lV brasileira é uma concessão pública, tem 
responsabilidade social, mas é difícil mexer com um sistema que 
move R$3.000.000.000,00. 

Acho que as perspectivas estão no reordenamento do 
atendimento. Esse foi um debate que perdemos nestes dez ·anos, o 
tratamento ao adolescente em conflito com a lei. Temos que, com 
eles, com os jovens, como nossa meta, construir uma possibilidade de 
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sonho da sociedade para a nossa juventude. A nossa juventude 
não pode ter como sonho o consumo desenfreado de bens materiais. 
Temos que construir, com a nossa juventude, a possibilidade de 
sonharmos com uma sociedade em que não morram 5 mil mães de 
problemas associados ao parto. Temos de voltar aos nossos sonhos e 
indignações e temos muitos instrumentos para isso. 

Termino com um agradecimento, como fizemos em julho, 
num encontro que reuniu mais de 800 pessoas, todas envolvidas 
diretamente com a aplicação do Estatuto. Agradeço ao Secretário de 
Estado, que é Presidente de um conselho deliberativo, participativo, 
controlador, aos educadores, às educadoras, ao Ministério Público e 
aos órgãos da Justiça, que estão sendo também mais invadidos por 
essa cidadania que estamos construindo, bem como aos conselhos 
tutelares, cujos Conselheiros, em muitos lugares deste País,são 
voluntários, trabalham voluntariamente para a implantação de um 
conselho tutelar. Agradeço a todas essas pessoas, funcionários 
públicos, ONGs, policiais - quantos policiais hoje, na rua, no embate 
diário da sua profissão, têm visão e atitude completamente diferente 
em relação à população de rua infanto-juvenil, por conta de uma lei 
que lhe foi ensinada no quartel, de proteção e, antes de mais nada, da 
segurança que temos de dar a essa criança e a esse adolescente. 

Em nome do CONANDA, transmito um agradecimento 
profundo, porque todos esses operadores do Estatuto da Criança e do 
Adolescente estão dizendo um sim à vida e um não a toda forma de 
morte e de aniquilamento dos sonhos das nossas crianças e dos 
nossos adolescentes, como pudemos ver aqui hoje, no início desta 
reunião, e como pudemos ver outro dia, com uma pessoa que está 
-trabalhando conosco no CONANDA, um ex-atleta de voleibol, que, 
tomando contato com esse trabalho que fazemos, disse: "Nada é mais 
bonito do que o sorriso de uma criança". Só precisamos disso para 
alimentar esse nosso sonho. E é com esse conjunto de pessoas, de 
associados com a missão de implantar definitivamente esse lei entre 
nós, que digo muito obrigado. Vamos ao encontro dos nossos 
desafios, que são ainda mais importantes do que tudo o que 
construímos nesses dez anos. Parabéns a todos. 

Palavras do. Sr. Reges Carvalho dos Santos 
Em nome do Deputado Rogério Correia, cumprimento a 
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Mesa; senhores e senhoras. Gostaria de começar a minha fala. de .... · 
um ponto de vista diferente de todos os que aqui se apresentaram. 
Temos uma grande dificuldade na vida, que é.· entender questões de 
democracia. Aprendemos na Grécia que á democracia emergiu no 
momento em que se estabeleceu uma demarcação entre o público e o 
privado. O rei podia tudo, mas depois não podia nadá, a não ser 
quando discutia as regras, as normas, com a sociedade. Isso é de 
fundamental importância para que não nos esqueçamos de que a 
sociedade civil tem um compromisso social de zelar pelo controle das 
políticas públicas. , · : .. 

Queria dialogar um pouco mais dizendo: "Podíamos 
transportar tudo o que aqui foi dito para a nossa casa, para o 
cotidiano". Isso é de grande importância, porque nos toca no lugar que 
ocupamos, do qual falamos o tempo todo. Isso nos deixa arrepiado, 
porque buscamos uma palavra pequena, que nos envolve a cada 
instante, em cada família: planejamento. ·ora, na casa há o pai, a mãe 
e filhos. Então, essa casa planeja uma vida. Esses pais se dedicam ao 
filho colocando-o em uma escola. Esses pais dão carinho e 
proporcionam atividades de esporte e lazer ao filho. Lutam para dar 
uma educação plena e para que se alimentem bem. Os pais lutam 
para que os filhos tenham acesso à saúde, ao médico. Chamamos 
isso de vida. · 

Essa é a transposição que faço para a nossa casa, para 
as nossas famílias. Mas aqui, ao contrário, observamos os herdeiros 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Orgânica da Saúde e 
da assistência à saúde relegados à miséria humana. É como se o 
cotidiano não nos tocasse mais. Observamos cada criança, 
adolescente e herdeiro dessa sociedade, na qual nos inserimos, na 
miserabilidade, roubando, cheirando cola, andando maltrapilho e sem 
educação. 

Há quem diga que esse ator social é um ator que gera 
criminalidade e imoralidade e feche os olhos para essa cena miserável 
a que dia-a-dia assistimos. Por que isso não nos toca? Acho um 
verdadeiro escândalo quando se diz - e já foi dito aqui - que muitos 
textos que tratam do assunto "criança e adolescente" se encontram 
nas escolas, nos conselhos e nas mãos de pessoas. Muitos lêem o 
Estatuto, mas por que não se cumpre alguma coisa? Por que não há 
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uma intervenção mais forte e válida? Uma intervenção para dizer: 
Escute, estamos convivendo com esse lixo da sociedade, que 
poderíamos fuzilar, aqui ou ali, destacar e dizer - você ~ um culpado, 
porque está roubando e não sabe o que faz. Não tem dever. Como-se 
tivesse só direito. 

É assim que se diz no cotidiano: essas crianças e 
adolescentes não têm direitos. Mas os direitos foram conquistados 
pela sociedade civil e legitimados por todos os que buscaram e 
lutaram pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso tem 
que ser legitimado. Que se publique e que se cumpra. E o dever. Por 
que se cobra o dever? Dizem que toda criança tem direitos e. direitos. 
Sabemos que têm, mas por que dizem que não têm dever? E porque 
o Governo Federal não cumpre seu dever. 

Temos que devolver essa proposição às políticas federais. 
Se o Governo não cumpre o dever para com a educação, onde e 
quando as crianças terão educação? Quando transpomos isso para 
nossa casa, sou o pai, tenho minha senhora, e cuidamos dos nossos 
filhos. Na minha casa, imponho o dever, colocando normas e ética. 
Meus filhos são amparados, estão na escola e se alimentam. Do 
contrário onde está esse dever? Onde vamos buscá-lo? Mobilizando-, 
nos. Esse é o ponto interessante na nossa transposição para as 
famílias. Precisamos ficar atentos para não punir os herdeiros do 
Estado e do País que aí estão. 

Quero tocar em outro ponto interessante, que é com 
relação à questão de se fazer política. Diz-se que é preciso cuidar das 
políticas públicas, e acho muito bom. Como Conselheiro do CEAS, 
inserido no Sindicato dos Psicólogos, a minha preocupação é cuidar 
das políticas. 

Mas como cuidar se não existem recursos? Como 
podemos fazer políticas públicas se não há dinheiro? E dinheiro para 
pagar a dívida externa? Para isso, tem. Já foi dito aqui, e sabemos 
muito bem que tem. Mas para cuidar das crianças e adolescentes não 
tem dinheiro. Pensamos que tem, mas não tem. O que há são 
pacotes, que vêm de cima para baixo como tampões, para dizer que 
se faz alguma coisa. Não há políticas integradoras. O que temos são 
verbas carimbadas para a _saúde, para a educação, para a criança e o 
adolescente, para o negro, etc. 
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Temos políticas no País que não são consolidadas, 

não são integradoras ou unificadas. Com isso perdemos tempo, e o 
dinheiro vai para o ralo. -Falta de -vontade política? Talvez:' Falta de 
controle social? Não, temos muitos conselhos, temos conselhos 
demais. E por que eles não se sentam a uma mesma mesa para 
trabalhar e pensar uma política mais integradora, que jenha uma visão 
mais ampla e geral? Não é assim que fazemos com as nossas 
crianças dentro de casa? Não damos alimento, educação, vestuário, 
esporte, lazer e carinho? Por que não existem políticas que 
contemplem tudo isso? Existem por bloco: essa faz isso, aquela faz 
aquilo, etc. Com isso perdemos tempo, e nossas crianças e nossos 
adolescentes acabam-se cada vez mais. 

Gostaria de abordar outra questão importante. As pessoas 
dizem: a lei está aí para ser cumprida. Mas quem disse que as leis 
que não estão dentro do cotidiano, do dia-a-dia, são cumpridas? Onde 
estão essas leis? Como podem ser cumpridas, se não temos uma 
cultura dentro do simbólico que diga: precisamos cuidar de nossas 
crianças e adolescentes como cuidamos de nós mesmos? Eles são os 
nossos filhos e herdeiros. Ora, é uma panacéia. Nada tem sentido, é 
tudo totalmente desqualificado. 

Queria abordar outro ponto: quando dizer é fazer. Se 
lemos o Estatuto e a LOAS, sabemos seus conceitos básicos. Quando 
lemos não executamos. Quando fazemos esquecemo-nos muitas 
vezes de ler, atacamos e agredimos. E nunca fazemos uma crítica a 
nossa própria casa. As pessoas dizem: a lei é uma coisa, a LOAS é 
outra. Não, gente, na nossa casa tem a mãe, o pai e a criança. Isso é 
um espelho, no qual se reflete a política pública em todos os sentidos. 

Como podemos cuidar de nossas crianças se a elas é 
negada a inserção na sociedade? O que podemos fazer por essa 
inserção? Como a criança pode ter acesso aos bens e serviços? O 
Estatuto da Criança e do Adolescente é para toda e qualquer criança. 
Mas, parece-me, ele veio para atender aquelas em situação de risco e 
vulnerabilidade. No entanto, o Estatuto é para qualquer criança, pois 
todas precisam ter acesso aos bens e serviços. Essa é a verdade. 

Como podemos trabalhar a questão da prevenção ·com a 
criança e o adolescente se falta apoio para evitar a exclusão? As 
pessoas trabalham de maneira isolada, acham graça e ainda culpam e 
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querem punir, como se isso fosse da família do lado de cá. Mas 
esquecem-se de que temos uma sociedade civil, que faz o controle 
social. E temos de jogar duro, para cobrar responsabilidade do 
Governo Federal, Estadual e Municipal. É nesse lugar e dessa fala 
que podemos conseguir alguma coisa. 

Há a questão da promoção, que é séria. Levar cidadania a 
uma criança e um adolescente não é fácil, mas é reconhecer um 
trabalho sem clientelismo, sem assistencialismo. E mais ainda, sem 
sentimento de culpa, porque temos muitas entidades que nos 
apresentam projetos, planos e metas para cuidar de crianças e 
adolescentes, mas cheios de sentimento de culpa: estou fazendo isso 
porque é bonitinho, porque é um anjinho, é alegrinho, ou porque isso 
ou aquilo ... 

Não se faz política pública assim, mas por compromisso 
social com o País e com este Estado. E é muito bom falar isso nesta 
Casa, a Casa do povo e pela qual podemos nos expressar livremente. 
Isso é que é importante. 

Pergunto: com sentimento de culpa dá para fazer política 
pública? Não dá. Política pública se faz com vontade, separando o joio 
do trigo, cuidando dessas crianças, das pessoas, enfim, de todos nós 
- do asseio, da interlocução, é assim que se faz política. É o respeito, 
é a busca de recursos, é vir a esta Casa cobrar alguma coisa. É 
pregar o Estatuto. É na escola, na minha casa, em qualquer lugar. É 
assim que fazemos essa interlocução entre a Loas e o Estatuto. Não 
adianta mandar um plano, por exemplo, para o CEAS, quando não 
passa pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Que 
políticas desencontradas são essas? Aonde vamos chegar? Que 
_interesse e que vontade temos aí? Estávamos perdidos, sem muita 
direção, sem muito sentido, e isso é falta de política. E política é 
direção, sentido, plano, meta. 

Por fim, gostaria de tocar na questão da proteção. Já foi 
dito que este País é o pior em distribuição de renda. Agora, imagine 
como um pai de família, sua senhora e seus filhos conseguem viver 
com dois, três salários mínimos e manter eqüidade, universalidade, 
respeito e educação. 

Agora, imaginem os outros, relegados ao fracasso e à 
miséria, que não têm nada. Aí, fico preocupado e me pergunto: será 
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que estamos certos de estar neste seminário, depois de já ter 
passado por uma série de grupos e discussões sérias,i com algumas 
propostas? Estamos certos de dizer tudo isso aqui ou, passados 20 
anos, vamos dizer a mesma coisa? Será que vai nos tocar sair daqui e 
dizer: "temos um compromisso."? Quando disser alguma coisa, vou 
fazer. Não adianta ter debaixo do travesseiro o ECA, lendo,' se não 
saio e faço alguma coisa. Chamo a aten~o para isto e aquilo. Parece 
que o mundo é muito bonito. Não é. E colorido na .televisão, no 
programa da Xuxa, do Silvio Santos, mas a vida é em preto e branco, 
é dureza mesmo. Nossas crianças, nossos herdeiros estão se 
acabando. Se não tomarmos providências com propostas concretas, 
com diretrizes uniformes, com propostas de buscar recursos unívocos 
para o Fundo para a Infância e o Adolescente, em que podemos fazer 
um controle social junto aos gestores, pedindo prestações de contas 
adequadas, claras, discursivas, não adianta termos números e mais 
números. Os conselheiros já têm precária formação dos chamados 
cursos de capacitação, não entendem de contas. Queremos uma 
prestação sobre a qual podemos nos debruçar e ver resultados. 

Até que o orçamento não é importante. Quere:mos ver é o 
resultado do que está ocorrendo com nossas crianças. E assim que 
digo: dizer e fazer. 

Espero que daqui a 20 anos não precisemos estar juntos 
novamente, discutindo metas e propostas. Esperamos que neste 
seminário possamos sensibilizar esta Casa para promover a cidadania 
desses herdeiros, que vivem pelas ruas mulambentos, cheirando cola, 
desrespeitados, sem educação, apanhando daqui e dali. Tivemos 
avanços, sim. Mas toda essa degradação está aos nossos olhos, no 
dia-a-dia, de maneira vergonhosa, do . qual, em nome deles, peço 
desculpas. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Bem, gostaria que estabelecêssemos 

um limite para a reunião, uma vez que o seminário terá 
prosseguimento amanhã, às 8 horas da manhã. Então, pergunto a 
todos, os da Mesa e os do Plenário, se podemos estabelecer o limite 
de 22h30min, para não prejudicarmos o andamento do seminário 
amanhã. (- Pausa.) Bem, vou agrupar algumas perguntas, para que os 
expositores a elas possam responder em bloco, pedindo-lhes que 
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sejam o mais sucintos possível nas respostas, a fim de 
ganharmos tempo. 

Debates 
O Sr. Presidente - Há três perguntas para o Secretário 

Murílio Hingel. As duas primeiras, da Maria do Carmo Amaral e da 
Carla Vieira, dizem respeito ao mesmo tema, e foram agrupadas 
assim: "Qual é o melhor trabalho a ser feito com o menor infrator e 
onde conseguir recursos para que esse trabalho seja realizado?". 

A segunda diz respeito à bolsa-escola e foi feita por 
Virgílio Cunha Mattos: "No Jequitinhonha, serão 35 mil os 
beneficiados com o Bolsa-Escola. Segundo os dados apresentados 
pelo Secretário, faltariam 1.305.000 a serem atendidos pelo programa. 
O Governo do Estado não poderia fazer mais?". 

A outra pergunta ao Secretário é de Leonardo Sampaio: 
"V. Exa. não acredita que um universo de pouco mais de 90 
contribuintes que aderiram à campanha do Fundo da Infância e do 
Adolescente - FIA - de 1999 é pouco expressivo para um Estado da 
grandeza de Minas? Não falta muita informação sobre os modos de 
contribuir para o FIA? Por que não capacitarmos participantes deste 
seminário para informarem e sensibilizarem potenciais contribuintes 
para o FIA-2000?". 

Passo a palavra ao Secretário Murílio Hingel, para que 
possa responder a essas perguntas iniciais. 

O Secretário Murílio Avelar Hingel - Com relação à 
primeira pergunta sobre o menor infrator, que na verdade foi feita por 
duas pessoas, acho que temos de começar a atuar o mais cedo 
possível para que o menor não chegue à infração, seja ela de 
natureza patrimonial ou de natureza física. 
· No Estatuto da Criança e do Adolescente, existe a 

previsão de uma série de medidas antecedentes, que vão desde a 
família substituta, passando pela medida socioeducativa propriamente 
dita, pela liberdade vigiada até a última instância, em que o menor 
pode ser condenado à internação por um determinado tempo em 
instituições especializadíssimas. 

No meu entender, o trabalho tem de ser muito mais na 
linha de prevenção, e não na de punição depois que a infração foi 
cometida. No Estado de Minas Gerais, temos algumas dificuidades 
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que aos poucos vão sendo superadas. ;Hoje existe apenas um . 
único centro de· internamento em Sete Làgoas. Alguns outros estão 
sendo providenciados -pela SETASCAD-é pela Secretaria da Justiçá e 
de Direitos Humanos. Mas, como disse o Dr. Nahasr o· atendimento, 
na medida do pos'sível, tem de ser o mais próximo ·da realidade do 
menor. Então, até· o 'momento, não e uma boa alternativa,· já que 

·temos poucas instituições e poucas vagas: 
Perguntam, ainda, o seguinte: "Deveremos .ter tantas 

instituições especializadas para não sei quantos milhares de vagas?" 
Não, acho que o trabalho tem de ser feito para evitar que isso venha a 
ser feito nessa proporção. A minha opinião - também acho que a de 
muitos presentes - é de que tem de haver um trabalho preventivo. 
Nesse sentido, a ação socioeducativa é fundamental. A educação é 
um grande vetor, é um grande espaço para que a criança, na escola, 
seja preparada para não se deixar levar pelas infrações que a 
conduzem a uma espécie de punição. 

Com relação à outra pergunta sobre as 95 mil pessoas 
atingidas no vale do Jequitinhonha, acredito que temos de considerar 
que a Bolsa-Escola, que na verdade é um valor que se transfere à 
família, é muito mais um programa de renda mínima. Evidentemente 
ela se destina às famílias foram carentes. No momento atual, nos 19 
municípios, em que 63 mil pessoas foram atendidas e 1 O mil famílias 
diretamente beneficiadas, estamos trabalhando com famílias cuja 
renda "per capita" é de aproximadamente R$25,00 mensais. Então, 
uma família de seis membros tem uma renda de R$150,00. Há outras 
famílias que necessitam, só que os recursos têm um limite. 

Acho que o limite é pequeno, mas razoável, se 
'lembrarmos, como comentava com o Deputado Rogério Correia, que 
teve uma participação muito grande na instituição-do Bolsa-Escola no 
Município de Belo Horizonte, que o Estado de Minas Gerais é o único 
que tem um programa dessa natureza. Ele é ideal, atinge todo o 
Jequitinhonha, todas as famílias necessitadas? Não, mas é um passo 
importante e, a meu ver, o Estado está fazendo o que está a seu 
alcance, tendo em vista a situação a que se referiu o Dr. Nahas 
quanto aos comprometimentos sobre a receita do Estado. · 

Quanto à questão de que apenas 90 pessoas aderiram à 
campanha do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA - em 1999, 
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posso dizer que é pouco e é muito. É pouco, porque o potencial é 
muito maior; é muito, se lembrarmos que a campanha começou em 
1999, e certamente, em 2000, vamos alcançar um resultado muito 
mais expressivo. 

Lembraria, em socorro dessa visão otimista, que foi feito 
um levantamento em todo o Brasil, por meio do qual se concluiu que 
os empresários mineiros, com todas as limitações que as empresas 
podem oferecer, são os que têm maior compromisso social, não 
apenas com contribuições para o FIA, mas também com muitas outras 
ações de que as empresas participam. 

Temos uma meta. Dizem que podemos sonhar. Na 
campanha de 2000, que vai até 31/3/2001, já que as empresas têm 
até essa data para fechar com a Receita Federal, a nossa meta de 
arrecadação para o Fundo Estadual e para os Fundos Municipais é de 
R$10.000.000,00. Chegaremos lá? Talvez, com a participação de 
vocês, com a divulgação que estamos fazendo junto às empresas e às 
pessoas físicas e com o exemplo da Fundação Belgo-Mineira - quem 
sabe? -, não chegaremos lá, mas chegaremos perto. 

O Sr. Presidente - Há duas perguntas endereçadas ao Dr. 
Cláudio, do CONANDA, sendo uma oral que será feita pela Profa. 
Maria Hilda. Já a chamaria para fazê-la. 

Enquanto ela se dirige ao microfone, lerei a segunda 
pergunta, que, na verdade, é uma proposta a qual, se depender ~esta 
Presidência, será acatada. Vou passar a fazer a sua leitura. E da 
Regina Helena Cunha Mendes: "Em relação ao rebaixamento da 
idade penal, além das iniciativas já existentes, como o abaixo-
assinado, sugiro que fosse feita uma mobilização em nível nacional no 
sentido de realizar uma grande manifestação em Brasília, na frente do 
·congresso, contra o rebaixamento da idade penal. Sugiro também 
que todos os Conselhos Municipais, entidades, ONGs, associações e 
outras encaminhassem telegramas e "e-mails" para o Congresso 
Nacional, manifestando-se contra esse projeto. O CONANDA deveria 
coordenar essas ações". 

. Gostaríamos de ouvir um comentário do Presidente do 
CONANDA. 

A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Identifico-me: sou 
professora e supervisara pedagógica do Instituto de Educação de 
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Minas Gerais. Não estou falando em nome. da instituição, mas. 
como cidadã, e quero destacar algumas considerações feitas pelo Dr. 
Cláudio, que, ·de forma muito clara, ·considerou que nenhum de nós 
será, com certeza, a favor da impunidade. . . , 

Apreendo todo- o conteúdo que está sobre a mesa. 
Considero, inclusive, uma referência ao nosso querido Sul de. Minas, 
onde, como mostrou o MG TV da tarde de hoje, houve uma exibição 
de hipismo feita na cidade de lpiúna. Nesse evento, destacou-se um 
menino de 3 anos, Thales. Remeto-me ao futuro das crianças de hoje, 
como educadora. · 

Voltando à última sexta-feira, quando estava dialogando 
com as meninas da Escola Estadual Presidente Kennedy do Instituto 
de Educação de Minas Gerais, pergunto: como conciliar a fala 
veemente do Dr. Roges, o posicionamento e o relatório de atividades 
do Dr. Murílio Hingel com as aspirações, os anseios, os problemas e 
as necessidade de soluções para a criança· brasileira, remetendo-nos 
a um compromisso com o futuro, com base em uma realidade /de 
corrupção, de impunidade? 

Ontem celebramos o dia do Ministério Público, 
recentemente houve eleição para o Ministério Público, a eleição da 
Ordem dos Advogados do Brasil. Eu, que já fui vítima de 
espancamento e ameaça de morte, pergunto: como podemos ligar 
nossa aspiração e nossa luta com a impunidade nacional? 

Acabaram de dizer que temos o vale do Jequitinhonha. Dá 
para retomar com coerência o mapa de Minas Gerais, sem fazermos o 
polígono da seca do Brasil, sendo uma indústria conveniente para 
alguns setores da política nacional? 

Voltando para o setor da educação, sinto-me muito à 
vontade para dirigir-me ao Dr. Murílio Hingel e dizer que temos leis 
que não são cumpridas, incl~sive na educação. Falar na Casa de 
Tiradentes, na Casa Legislativa de Minas Gerais, é trazer o sonho de 
criança. Remeto-me à minha infância, querendo trazer a esperança de 
quem é educador, e que mais educadores pudessem estar aqui. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Hélio Emiliano Moreira, 
dirigida ao Sr. Cláudio Augusto Vieira da Silva: "A mídia, através da 
TV Globo, por intermédio de atores, vai à Presidência da República e 
mente, induz ·a opinião pública contra o Juiz que proibiu a participação 
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de menores na terrível novela Laços de Família, diz que a censura 
voltou, e até o nosso prezado Dr. José Gregori vacila. O que dizer? 

O Sr. Cláudio Augusto Vieira da Silva - Quanto a primeira 
sugestão sobre a mobilização, fizemos uma no ano de 1999. Quando 
houve a 111 Conferência Nacional, decidimos fazer uma caminhada. 
Eram cerca de 900 mil pessoas. Fomos à Câmara, entregamos uma 
moção ao Presidente da Câmara, que nos recebeu, e colocamos esse 
assunto na pauta daquele dia no Congresso, uma moção de repúdio a 
todos os projetos que tramitam naquela Casa e no Senado sobre 
rebaixamento da idade penal. Isso foi distribuído fartamente. 

Neste ano, houve um encontro em Brasília, organizado por 
algumas instituições, para a comemoração dos dez anos do Estatuto. 
Abraçamos o Ministério da Justiça com cerca de 800 pessoas e, nos 
pronunciamentos de todas as pessoas que ali estavam, foi reafirmada 
essa posição. Nesse encontro houve a participação de Conselheiros 
Tutelares, do Ministério Público, Ministério de Justiça, enfim, todos 
esses operadores. 

Entendo que deve continuar. Podemos encabeçar o 
movimento novamente. Isso deveria ter ocorrido neste ano. No dia 13 
de junho, essas assinaturas seriam entregues no Congresso, como 
fizemos com aquela emenda sobre a prioridade absoluta. 

Queríamos ter feito isso em junho, mas não conseguimos 
reunir o número significativo de assinaturas. Agora, colocamos nova 
base, que é 30 de abril. Vamos recolher essas assinaturas e fazer 
nova caminhada a Brasília, no Congresso, para entregar o 
posicionamento de todo esse sistema, que é muito mais do que uma 
iniciativa particular de um Deputado ou Senador. Sabemos, inclusive, 
que alguns desses projetos estão vinculados à pesquisa de opinião 
momentânea, em que as perguntas são assim: é a favor da 
impunidade? Não. Então, é a favor do rebaixamento da idade penal? 
Sou. Queremos reunir essas assinaturas e, com o montante de todos 
os Estados brasileiros, fazer essa caminhada e entregar isso ao 
Congresso Nacional. 

Responderei, agora, à terceira pergunta, que é a questão 
da mídia. Colocamo-nos, a todo momento, a favor da regulamentação 
da programação da TV brasileira, porque nesse encontro que ocorreu 
em Brasília, antes dessa decisão judicial, foi aprovada uma carta. Ali 
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estávamos, movidos por aqueles acontecimentos no Programa da· , t: 
TVS, do Ratinho, em que apresentou-se a tortura de uma criança.· Foi 
feita uma carta, aprovada por todos os Conselhos, .distribuída ;para 
todos,- no País, dizendo que ninguém é a favor. de~censura; porém, 
somos favoráveis à discussão e à adequação da programé!ção da 
televisão brasileira, considerando a faixa· etária. Ninguém está dizendo 
para não abordar o tema, não é isso. Agora, abordar sexualidade. às 
18 horas é diferente de abordá-la às 23 horas, é diferente abordá-la 
no domingo, às 14 horas. Queremos fazer isso, lembrando sempre 
que as TVs são uma concessão pública. • , 

Infelizmente, não pudemos ver nossa manifestação sair 
por aí, porque aí entra o que foi feito na quinta-feira com aquela cena, 
que considero lamentável para o processo democrático brasileiro: uma 
empresa, por meio de seus funcionários, que não são quaisquer 
pessoas, são pessoas que têm uma representação simbólica na 
sociedade muito grande, por causa da concessão pública de que 
participam, não por causa de uma peça de teatro, mas porque 
atingem, por meio dessa concessão pública, milhões e milhões de 
pessoas, se prestar a esse desserviço à educação das crianças e dos 
adolescentes, colocando-se atrás de um escudo que não é verdadeiro 
em nossa opinião: o pseudoescudo da luta contra a censura. A 
censura política, essa é que foi muito bem aproveitada por essa 
mesma empresa de comunicação nos tempos duros da sociedade 
brasileira. 

Por último, essa sua pergunta, sua indignação, tudo isso 
que a senhora disse, acho que é isso que tem de nos mover neste 
processo, porque estamos em uma realidade nacional: ou nos 
entregamos a essa impunidade reinante em alguns extratos ou algum 
extrato da população brasileira, aqueles que detém o poder de 
comunicação, da centralização dos recursos, cujos filhos já não 
estudam no Brasil, estudam fora porque aqui já não é adequado; 
aqueles que não passam férias no Brasil, passam fora, com nossos 
recursos, ou nos entregamos a isso, ou nos associamos à sua fala de 
manter diariamente nossa indignação. Já venderam este País inteiro, 
já entregaram as riquezas realizadas com o suor da população 
brasileira e deram tudo que podiam dar nestes anos todos. 

Há dois livros expostos que falam do que foi o processo de 
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privatização brasileira, como foi feito, como foi doada a nossa 
riqueza. Isso está ocorrendo com a Argentina hoje, que já não tem 
nada que negociar, porque todo seu patrimônio já foi embora. Temos 
de fazer o que estamos fazendo. Esse processo de implantação de 
uma legislação é difícil, como se disse muito bem, porque uma lei não 
é auto-aplicável, um princípio não é auto-aplicável. Eles precisam de 
vontade, de determinação, de rotina, de compromisso, que é o que 
temos demonstrado durante este tempo todo. Por nossa causa, essa 
realidade não está pior. Por causa do nosso esforço, . da nossa 
determinação, a realidade da criança e do adolescente não está pior 
ainda. Não podemos deixar de ficar indignados. 

Gostaria de lembrar que, no início de novembro, morreu 
um funcionário dentro da FEBEM. Estávamos lá, numa reunião do 
CONANDA. Novamente, chamamos a imprensa. Não podemos achar 
que seja normal um profissional, um educador, um agente de 
segurança, seja qual for o nome que se dê a essa pessoa, porque 
está trabalhando numa realidade duríssima, em nome da sociedade, 
morra e fique um ar do que chamei de hipocrisia da normalidade, isso 
é normal, ele está lá é para isso mesmo. Não podemos aceitar 
passivamente o desfinanciamento da área social, da área educacional 
e da área da saúde neste País. Associo-me a você. Acho que todos 
nós estamos juntos nisso. A forma de reagir é continuar nesse 
processo. O Estatuto tem dez anos. A colonização, essa forma de 
pensamento foram construídas em 500 anos. Então, temos de 
trabalhar como formiguinhas e consolidar nossa posição, que é 
diferente desse "senso comum" que se está tentando passar à 
população. Veja-se esse último debate sobre a legislação a ser 
aplicada na tevê brasileira. 
- A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Dr. Cláudio, quero 
agradecer suas palavras e conclamar os presentes a empunhar uma 
bandeira a partir do Palácio da Inconfidência. Sou Maria Hilda de 
Carvalho, muitas vezes chamada de Hilda "Furacão", pela forma de 
agir. Não recuo e quero considerar que a minha compreensão é que, 
entre o passado que já se foi e o futuro que queremos ter, há este 
compromisso. 

Quero ainda levantar outra bandeira, que é a valorização 
do educador e da família, como instrumentos dessa luta. 
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O Sr: Hélio Emiliano Moreira - Gostaria de fazer uma -_ : 

correção quanto ·à terceira r-· pergunta. A entidade é Associação 
Evangélica e a f: rente para Defesa da Criança e do Adolescente. 

O Sr. Presidente -, Há três perguntas a serem- feitas. 
Vamos encerrar as inscrições, porque, se não, vamos passar da hora 
estabelecida. A Mesa já ·não vai aceitar perguntas nem oradores 
inscritos;· por causa do prazo. Vamos passar a palavra ao Sr. José 
Vicente, Prefeito de Buritis. A sua pergunta é dirigida ao Secretário 
Antônio Elias Nahas. 

O Prefeito José Vicente Damasceno - Quero fazer jus aos 
municípios - embora sejam poucos - que têm levado a sério essa 
questão da criança. Meu município é um dos que têm o Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente funcionando, o Conselho 
Tutelar funcionando. Aliás, os Conselheiros não estão aqui 
exatamente em virtude de estarem participando da formação da SIPIA 
em Patos de Minas. 

Gostaria, então, de levantar alguns problemas que me têm 
deixado encabulado, como a falta de olharmos para a nossa realidade 
próxima, começando a teorizar, esquecendo-nos das atitudes 
ordinárias e rotineiras, que resolvem os problemas. Mais que 
pensamentos, atitudes são fundamentais para se mudar a história 
deste País, retomando o que foi dito anteriormente. 

Do ponto de vista organizacional, o município, que se tem 
destacado na região, tem 25 mil habitantes. Gostaria de questionar 
porque, quando o homem perde a força e o vigor de indignar-se diante 
do que habitualmente chama-se normalidade, também perde a 
capacidade de mudar a história, de mudar a morte em vida, de mudar 
a história de cada um e da sociedade. Como se justifica, por exemplo, 
o não-repasse institucional da SETASCAD às creches municipais há 
mais de três meses? Isso causa grande indignação, porque não basta 
querermos mudar as leis, temos de mudar as atitudes administrativas, 
temos de olhar o que, ordinariamente, não se está fazendo. 

Gostaria de parabenizar a Mesa pelo seminário, mas 
reafirmo que esta Casa precisa acompanhar esses fato~ 
administrativos do dia-a-dia, porque quem sofre é o Prefeito. E 
verdade que há Prefeitos irresponsáveis, que já encontrei em muitos 
lugares. Todavia, há pessoas sérias, que se preocupam 



1927 
diuturnamente com a resolução de nossos problemas. Como 
justificar esse não-repasse institucional? Estamos forjando verdades 
para podermos dizer que os responsáveis não somos nós? Esta é a 
minha pergunta. Gostaria de lembrar uma célebre frase: "Mede-se a 
civilidade de um povo pela forma pela qual os governantes tratam as 
crianças e os idosos". Queira Deus que tenhamos civilidade suficiente 
para mudar a história deste povo mineiro, que não é outro senão o 
retrato mais fidedigno da história de um País, da história de um 
Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prefeito. O Prefeito já 
tem tantos problemas e, lá em Buritis, ainda tem um vizinho 
indesejável que traz tantos problemas para a cidade. Estive em Buritis 
com o Prefeito, por ocasião de um desses problemas causados por 
seu vizinho. 

O Secretário Adjunto Antônio Elias Nahas - Imagino que o 
problema a que o Prefeito se refere é o repasse de uma verba federal. 
Houve um atraso da parte estadual, até setembro, porque foi 
necessário fazer uma suplementação orçamentária. Se se referir à 
parte federal, houve um problema burocrático, um desencontro de 
normas entre a Secretaria da Fazenda e o Ministério da Previdência 
Social, que já está resolvido. Isso foi solucionado na quinta-feira 
passada, e imagino que amanhã ou depois essa verba já estará sendo 
repassada. Realmente, houve mudança nas normas, um desencontro 
burocrático entre o Ministério da Previdência Social, que fazia o 
repasse, e a Secretaria da Fazenda, no tocante à forma de 
contabilizar, o que já foi resolvido, e desta semana não passa. O 
atraso da nossa Secretaria foi involuntário. Obviamente, se foi do 
Estado, foi nosso. Mas já está solucionado, e nesta semana deve sair 
tüdo. Se foi recurso estadual, posso dizer que, felizmente, não temos 
atraso, a não ser que decorra, também, de problema burocrático. 

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Em primeiro lugar, quero 
agradecer ao Estado pela bolsa-escola, que é um achado das 
esquerdas, da qual me faço presente. Quero falar que podemos 
avançar muito mais, que, de 499 mil, tirar 85 só para bolsa-escola é 
pouco. Estou aqui em nome do pequeno João Paulo, meu filho, que, a 
uma hora destas, está dormindo, sem saber que existem várias 
crianças embriagadas de cola por baixo das marquises e sem saber 
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também que há o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é ate ·-
mais velho que ele. Graças a Deus, ele está amparado. Se o Governo 
investisse mais. na criança, não teríamos tantos menores na --rua, 
sendo recrutados pelo tráfico de drogas, na prostituição e·· no ·crime 
organizado. O menor infrator é um problema social, e não podemos 
passar ao largo somente porque não são nossos filhos. Crianças são 
inocentes e só refletem a sociedade em que vivem. Exemplo: as 
crianças talentosas que cantaram aqui no Plenário me fizeram 
acreditar que somos capazes e que temos condições, se assim 
quisermos, de banir a violência em um futuro próximo. Parafraseando 
a música do coral, devo dizer que, se não aprendermos com esse 
coro, estamos condenados a sempre tomar "couro" da vida, por não 
nos preocuparmos com o cidadão do lado e por darmos de tudo 
somente às crianças de nossa família. Involuntariamente, estamos 
condenando-as a conviver, no futuro, com a violência que estamos 
criando com a nossa negligênCia, com a discriminação e com a falta 
de amor ao próximo. Vai um recado para a sociedade: acorde, salve a 
sua vida, se puder, porque hoje somos jovens, temos saúde e poder. 
Talvez, amanhã seremos velhos demais para perecer nas mãos do 
marginal que fizemos. 

O Sr. Frederico Pecorelli - Boa noite. Sou do grupo de 
pesquisas Estudos em Direito Educacional. Iniciamos uma pesquisa 
sobre rebelião que houve no Centro de Integração do Adolescente 
Monsenhor Messias. Dentro de um plano de trabalho de uma revisão 
bibliográfica, ficamos preocupados com o conhecimento dos 
educadores sobre o ECA e sobre a LOAS, muito pequeno. Em contato 
com a SEE, não tivemos a oportunidade de fazer uma pergunta. 
Gostaria de saber do Secretário Murílio Hingel, com essa conquista da 
Escola Sagarana, quais são as aÇões para os educadores 
trabalharem, no tempo destinados aos temas transversais, o ECA, que 
é um dos alicerces da cidadania dos jovens. Estes são considerados 
menores ainda, recebem a denominação de "pivete" e são crianças e 
adolescentes com direitos específicos, como o direito educacional. 
Obrigado. 

O Secretário Murílio Avellar Hingel - Entre os eventos de 
2000 que trataram do Estatuto, tivemos o Estatuto Vai à Escola. 
Fizemos grande tiragem do próprio Estatuto e grande tiragem de ·.uma 
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orientação sobre como os professores podiam trabalhar com o 
ECA. Fizemos grande tiragem de cartazes, e o resultado foi tão bom 
que várias SREs promoveram seminários sobre o Estatuto. Não todas 
as superintendências, mas acredito que em torno de 15 .. tiveram esse 
cuidado. Quero até transmitir o testemunho de uma pessoa insuspeita, 
o Irmão Mesquita, salesiano, uma pessoa que dedica. toda a sua vida 
à criança e ao adolescente, membro do ·Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Foi a muitas superintendências 
fazer palestras, participar de seminários, de debates. Oepois, nas 
plenárias do Conselho, fez questão de apresentar um testemunho: 
tinha sentido nas escolas públicas estaduais e municipais, nos 
professores estaduais e municipais muito mais preocupação com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, muito mais trabalho, muito 
mais empenho que nas escolas confessionais, religiosas. Ele, um 
salesiano, expressou-se dessa maneira. Então, foi o Estatuto tratado 
como um conteúdo transversal, dentro da transdisciplinaridade, da 
mesma forma como temos tratado a questão do tráfico de 
entorpecentes. 

Estamos nos organizando para 2001, para a Campanha 
da Fraternidade Vida Sim, Drogas Não. Há uma preocupação dentro 
da Escola Sagarana com o aspecto humano, com o ser humano. 
Fugimos àquelas tendências anteriores, da preocupação com 
estatística, com gráficos, e, de repente, temos o resultado do SAEB 
mostrando que a educação em Minas piorou de 1995 para 1997 e de 
1997 para 1999. Sinceramente, não se pode atribuir ao Governo o 
resultado do SAEB de 1999, porque criança que estava, em 1999, na 
4a série entrou na escola em 1996. O que temos colhido é diferente. 
Temos encontrado, em nossas escolas, alunos na 4a série do ensino 
fundamental analfabetos. Preferiria dizer iletrados,, porque sabem 
assinar o nome, mas chegaram lá porque o Estado havia adotado a 
promoção automática. Isso é uma outra história, mas é relacionada 
com o futuro da criança e do adolescente. O fato de a criança estar na 
4a série iletrada, incapaz de ler um texto e de interpretá-lo, isso já está 
fazendo com que seja conduzida para a marginalidade, porque ela vai 
acabar deixando a escola. Então, volto à questão anterior: é melhor 
prevenir, manter a criança na escola e oferecer qualidade. A palavra 
"qualidade" não é uma palavra muito fácil de digerir, até porque, 
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quando se fala ·em educação, freqüentemente essa· palavra é· 
usada num outro sentido, especialmente quando se fala em 
"qualidade total':, como se o ser humano fosse· algo que pudéssemos 
fabricar como fabricamos automóvel ou ferramenta. 

O Sr. Roges Carv'alho dos Santos - Deixo~claro aqui um 
pedido: que haja um esforço das· secretarias· de políticas públicas e 
sociais para se sentarem juntas e construirem uma agenda social 
voltada para a intersetorialidade. Sempre vejo isso como possibilidade 
de se construirem com coesão, de maneira unívoca, políticas voltadas 
realmente para a totalidade, .. para a. integralidade da criança e do 
adolescente. Sem uma política integradora, mesmo passando pelo 
crivo dos Conselhos e realizando fóruns, discussões sobre a 
intersetorialidade, acho muito difícil alcançarmos outros objetivos. 
Essa tem de ser a aposta. Obrigado. 

O Sr. Cláudio Augusto Vieira da Silva - Novamente 
agradeço mais esta oportunidade de estar aqui debatendo e 
aprofundando essa grande legislação que é mais que uma lei, é uma 
proposta de sociedade - o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Agradeço o convite para participar deste seminário. 
Finalmente, gostaria de lembrar que o CONANDA, no início do ano 
que vem, estará lançando um documento sobre o mínimo necessário 
para o funcionamento de conselhos tutelares. Neste final de ano, ele 
deverá lançar um documento sobre as diretrizes nacionais das 
políticas públicas no Brasil. 

Com isso, estaremos fechando este mandato do 
CONANDA com a certeza de que, somando com os atores do sistema 
de garantia de direitos no Brasil, poderemos avançar, democratizar e 
exercer o controle social sobre todos os fatores que têm influência na 
vida das nossas crianças e dos nossos àdolescentes. Muito obrigado 
e boa noite a todos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 

agradecimentos aos ilustres expositores e às demais autoridades 
participantes, bem como ao público em geral, pela honrosa presença 
e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 28, às 8 horas, 
e para a extraordinária da mesma data, às 20 horas, nos termos, dos 
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editais de convocação, bem como para a ordinária de amanhã, às 
14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é 
a publicada na edição de 28/11/2000.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 116a REUNIÃO ESPECIAL, EM 28/11/2000 
Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, João Leite e 

Agostinho Silveira 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação 

da reunião - 1 o Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. José 
Francisco da Silva - Palavras da Sra. Beatriz Vargas Ramos 
Gonçalves de Rezende - Palavras do Sr. Mário Volpi - Palavras do Sr. 
Geraldo Claret Arantes - Esclarecimentos sobre os debates - Debates 
- 2° Painel: Composição da Mesa - Palavras da Sra. Rosângela 
Ramos de Freitas - Palavras do Sr. José Tadeu Medeiros de Lima -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - Ivo José - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique - Marco Régis - Maria José Haueisen - Olinto 
Godinho - Rêmolo Aloise - Rogério Correia e Ronaldo Canabrava. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Às 

81Í15min, 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 Fábio Avelar, 2°-Secretário "ad hoc", 

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

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidenté - Destina-se esta reunião à realização do 
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Seminário Legislativo Dez Anos do -Estatuto da Criança e do . 
Adolescente, com os temas "A Criança e o Adolescente - Violência e 
Segurança", no -~ 0 Painel, e "A Família - Sobrevivência e Trabalho 
Infanto-Juvenil", no 2° Painel. 

1° Painel 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento 
à mesa para o 1° Painel os Exmos. Srs. José Francisco da Silva, 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos; Beatriz Vargas Ramos Gonçalves de 
Rezende, professora da Faculdade de Direito da UFMG, Mestra em 
Direito Penal; Geraldo Claret Arantes, Juiz de Direito da Vara da 
Infância e da Juventude da Capital; e Mário Volpi, Consultor do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF. 

Palavras do Sr. José Francisco da Silva 
Senhores componentes da Mesa - Deputado Adelmo, e 

Beatriz, representando o Dr. Ariosvaldo, Dr. Claret, Juiz da Vara da 
Infância e da Juventude -, representantes de organizações 
governamentais e não governamentais, peço desculpas pela 
fragilidade da voz; vou falar pausadamente, para tentar chegar ao final 
de minha exposição. 

Gostaria de situar, inicialmente, o eixo pelo qual queremos 
abordar a questão. O objetivo de nossa fala é focalizar a criança e o 
adolescente enquanto personagens historicamente vitimados pela 
violência cometida pelo poder público, pela família e pela sociedade. 
Com isso, pretendemos tornar relativa a relevância de uma 
abordagem sobre a violência, no contexto da infância e da juventude, 
centrada exclusivamente na prática do ato infracional, ou seja, na 
violência cometida pela criança e pelo adolescente. Defendemos ser 
necessário, para uma compreensão e uma intervenção adequadas 
sobre essa situação-problema, analisar também a violência cometida 
contra a criança e o adolescente. 

O tema "Criança e Adolescente - Violência e Segurança" 
permite, pelo menos, duas leituras, ambas relevantes e, acreditamos, 
complementares. Uma primeira leitura, hoje predominante, aborda a 
criança e o adolescente como autores da violência, praticando atos 
infracionais ou outras condutas socialmente reprováveis. Dessa 
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possibilidade, surgem algumas questões interessan_tes, tais como: 
qual é o perfil dessa juventude que comete atos infracionais, quais são 
as infrações mais cometidas, contra quem são cometidas essas 
infrações, como são apuradas, como funciona a aplicação das 
medidas socioeducativas, e outras tantas que se relacionam com a 
efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ponto de 
vista do que se tem chamado de reinserção social. 

Uma segunda leitura - ainda bastante tímida, se 
comparada à anterior - aborda a criança e o adolescente como vítimas 
de violência. Essa leitura está por merecer um trato mais adequado 
por parte dos órgãos de comunicação, de setores do Estado brasileiro 
pouco familiarizados com o Estatuto da Criança e do Adolescente, das 
universidades e da sociedade, como as discussões deste seminário 
têm demonstrado. Por isso, reafirmando o compromisso que a 
Secretaria Adjunta de Direitos Humanos e o Governo do Estado têm 
firmado com a sociedade mineira, gostaríamos de tratar, nesta 
intervenção, dessa segunda leitura, que, acreditamos, deve partir de 
uma constatação: a criança e o adolescente brasileiros são, hoje, mais 
vítimas do que autores de violência. A título de exemplo, citamos os 
dados da ACADEPOL, que revelam um aumento de 28% nos casos 
de violência contra a criança e o adolescente entre 1997 e 1998 -
foram.29.048 casos em 1997, e 40.243 em 1998. 

A principal preocupação é a violência intrafamiliar. Dos 
casos de violência sexual contra a criança e o adolescente, 50% 
ocorrem em casa, e 57% contra meninas até 12 anos de idade. As 
ocorrências envolvendo violência praticada pela criança e pelo 
adolescente não chegam a 10% do total da criminalidade - ou seja, 
um pouco mais de 90% da criminalidade são cometidas por adultos; e 

-menos de 1 0%, por crianças. Essa não é uma realidade nova; pelo 
contrário, não só a história brasileira, mas a história de várias culturas 
estrangeiras, relata situações de violência contra a infância e a 
juventude. Essa violência, em larga escala, estava mesmo 
institucionalizada pelo Direito, em especial pelo instituto do pátrio 
poder, que previa a faculdade de vender, expor ou mesmo matar os 
filhos. 

Para tentar comprovar essa observação, selecionamos 
uma prática violenta contra a infância e a juventude, a qual faz parte 
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da história, antiga e recente, de grande parte dos povos:j,Q· ., 
abandono de crianças. A cultura judaica- traz inúm~ros casos,: e_m 
especial no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. O f1lh_o de Ab~aao e 
Agar, por exemplo, é abandonado no deserto pelo pa1, a pedido de 
sua esposa Sarah. Deus, entretanto, .apieda-se d~ criança e.~ salva 
da morte no deserto, prometendo-lhe que liderara um grande povo. 
Outro exemplo, mais famoso, é o abandono de Moisés, motiv~do ~or 
úina chacina infantil. Moisés, abandonado às margens do no N1l?, 
acaba sendo acolhido pela filha de um Faraó e criado .pela própna 
mãe, que a servia. Há também o caso de Jos~, _vendido pel~s_ir~ãos. 

A cultura grega também é prod1ga nos episodios de 
abandono de crianças. Talvez o exemplo mais conhecido seja .o de 
Édipo, abandonado pelo pai aos pés do monte Cíteron. O pai d~ Edipo 
havia sido prevenido pelo Oráculo de q':Je seu filho sena seu 
assassino. Os pastores, entretanto, salvam Edipo e o levam para os 
cuidados de um rei sem prole, que adota ·a criança exposta. Ele ~e 
torna um grande guerreiro, que acaba, conforme rezava a prof~ci~, 
tomando o reino do pai, assassinando-o e casando-se com a propna 
mãe. 

A cultura romana, outro exemplo, tem em seu mito 
fundacional a história de Rômulo e Remo - fundadores de Roma -, 
dois gêmeos abandonados e criados por uma loba. . 

Os exemplos são numerosos e parecem ter uma cunosa 
característica comum: todos os expostos acabam por asc~nder 
socialmente e se tornam heróis. Mas, infelizmente, a realidade 
histórica passou ao largo das mitologias, revelando um qu~d~o 
extremamente cruel. Na França dos séculos XVII e XVIII, os hospitais 
de Paris, Ruão e Caen, que acolhiam as crianças expostas, 
apresentavam índices de mortalidade in!antil surpr~endentes - entre 
70% e 90% das crianças até 1 ano de Idade faleciam, em g~ral por 
receber cuidados mínimos e em razão de doenças facilmente 
evitáveis ou tratáveis. 

No século XVII, na região de Liêge, na Bélgica, f?i aberto 
um inquérito para apurar a situa_ção dos expostos e~tregues as. ama~. 
Descobriu-se que, dos aproximadamente 17 m1l expostos, 73 Yo 
faleciam antes de completar 4 anos de idade. . . 

Voltando ao Brasil, devemos ressaltar que essa pratica de 
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abandono, que ora nos serve como termômetro da condição 
violenta em que se deu a vida das crianças e dos adolescentes 
através da história, foi introduzida pelos portugueses, importando o 
modelo assistencial desenvolvido na Europa para o amparo c:tos 
expostos - as rodas de expostos, a assimilação da função de abrigo 
pelas Santas Casas de Misericórdia e outras práticas. Essa situação 
tornou-se tão relevante no Brasil que, em meados do século XVII, 
metade do orçamento da Câmara de Mariana, segunda cidade mais 
importante de Minas à época, era consumido com as políticas de 
atendimento aos expostos. Na mesma época, em São Paulo, 
estimava-se que duas de cada dez crianças eram expostas pelos pais. 

Essas observações buscam apenas afirmar que, 
historicamente, crianças e adolescentes são uma categoria exposta à 
violência. E essa violência concretiza-se enquanto prática social por 
meio do poder público- no exemplo, permitindo um altíssimo índice de 
mortalidade -, da família - no exemplo, expondo as crianças e os 
adolescentes - e da sociedade - no exemplo, omissa e 
condescendente. 

No relatório de Minas Gerais para a 111 Conferência 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em 
dezembro de 1999, percebemos que ainda há muito por fazer. O 
número de homicídios tentados e consumados contra crianças e 
adolescentes cresceu, como cresceram os casos de estupro e 
atentado violento ao pudor contra esse público. Também cresceram 
as lesões corporais, e pelo menos metade dessa violência é praticada 
em âmbito domiciliar, o que nos autoriza a inferir que grande parte 
dela ainda é ocultada, Também em metade dos casos que envolvem 
abuso sexual, as vítimas possuem menos de 1 O anos. Esse tipo de 
v-iolência é um desafio, uma vez que seu trato depende, 
fundamentalmente, da mobilização e do apoio da sociedade civil, com 
uma ruptura com a cultura do silêncio e da condescendência. 

Também é interessante frisar que a criação do Núcleo de 
Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos, por meio de convênio 
mantido pela Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado de 
Minas Gerais e gerenciado pela Secretaria Adjunta de Direitos 
Humanos, foi em grande parte motivada pela observação de situações 
envolvendo esse tipo de· violência, cometida contra a criança, o 
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adolescente e não raro, contra a mulher. 
O 'uso de substâncias · entorpecentes e a sujeição de 

crianças e adolescentes ao tráfico de drogas é_ o~tr~ situação d_e 
vitimização da juventude. A convivência com ~ v1~l~nc1a co~o me1o 
legítimo de resolução de conflitos, a degeneraçao rap1da da saude dos 
usuários e o rompimento com vínculos familiares, escolares e outros 
ligados à socialização da criança e do adolesce~te. denunciam ~s 
múltiplas conexões entre a questão da segurança publica e a garantia 
de direitos da infância e-da juventude. 
·; Do ponto de vista da institucionalização de um sistema de 
garantia e promoção, menos de 4% dos mu~icípios do Estado de 
Minas Gerais possuem, instalados e em funcionamento, conselhos 
tutelares conselhos municipais e fundos municipais dos direitos da 
criança 'e do adolescente simultanea~ente, . eq~ip~mento~ ~sses 
considerados pelo Estatuto como um s1stema mst1tuc1onal bas1co. E 
isso foi muito bem exposto ontem à noite, na reunião de abertura, pelo 
Presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, Prof. Murílio 
Hingel, que apresentou dados concretos e irrefutáveis. Esse défi~i~ de 
extensão constitui um obstáculo concreto ao avanço de poht1cas 
públicas e à sua possibilidade de sucesso. 

A despeito desse quadro preocupante, percebemos que ? 
movimento de defesa dos direitos da criança e do adolescente, a partir 
da associação de entidades governamentais e não governamentais, 
vem crescendo e ganhando força. Há algum tempo vem se foArm~ndo, 
em Minas Gerais, um consenso ampliado acerca de relevanc1a do 
tema "crianças e adolescentes vitimados pela violência". Esse pano_de 
fundo, sobre o qual se desenvolvem uma série de ações, tem s1do 
constituído por diversas iniciativas. Ljm ~rimeir~ ,exem_plo é o 
Seminário Legislativo "Direitos Humanos e C1dadama , realizado_ e~ 
agosto de 1998 nesta Assembléia Legislativa, quando a pro~eçao a 
criança e ao adolescente_ foi tra~ada ~ob os ~s~ec~os da ~a~de, da 
exploração do trabalho mfanto-Juveml, de v1olenc1a domesttca, do 
abuso e da exploração sexual, do uso de drogas, entre outros. 
Naquele momento, várias propostas fora~ colet~vamen~e construídas, 
desde a ampliação de programas de onentaçao afet1vo-sexual na~ 
escolas até a criação de delegacias especializadas no combate a 
criminalidade contra a infância e a juventude. Da capacitaçã~ de 
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profissionais de saúde para uma abordagem interdisciplinar até a 
criação de uma coordenadoria estadual das promotorias de direitos da 
criança e do adolescente. 

Além disso, foi lançada, em abril deste ano, a Campanha 
de Combate à Violência Doméstica e à Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, da qual tive a honra de ser o coordenador, 
por delegação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Tal campanha inscreveu-se em um marco de parceria e 
trabalho coletivo entre o Estado e a sociedade civil, já tendo rendido 
importantes realizações, tais como os seminários regionais e o 
seminário estadual sobre violência doméstica, abuso e exploração 
sexual, em agosto deste ano, o qual contou com a presença dos 
maiores especialistas do Estado e do Brasil no assunto. O Disque 
Direitos Humanos recebeu 161 denúncias relacionadas com criança e 
adolescente, referindo-se 62% delas à vitimização por violência, 
sendo mais freqüentes os maus-tratos (46%) e o abandono e a 
prostituição (12,4%). O disque-denúncia da campanha, por sua vez, 
recebeu mais de 600 denúncias entre maio e outubro deste ano. 

A campanha tem sido sustentada por um Grupo de 
Combate à Violência, formado pela Visão Mundial (que também 
executa o projeto), à AMENCAR, Frente de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Minas Gerais, a Inspetoria São João 
Bosco, as Polícias civil e Militar, a Comissão de Políticas Públicas do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas 
Gerais, a Comissão de Políticas de Proteção Especial do Conselho da 
Criança e do Adolescente, a UNIMONTES, o Juizado e a Promotoria 
da Infância e Juventude de Belo Horizonte, a Pastoral do Menor, os 
Conselhos Tutelares, a SETASCAD, por profissionais autônomos e 
pela Secretaria Adjunta de Direitos Humanos. A amplitude do grupo, 
que fizemos questão de ressaltar, vincula-se a uma concepção de 
trabalho em rede, que constitui o marco referencial da elaboração de 
políticas públicas de proteção à infância e à juventude no Estado, 
marco no qual inscrevemos nosso trabalho. 

Para finalizar nossa modesta contribuição a este debate, 
gostaria de relatar algumas experiências da Secretaria Adjunta de 
Direitos Humanos. Além das ações junto à Campanha Estadual de 
Combate à Violência Doméstica e à Exploração Sexual Contra 
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Crianças e Adolescentes, como dissemos há pouco, temos ··· V 
recebido e acompanhado várias denúncias de graves violações aos 
direitos das crianças e dos jovens, através do serviço Disque. Direitos 
Humanos. Conseguimos estabelecer uma grande rede de parcerias 
com organizações governamentais e não governamentais, que 
garantem o acompanhamento de cada caso. E, aqui, podemos afirmar 
mais uma vez que a imensa maioria das denúncias refere-se a 
violência contra as crianças e os adolescentes, e não a violência 
praticada por esses estratos sociais. ~ 

Alem do mais, como faz parte da missão da Secretaria 
Adjunta de Direitos Humanos o monitoramento e a articulação de 
ações inclusivas, temos nos empenhado em discutir, com os 
segmentos mais variados, estratégias que possam se tomar políticas 
públicas para a infância e a juventude. Assim, intervenções pontuais 
junto às unidades de internação sob a responsabilidade da Secretaria 
de Estado da Justiça e de Direitos Humanos e articulações e parcerias 
sistemáticas com outros órgãos públicos, igrejas e a sociedade civil 
organizada têm sido objeto de nossa constante atenção e 
preocupação. 

Finalmente, temos de reconhecer que ainda nos resta um 
longo caminho para ser percorrido. Rechaçamos o discurso da 
impossibilidade quando se trata da plena aplicação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e tudo faremos para contribuir nas ações 
que visem a promover os direitos das crianças e dos adolescentes. 

Aproveitamos esta oportunidade para parabenizar a 
Assembléia Legislativa de Minas e todos os parceiros deste evento, 
que nos propiciam momentos de debate, convergências e 
divergências e, sobretudo, ocasião para reforçar nosso incondicional 
apoio aos princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que devem balizar todas as nossas ações, visando, 
enfim, a um futuro promissor para as crianças e os adolescentes, que, 
de fato e de direito, deveriam ser uma prioridade nacional. Muito 
obrigado. 

Palavras da Sra. Beatriz Vargas Ramos Gonçalves de Rezende 
Queria cumprimentar o Deputado Adelmo, meu amigo 

particular, que hoje coordena este debate; o Dr. José Francisco, 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos; o Dr. Geraldo Claret, Juiz da 
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Vara da Infância e da Adolescência; e o Dr. Mário Volpi, Consultor 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência. Quero 
cumprimentar todos os participantes deste encontro, os profissionais, 
professores, estudantes, estudiosos, pesquisadores, todos os que 
hoje compõem esta grande reunião de debates. 

Não preparei nada por escrito, não sabia se era 
necessário, mas, se for, depois tentarei redigir o que preparei para 
falar. Queria abordar, nesses 15 minutos que me são destinados, 
alguns pontos que são fruto da minha percepção pessoal e da minha 
experrencia como advogada e professora de Direito Penal, 
notadamente como uma pessoa que tenta entender a questão da 
interpretação formal das leis ou das técnicas colocadas à nossa 
disposição para enfrentar problemas de toda ordem, entre eles o da 
violência e o da segurança relacionada à criança e ao adolescente. 

Tenho algumas reflexões acumuladas que gostaria de 
ressaltar. São poucas, em razão do tempo, mas tentarei priorizar 
aqueles aspectos que me parecem merecer destaque num tipo de 
discussão dessa natureza. Adoto um enfoque muito específico e 
espero contribuir para o debate; mais que isso, talvez até para a 
consolidação de algumas conclusões a serem tiradas desse encontro. 
Não posso deixar de falar sobre essas questões, ainda que isso possa 
ser interpretado como uma fuga ao tema, mas não é; num primeiro 
momento pode parecer, mas não é. 

Não consigo deixar de trazer para a nossa discussão dois 
aspectos, que, após esses dez anos de Estatuto da Criança e do 
Adolescente, parecem-me resumir, do ponto de vista geral, toda a 
importância da discussão de um programa de proteção à criança e ao 
adolescente. Depois de dez anos de vigência da Lei n° 8.069, de 
13/7/90, o Estatuto, podemos fazer dois registros principais, que 
submeto à crítica de vocês. 

Podemos comemorar, sim, de um lado. Temos, através do 
Estatuto, a consolidação de um esquema de direitos e garantias. E por 
isso se chama estatuto; a preferência por essa designação em vez de 
código parece-me não ter sido à toa. O Estatuto funciona como uma 
positivação de direitos humanos, destacadamente os direitos da 
criança e do adolescente, positivação essa que foi possível já sob a 
vigência do texto constituéional de 1988, que lançou as bases, 
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juntamente com normas de caráter internacional, para.aquilo que 
entre nós funcionou como uma verdadeira substituição de uma 
doutrina antiga- a chamada doutrina da situação irregular- para· uma 
concepção de um esquema de proteção e garantia à criança e ao 
adolescente que parte de uma outra premissa, a da proteção integral. 
Por que estou dizendo isso? Estou falando da positivação de direitos 
sobre novas bases, sobre uma nova concepção inspirada por normas 
internacionais e, sobretudo, no direito interno •--:. desculpem-me pela 
tendência a dar esse toque jurídico, mas, afinal· de contas, é a minha 
postura -, a partir do momento em que o texto constitucional proclama 
a prioridade absoluta da questão da criança e do adolescente e toma 
a proteção a esse indivíduo em desenvolvimento um dever que é de 
todos, ou seja, que é da família, que é da sociedade, que é do Estado. 
Todos nós temos a noção exata da importância do que foi ou do que é 
essa formatação, digamos assim, desde a Constituição, portanto de 
origem constitucional, de uma nova concepção para o tratamento da 
questão da infância e da adolescência. Acho que podemos festejar 
por isso, ou seja, no processo de construção de uma sociedade mais 
justa, no processo de realização da satisfação das necessidades 
humanas, das necessidades básicas e de algo que vai até mesmo 
além de simples necessidades básicas, podemos contar com aquilo 
que o Antônio Carlos Gomes chamou de projeto de nova sociedade. 
Acho que ele é mais que um projeto, é um instrumento mesmo de 
formação dessa nova sociedade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, evidentemente, 
aqui e ali, vai sofrer algumas críticas até mesmo por parte daqueles 
setores da sociedade civil que lutaram por sua aprovação. Acredito 
que nenhum desses defeitos invalida o todo. É uma lei boa, 
precisamos de leis boas. Então, ótimo,· temos o que comemorar 
nesses dez anos. Chego a um segundo ponto dessa reflexão, no que 
diz respeito a esse contexto no qual estamos trabalhando, que é o da 
violência e segurança. Diria que o segundo ponto, depois de dez anos 
de vigência do Estatuto, é que a positivação dos direitos é uma fase 
do processo que é necessária. É claro, precisamos de leis boas. Foi 
ótimo termos rompido com o esquema anterior, mas não é suficiente . 
Aparece para nós o que se apresenta como um desafio, ainda hoje. É 
exatamente nesse segundo ponto que vai residir a necessidade, da 
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concentração de nossos esforços. 

Temos uma boa lei, não podemos deixar que essas 
conquistas que se positivaram na legislação inteira sejam derrubadas, 
precisamos lutar pela manutenção da qualidade do nível dessa 
política de proteção, mas temos que, urgentemente, tentar diminuir a 
distância que ainda é enorme, assustadora entre a realidade social e o 
chamado projeto que positivamos no Estatuto. Eis o grande desafio. 
Nesse ponto - desculpem-me os mais otimistas se estaria sendo 
pessimista -, nada temos a comemorar. Não sei se a palavra ~·nada" é 
muito forte. Nesses 15 minutos que tenho, prefiro falar da violência 
que vitima a infância e a adolescência e da segurança voltada para a 
proteção delas. Acho que a realidade social nos mostra, nesses dez 
anos - como tem nos mostrado desde os anos 30 -, que a grande 
vítima da violência nessa sociedade brasileira é a criança, é o 
adolescente, que são os protagonistas de uma história de violência 
que não terminou. Ainda não somos capazes, não conseguimos 
ainda, apesar das nossas boas intenções, apesar do avanço na 
positivação do Estatuto da Criança e do Adolescente, mudar a 
natureza das coisas. Estamos assistindo, estarrecidos e a todo o 
tempo, à violência. A que me parece mais grave é a violência 
estrutural contra a criança e o jovem. Sabemos que a violência vitima 
sobretudo os pobres, que são, em sua maioria, os jovens. Quanto 
mais jovens mais pobres, e a maioria de pobres é jovem. Sabemos 
que as técnicas de que dispomos - e são técnicas de inspiração 
repressiva também - fazem parte de um sistema que é penal, em 
sentido amplo, que é muito maior e que é um sistema seletivo, é um 
sistema segregador. Essa violência é a que chamo de violência 
estrutural e que, ao longo de inúmeros trabalhos, de inúmeros 
tratados, de inúmeros estudos e pesquisas, coincidiu com a chamada 
injustiça social. A violência estrutural é injustiça social. Vou citar o 
Alessandro Barata, naquele texto que preparamos para ele na última 
vez em que ele esteve em Belo Horizonte. O Alessandro Barata já 
lembrava que a violência estrutural era, desde Marx e Engels, a 
chamada injustiça social. 

Se der tempo, trouxe alguns trechos que gostaria de 
colocar como itens para o nosso debate. Eles resumem ou 
concretizam ou exprimem, ·para melhor dizer, com bastante precisão; 
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faces dessa violência a que me refiro.- Eles foram resultados da. h 

pesquisa de um socióloga, de uma historiadora· carioca, a Vera 
Malagutti. Ela es.creveu um,trabalho de pesquisa que fez· durante dez 
anos, antes do Estatuto. Ela começou a trabalhar em 1978, quer dizer, 
ainda sob a atmosfera da ditadura militar. O marco temporal do seu 
trabalho foi 1988. Portanto, dois -anos r antes da entrada em vigor do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. No período de 1978 a 1988, ela 
chegou a algumas conclusões, que registrei aqui. O ponto mais 
interessante do estudo -·é a percepção de que existem·- duas 
características constantes no processo específico de criminalização 
do adolescente infrator. Primeiro, a designação do papel de 
consumidor, no caso das drogas, que foi o universo da pesquisa da 
Vera Malagutti, a designação do papel de consumidor, portanto, para 
o jovem da classe média e de traficante para o jovem das favelas e 
bairros pobres do Rio. A seletividade da justiça juvenil. 

Então, a primeira conclusão que gostaria de colocar aqui, 
para debate, é a questão da seletividade da justiça minorista, digamos 
assim. A palavra é horrorosa. Outra conclusão, fazendo um balanço 
da jurisprudência do Juizado de Menores, já nos primeiros anos de 
sua fundação, o que se deu em 1923, Vera Malagutti observa: é 
impressionante como a grande maioria dos casos se refere a crianças 
pobres. As elites resolvem ·seus casos em outras instâncias. São 
instâncias domésticas, informais e não segregadoras. A pesquisa que 
ela fez há dez anos será que está valendo em matéria de conclusão 
para os nossos dez anos pós 1988? Quer dizer, item para a nossa 
discussão. Finalmente, para terminar, porque o meu tempo já se 
esgotou, "em todo o caso ... "- é uma citação "ipsis litteris" -" ... algo já 
mudou, temos boas leis?" Essa é exatamente aquela reflexão que fiz 
no início. Isso não é ainda uma condição suficiente, mas é necessária 
e reforça enormemente, em relação ao passado, a luta por uma 
sociedade igualitária. Sabemos onde estamos e como chegamos. 
Esse é o mérito dos trabalhos, das pesquisas em História e em 
Sociologia, mas será que estamos certos a respeito de para onde 
devemos avançar? Quer dizer, a grande discussão que se faz hoje em 
torno do problema da infância e do adolescente, no que diz respeito à 
violência praticada pelo adolescente, é uma tentativa de reformulação, 
uma mexida na questão da imputabilidade penal. Há outras propostas 
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como a unificação da matéria repressiva penal em um único 
estatuto. Isso seria apenas como registro, porque não deu tempo de 
falar nisso. Acho que essa seria a principal reflexão que traria com a 
maior boa-fé para esse debate. É só isso. Obrigada. 

Palavras do Sr. Mário Volpi 
Muito bom-dia a todos. Gostaria de cumprimentar toda a 

Mesa na pessoa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que coordena 
esses trabalhos. Quero dizer que essa questão, o delito na sociedade, 
precisa ser compreendida a partir de um olhar novo. Obviamente que, 
desde a Idade Média, se fala em olhar essa questão com olhar novo. 
Provavelmente, daqui a 20 anos se estará falando em olhar essa 
questão com olhar novo. Mas, basicamente, o que estamos vivendo 
hoje é um grande impasse, primeiro analítico, ou seja, de 
compreensão do problema. E, em um segundo momento, um impasse 
metodológico, que é o enfrentamento desse problema. Do ponto de 
vista analítico, de como percebemos esse problema, temos duas 
visões extremas que impedem uma profundidade maior na percepção 
da prática de atos infracionais por adolescentes, o que é o tema 
básico desse debate. Infelizmente, devido ao tempo, não vamos poder 
discutir conceitos como segurança pública e vamos ter que entrar 
rapidamente no tema para nos fixarmos nas questões que nos 
interessam. Então, o que nos preocupa hoje? Seria a necessidade de 
saber como a sociedade poderia enfrentar o problema da prática de 
atos infracionais por adolescentes. A primeira perspectiva analítica 
desse olhar novo é superar duas visões extremas. Podíamos chamar 
uma delas de uma visão extremamente focalizada no social, uma 
visão que acha que a produção do delito é apenas uma construção 
social, ou seja, o delito é fabricado pela miséria, pela pobreza, pelas 
condições sociais. Então, essa visão tem uma limitação, uma vez que 
retira do adolescente a sua responsabilidade e trata-o como um objeto 
das condições sociais, não enxergando nele um sujeito capaz de 
alterar essas condições. Uma segunda medida, que também é 
extrema, é a focalização individual, que vê a prática de atos 
infracionais por adolescentes focalizada no indivíduo, que acha que a 
índole, a tendência à prática do mal é que gera o delito na sociedade. 
Então, há duas visões: numa o adolescente é a vítima e na outra, o 
agressor. 
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Então, essas duas visões, que ao longo da história · -
sempre foram sendo substituídas uma pela outra, construíram dois 
modelos de - atendimento básico. Quando você imagina que o 
adolescente é uma vítima da sociedade, das injustiças, dos problemas 
sociais que existem, que ele é uma produção da sociedade,- então 
você inaugura no País uma prática que costumamos chamar de 
assistencialista, ou seja, imagina-se que a bondade dos adultos deve 
ser repartir aquilo que têm com aqueles que não têm, que não podem, 
que nada são, que seriam os adolescentes. Uma visão baseada na 
índole do indivíduo construiu um modelo correcional e repressivo que 
é bem representado pelas instituições do tipo FEBEM. A idéia do 
confinamento e da repressão sustenta as políticas sociais para 
atender a esses problemas. Então, me parece que essas visões 
extremas alimentam um impasse na nossa sociedade. 

Acredito que temos, a partir do ano de 1990, uma nova 
perspectiva para enxergar o adolescente infrator, o adolescente a 
quem se atribui a prática de um ato infracional, o adolescente como 
um sujeito em conflito. A construção social do delito é resultante tanto 
de responsabilidade individual quanto de responsabilidade social. 
Uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro mostrou que, considerando 
adolescentes de uma mesma família, de uma mesma favela, de uma 
mesma comunidade, rias mesmas condições sociais, um praticou 
delito, e os outros não praticaram, o que demonstra que o delito não é 
só uma construção social, é também uma construção social aliada à 
construção individual. Buscar essa síntese, entender a construção do 
delito na sociedade e a construção da personalidade do indivíduo na 
prática do ato infracional é muito importante, porque traz 
conseqüências metodológicas muito sérias. 

As duas visões que formam esse impasse na nossa 
sociedade geraram uma perspectiva extremamente limitada, que 
poderemos chamar de perspectiva de seqüestro social. Entendemos a 
sociedade como um todo organizado, harmônico e funcional, como se 
tudo estivesse bem e o problema estivesse no adolescente. A solução 
é retirar o adolescente da sociedade, confiná-lo em uma instituição 
para recuperá-lo, ressocializá-lo, como se voltasse a uma condição 
que tinha anteriormente à prática do delito. Essa perspectiva, 
extremamente funcionalista, infelizmente, ilumina a maioria das 
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políticas voltadas para adolescentes. 

Para efeito deste debate, o que poderia representar uma 
ruptura entre essas duas visões, que, historicamente, vieram 
constituindo a análise da prática de atos infracionais por 
adolescentes? Primeiro, uma visão que enxerga no adolescente um 
sujeito de direitos, uma pessoa que tem desejos, que tem vontade, 
que tem capacidade, que toma decisões, que conduz a própria vida, 
obviamente empurrado por condições sociais, condicionado por 
circunstâncias. Todos somos condicionados por circunstâncias. Mas, 
mais do que representar um álibi para o adolescente, essas 
circunstâncias devem representar uma responsabilidade para a 
sociedade, contribuindo para mudar essas circunstâncias para o 
adolescente e fazendo dele um sujeito capaz de alterá-las. Ao lado da 
idéia de sujeito de direitos, há o conceito fundamental que repetimos, 
repetimos, repetimos, mas não assimilamos, que é o conceito de 
pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. É a idéia de que a 
adolescência é uma fase importantíssima para se promover 
mudanças. 

Ao contrário do que dizemos, que o adolescente é um ser 
instável, incapaz, inseguro, e de uma série de mitos que se construiu 
para um modelo de adolescência, que é um conceito bastante recente 
na história, deixamos de enxergar a coisa mais importante da 
adolescência, que são as potencialidades. É muito mais difícil 
trabalhar com uma pessoa que já constituiu os valores, que já definiu 
o que quer na vida, que já decidiu o que gosta e o que não gosta, do 
que trabalhar com uma pessoa em uma fase especial de 
desenvolvimento e que é um poço de oportunidades, não um poço de 
necessidades, como alguns dizem. Enxergar esse sujeito de direitos e 
essa pessoa em condição especial de desenvolvimento é muito 
importante para não desenvolver teses fatalistas. 

O UNICEF tem feito um importante trabalho de 
recuperação da importância do desenvolvimento infantil. Algumas 
pesquisas dos últimos cinco anos apontaram que os três primeiros 
anos de vida da criança são decisivos para sua formação, para seu 
desenvolvimento. Alguns afirmam que se não acontecer até os três 
anos não acontece mais. Aí, na adolescência, é que não muda nada. 
Não é nada disso. Os três-primeiros anos de vida são decisivos para a 
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estimulação e para o desenvolvimento. Mas não são definitivos. 
se não houver um conjunto de estimulações, obviamente, a criança 
terá prejuízo di~nte da sociedade; o que não quer dizer que· estará 
fadada ao fracasso, que estará·· fadada a desempenhar um papel 
secundário na escola. A primeira infância é seguida da.segunda e. da. 
terceira; depois vem a adolescência. 

Cada uma das fases representa um importante conjunto 
de oportunidades para a sociedade abrir espaços e para facilitar a 
vida do adolescente. Enxergar o adolescente como uma pessoa em 
desenvolvimento e como um sujeito de direitos é uma condição 
fundaméntal para gerar uma nova metodologia, que é socioeducativa, 
ou seja, o processo pedagógico de construção de um projeto de vida 
acontece no interior da sociedade, no conjunto da sociedade, nessa 
sociedade contraditória, injusta que o adolescente tem que aprender ~ 
decodificar, entender, questionar e modificar. Acreditamos que é 
possível desconstruir os mitos que se construíram sob r~ -essa 
sociedade e construir um projeto de vida. Obviamente, o proJeto de 
vida a que nos referimos não é nada sofisticado, mas algo que nos 
acompanha o resto da vida. Algumas pessoas chegam aos sete 
palmos sem ter constituído um projeto de vida. Mas a idéia de 
possibilitar ao adolescente que confronte seus desejos com as 
oportunidades da sociedade, que questione a sociedade e que se 
realize enquanto indivíduo, que se posicione no mundo enquanto 
sujeito é nossa responsabilidade - dos adultos, da sociedade, do 
Estado. 

De acordo com essa perspectiva, é preciso desconstruir 
três mitos que nos impedem de compreender o problema da prática 
de atos infracionais por adolescentes. O primeiro deles é o mito do 
hiperdimensionamento do problema. A prática de atos infracionais por 
adolescentes não está na casa dos milhões. Muita gente tem falado 
que; a cada dia, milhões de adolescentes cometem atos infracionais. 
O problema da prática de atos infracionais é grave, precisa ser 
respondido com uma política social séria, mas não são milhões de 
adolescentes que praticam delitos. A prática de atos infracionais, a 
violência social, o conjunto, o contexto de violência é muito , mais 
provocado pelo comportamento dos adultos que pelo dos 
adolescentes. Não é para dizer que não devemos nos preocupar com 
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os adolescentes ou que a responsabilidade seja exclusivamente 
dos adultos. Mas é preciso dimensionar melhor o problema, porque a 
construção do mito do hiperdimensionamento serve somente para 
esconder a incapacidade e a incompetência do Estado, da família e da 
sociedade para atuar diante desse problema. Ao afirmarmos que são 
milhões, parece que é um problema que não tem solução. Na 
verdade, hoje, no Brasil, há 30 mil adolescentes presos. Um país com 
178 milhões de habitantes que não consegue resolver o problema de 
30 mil cidadãos seus tem que se questionar seriamente. É preciso 
desconstruir esse mito e construir um conjunto de indicadores que nos 
permitam conhecer o fenômeno em sua real dimensão. O problema da 
prática de atos infracionais por adolescentes deve ser colocado em 
sua verdadeira dimensão. 

O segundo mito que devemos desconstruir é o da 
periculosidade do jovem. Há três semanas, a revista "Veja" publicou 
uma matéria cujo título era: "Eles estão mais perigosos". Apresentava 
uma série de dados atribuídos ao Ministério da Justiça, que os 
desmentiu. Na edição seguinte, a revista publicou uma correção, sob 
a mesma manchete, apresentando os seguintes dados: "Aumentou o 
número de assaltos praticados por adolescentes, aumentou a tentativa 
de homicídio por adolescentes e diminuiu o homicídio e o latrocínio". 
Obviamente, estão menos perigosos. Mas a revista não mudou a 
manchete; manteve-a, achando que o leitor é ignorante e não 
consegue perceber que a prática de delitos graves por adolescentes 
não representa a maioria dos delitos. 

Em uma pesquisa feita com base em dados do ano 
passado e de parte deste ano, 62% dos delitos praticados por 
adolescentes são contra o patrimônio. Os demais se dividem em 
diferentes categorias. Em alguns Estados, a prática de delitos contra a 
vida e de delitos de homicídio representam 3,5% dos delitos. Não é 
um número para confortar, para dizer que não é sério. Chamo a 
atenção, porque o problema existe, mas precisa ser bem 
dimensionado. Os adolescentes não são malucos que saem, a toda 
hora, matando, estuprando e cometendo crimes da mala. Existem 
crimes graves praticados por adolescentes, que devem ser punidos no 
rigor da lei. Mas precisamos dimensionar esses delitos, para que 
atuemos de forma séria. 
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o·tetceiro mito que precisamos·:descon'struir é o da . 

irresponsabilidade do jovem. Esse t~lv~z seja o mais cruel e o: ~ais 
injusto contra os_adolescentes.- '; m.a1ona dos adolescentes bras1le1ros 
são extremamente responsave1s, tanto · ·penalmente·, · q~anto 
socialmente. A maioria estuda à noite e trabalha durante o ~~~; a 
maioria sustenta suas famílias; a maioria dos adolescentes bras1le1ros 
não comete delitos; a maioria dos adolescentes brasileiros dá um duro 
danado para sobr~viver em uma sociedade injusta. Construímos o 
mito de que· os adolescentes são irresponsáveis, de que fazem o que 
querem, de que nada acontece con: ~les. Construímos, e~ relação a 
uma categoria tão importante e dec1s1va para a nossa soc1edade, um 
mito que os relega a segundo plano na história. Se assistirem a uma 
novela chamada "Malhação", os senhores vão achar que os 
adolescentes são todos uns idiotas, que só estão preocupados em 
roubar o namorado um do outro e em cultivar seu próprio corpo. Se 
assistirem a uma propaganda dirigida aos adolescentes, pensarão que 
são as pessoas mais fúteis de nossa sociedade. E quando for~os 
encarar os indicadores sociais, veremos que os adolescentes sao, 
realmente, a esperança da nossa sociedade. As injustiças cometidas 
com ·os mitos que se constroem sobre eles são muito graves; são 
injustiças que marcam profundamente os adol~scentes e que os 
remetem a um desânimo pela falta de oportumdade, pela falta de 
reconhecimento e pela falta de tratamento digno a que são sujeitos. 
Desconstruir esses mitos é importante para enxergar, tanto naquele 
adolescente trabalhador como naquele que cometeu um delito, uma 
pessoa capaz de alterar a sociedade. Não verm~s. ne~huma ví!ima 
infeliz, coitadinha, e nenhum agressor, demomo 1rrecuperavel. 
Nenhuma dessas duas linguagens consegue situar o problema para o 
enfrentarmos com uma política séria. 

Falarei sobre quatro características importantes dos 
programas que tentam enfrentar essa problemática. Acho que é 
fundamental que o trabalho com adolescentes seja conduzido por 
pessoas que tenham consciência de seu papel de educador, aquele 
que conduz, que ajuda a indicar caminho. . 

Falarei do conceito mais bonito de educador que ex1ste no 
planeta, constituído por um brasileiro, nosso queri~o _:a~lo Freir~. Ele 
disse que o educador é aquele que tem uma ex1stenc1a antena no 
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mundo, uma experiência anterior na história e uma vivência 
significativa a partilhar. Precisamos . de pesso~s que tenham um~ 
existência anterior no mundo, ou seja, que sa1bam que o mundo e 
maior que Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, América L~tina ou 
nosso planeta. Que tenham essa noção, que não fiqu~m perdidos em 
valores, em tradições arraigadas, de uma cultura localizada, mas que 
tenham essa abertura para o universo. . , . 

Que tenham uma experiência anterior na h1stona. 
Compreendendo como as relações sociais foram constru~das_ao longo 
da história, que as coisas não acontecem por acaso, nao sao dadas 
por um desígnio de Deus; que são imutávei~ . e não pode~ ser 
alteradas. Que mostrem que, através da histona, as s1tuaçoes, o 
mundo, as relações foram se modificando. . A • • • • 

É importante também que tenham v1venc1~s s1gmficat1vas 
a partilhar, ou seja, as palavras comovem, mas so os exemplos 
arrastam. Que tenham algo de si para partilhar com esse adolescente, 
que seja uma referência positiva. É preciso saber a_dministrar algum~s 
qualidades. A primeira delas é administrar conflltc:s de forma nao 
violenta. Quem não sabe administrar dessa forma, nao pode trabalhar 
com adolescente que comete ato infracional. Está _inc~pacitad_o p~ra 
esse tipo de tarefa. Administrar conflito de forma na? v1olent~ 1mpllca 
saber lidar com a pessoa desde sua mais tenra 1dad~ ate a fase 
adulta, no diálogo, na persuasão, no convencimento, na 
argumentação, na troca de saberes. . . 

A outra questão é administrar múltiplas pnondades. Quem 
só consegue concentrar no seu trabalhinho e não consegue olhar e 
ficar atento aos múltiplos eventos que ocorrem simultaneame~te numa 
unidade de privação de liberdade, ou num progr~ma de _hber~ade 
assistida, ou numa prestação de serviços à comumdade, na? va_1 dar 
conta dessa tarefa, porque o adolescente é uma pessoa mwto v1va e 
precisa de pessoas vivas trabalhando com ele, pessoas espertas, que 
se liguem nas oportunidades; pessoas capazes ~e exerce~ u~a 
liderança que gere vínculos, relações positivas, afet1vas, emoc1_ona1s, 
profundas. Não profundas no sentido do platônico, mas ~o sent1d_o da 
cumplicidade e da responsabilidade de quem tem um projeto de v1da a 
partilhar. 

É preciso também saber pactuar e repactuar acordos de 
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maneira explícita. .Falei rapidamente dessas características, 
desculpem-me, o tempo já se esgotou. Gostaria de agradecer a vocês 
e me colocar à disposição para o debate .. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Geraldo Claret Arantes 
Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão, Presidente desta 

Mesa; meu prezado amigo.e companheiro de luta, Dr. José Francisco 
da Silva; ilustre Profa. Ora. Beatriz Vargas Ramos Gonçalves de 
Rezende; caro Prof. Mário Volpi, gostaria que prestassem atenção nos 
seguintes nomes: ·Luís Eustáquio Pinto Júnior, Daniela·, Nunes da 
Paixão, Mário Lúcio Correia dos Santos, Clayton Gonçalves Torres, 
Ornei Wallace Viola, Tiago Isaías de Lima, mais 37 adolescentes. 
Com exceção dos dois primeiros, todos foram mortos neste ano de 
2000, de janeiro até esta data. 

Quando falamos em estatística, esquecemos que esses 
nomes são de pessoas a que nos referimos como menores. São 
pessoas iguais aos nossos filhos, aos nossos irmãos, sobrinhos e 
vizinhos, mas viram apenas estatística. 

Esses adolescentes mortos têm família, mãe, irmãos, que 
cobram do Poder Judiciário, batem à porta do Juiz para requerer uma 
explicação de por que seus filhos foram mortos. No Brasil, temos a 
triste sina de querermos aplicar apenas as leis de comando negativo: 
é proibido furtar, é proibido roubar, é proibido matar. A mesma lei que 
sai do mesmo Poder Legislativo, com a mesma prerrogativa, mas de 
comando positivo, como o art. 227 da Constituição: "É dever, com 
prioridade absoluta de todos, o direito à saúde, à escola, à 
profissionalização", não são aplicadas. Nas sentenças, decisões 
judiciais, numa mesma página o Juiz coloca a decretação da 
internação de adolescente a quem se atribui a autoria de ato 
infracional ou, nesse caso, de um adolescente infrator, na mesma 
sentença se coloca a determinação da inclusão da família. Um dos 
incisos do art. 101, pasmem, senhoras e senhores, a lei de comando 
negativo é prontamente cumprida. Ninguém se nega a cumprir uma 
ordem judicial de internação, mesmo porque não poderia, mas a lei de 
comando positivo, que determina a inclusão social, não é cumprida. 

Como bem disse o Secretário, não podemos aceitar a 
impossibilidade do cumprimento do Estatuto, dizendo que ele é uma 
lei de Primeiro Mundo. Por acaso não serão de Primeiro mundo as 
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telecomunicações e os Bancos que chegam na sociedade 
brasileira? Por que a sociedade brasileira é de Primeiro Mundo para 
as telecomunicações, para as privatizações, mas não é de Primeiro 
Mundo para o Estatuto da Criança e do Adolescente? 

Temos, neste momento, de ter muito cuidado com 
determinadas idéias subliminares que nos querem passar. Idéias 
como as que começam a colocar na nossa mente de operadores 
jurídicos, minando por baixo nossa resistência. Já há muita gente boa 
comprometida com essa falácia, com essa mentira. A primeira delas: 
no Estatuto tem mais direitos que deveres. A palavra direito aparece 
tantas vezes quanto a palavra dever. Equívoco. Só no art. 103 do 
ECA, temos mais de 360 proibições. Temos de rebater esse 
argumento. Não é verdade que no Estatuto tenha mais direitos que 
deveres. O adolescente é proibido de fazer tudo que um adulto é 
proibido e mais ainda, pois não pode freqüentar determinados lugares, 
não pode beber álcool e etc. 

A outra idéia, mais subliminar ainda, vem das entidades 
governamentais e não governamentais, que, de certa forma, agem 
subliminarmente. Querem nos fazer crer que pobreza não é sinal de 
marginalidade. Isso é uma falácia, é uma forma de o Governo, de o 
Estado excludente, dizer que há tantos adolescentes que são pobres 
e que não são marginais. É uma forma de dizer que não precisam 
atacar essas políticas sociais, não precisam efetivar o art. 227 da 
Constituição, a Lei n° 8.069, porque há tantos adolescentes pobres 
que não são marginais. Mas há 40 deles que morreram este ano, 
nenhum rico, nenhum de classe média, todos excluídos. 

Quando se diz também que o adolescente deve ser capaz 
de ele mesmo promover a mudança neste mundo tão injusto, quer se 
dizer o seguinte: aquele adolescente, minha cara Silvana, colega de 
angústia do Juizado, que chega lá aos 15 anos, analfabeto, de pé no 
chão, com a espada do Estado repressor sobre sua cabeça, tem de 
ser sujeito de seu próprio destino. Que história é essa de dizer que o 
adolescente deve ele mesmo ser capaz de reformar o mundo? As leis 
de comando positivo têm de ser cumpridas. 

Neste caso, denuncio aqui o Estado brasileiro como 
absolutamente descumpridor e em falta com as diretrizes de Riad, 
com as regras de Beijin e com as regras mínimas para tratamento dos 

z 
õ 

1952 
jovens privados da liberdade, todos'' da ONU. ·Não vejo- nenhuma ;: , 
entidade denunciando o Estado brasileiro, que não cumpre. essas 
diretrizes. Jamais recebemos a visita do-Ministério da Justiça, ou de 
qualquer pessoa quando os adolescentes são degolados em nossos 
centros de internação. Há que ter uma atividade pró-ativa, quando se 
diz que o Estado brasileiro não tem condição de efetivar as políticas 
públicas. 

Lembro aos senhores e senhoras que o Brasil hoje é uma 
das sociedades mais ·perversas do planeta do século XX. Quando se 
fala de países da África que são mais miseráveis, devemos: nos 
lembrar de que, enquanto estamos aqui brigando, na pessoa do Juiz 
titular da Vara da Infância, Dr. Tarcísio, esse abnegado, que está 
tentando fazer o que é dever do Poder Executivo: construir centros de 
reeducação e para arrancar R$1.000.000,00 do Estado -embora o Sr. 
Governador tenha declarado que liberaria esse dinheiro, ele nunca sai 
-, na Capital do Brasil, a sociedade mais perversa do século XX, no 
planeta Terra, está fazendo uma árvore de Natal que custa 
R$1.000.000,00. Essa história de dizer que o Estado não tem 
condição é balela. Governar é exercer prioridades. O legislador não 
coloca nunca, na lei, vocábulos desnecessários. Por isso, as leis são 
curtinhas, é uma técnica legislativa, e estou alando na Casa que tem 
essa atribuição. Por que no art. 227, o legislador colocou prioridade 
absoluta? Ele não precisava ter colocado os dois vocábulos. Mas o 
legislador, o constituinte, o poder político, o representante do povo, da 
comunidade, do Brasil, quis dizer na carta política, que não é uma 
carta legal, é uma carta política, que o Governo deve garantir os 
direitos da infância e da juventude, com absoluta prioridade. O que 
vemos é a criança e o adolescente sempre com os mesmos 
abnegados homens e mulheres. Sempre tratados de forma residual, 
menor. 

Lembro aqui como esse preconceito aparece em um jornal 
que circulou na Capital, com a seguinte manchete: "Menor assalta 
criança". Criança são nossos filhos, irmãos; menor é o filho dos 
outros, é o que mora na favela. 

Aliás, cito muito um exemplo que ouvi de uma pessoa 
vocacionada para as questões sociais. Segundo ela, temos de acabar 
com os flanelinhas em Belo Horizonte, porque é um absurdo você ~air 
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de um restaurante e ter de dar R$1 ,00 para o flanelinha, porque o 
cidadão precisa ser respeitado. Cidadão, segundo o entendimento 
dessa pessoa, é quem tem carro; o flanelinha não é cidadão. Ninguém 
quer ser extorquido, ninguém está defendendo a extorsão. Dei esse 
exemplo apenas para mostrar como isso está na cabeça das pessoas, 
dentro de nós mesmos; de como é que isso funciona. 

Outra questão que a Profa. Beatriz levantou é muito 
polêmica, mas nós, da sociedade, temos de descobrir esse véu e 
começar a discuti-la. Dois terços dos adolescentes a quem se atribui a 
autoria de ato infracional, em pesquisas empíricas que faço em 
minhas audiências, são filhos de mulheres operárias mal-
remuneradas. São mulheres chefes de família, cujo pai é ausente, 
morto ou preso. A mulher com um salário mínimo, normalmente 
empregada ou faxineira, deixa os filhos na favela, sem escola, sem 
profissionalização, que é direito assegurado na Constituição. 

Esse adolescente, muitas vezes para não passar fome, é 
cooptado pelo tráfico, esse adolescente usa e vende o "crack". É 
chamado de traficante. O adolescente que pára seu carro lustroso na 
favela e compra o "crack" não é nada, é usuário. Não é justo. Não é 
justo que para o mesmo fato jurídico haja duas concepções. Não é 
justo você meter na testa de um adolescente para toda a sua vida o 
termo "traficante". Não é justo dizer que isso seja crime hediondo, 
porque ele é tão vítima quanto o que usa. 

Quero alertar que o "crack", assim como ocorreu na China 
no final do século, é uma das piores pragas que já surgiram na 
humanidade. O "crack" deixa o adolescente extremamente violento. 

Acho que todos os operadores do Estatuto sabem, mas 
quero falar sobre a importância de algumas medidas que devem ser 
-aplicadas imediatamente. A primeira: a Defensoria Pública não pode 
atuar apenas na defesa passiva de atos infracionais, também no caso 
de adultos. Nesse caso, a Defensoria Pública tem de estar alçada ao 
mesmo grau do Ministério Público. A autonomia da Defen.soria Pública 
não é questão técnica, é questão de Estado de direito. E questão de 
democracia substancial. 

Nesse sentido, a Defensoria Pública tem de ter a defesa 
"pró-ativa", que não é só defender, no caso de adolescente, com 
medidas socioeducativas: Nenhuma universidade em Minas Gerais -
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apenas uma - tem a cadeira do Estatuto da C~iança e ~o '- :~ 
Adolescente. Há Direito Tributário, Direito do Consumrdor, todo trpo de 
Direitos, principalmente o patrimonial, mas Estatuto da Criança e do 
Adolescente, quem dera! Onde está a prioridade absoluta? 

Quero chamar a atenção para a necessidade de uma 
Defensoria Pública "pró-ativa" para aplicar o art. 213 e os seguintes do 
Estatuto; que possibilitam ações efetivas, aliás, tão poucas no Brasil, 
para a consecução dos direitos da criança e do adolescente. 

É importante que a prestação de serviços à comunidade 
seja estendida a entidades privadas, desde que remuneradas e sob a 
supervisão do juizado. Que a liberdade assistida não seja apenas 
assistencialista, mas seja includente. Que as medidas socioeducativas 
sejam cumpridas pelos municípios, as unidades de internação sigam 
as regras mínimas para os jovens privados de liberdade, incluindo a 
assistência médica e de saúde mental, como o Estatuto determina! 

Estamos nos aproximando' das eleições parlamentares. 
Aparecem as forças retrógradas. Por que o mal existe no mundo? Em 
meu entender, o mal existe para que o bem prevaleça. Numa 
entrevista que vi, foi dito que as sombras existem para que a luz 
apareça. Para cada Hitler, Mussolini ou Stalin que aparecem no 
mundo, aparecem um João XXIII, uma Madre Teresa de Calcutá e um 
Gandhi. Em Minas Gerais, se tivemos Silvério dos Reis, tivemos 
Tiradentes. A liberdade está na bandeira de Minas Gerais. Se a 
liberdade não é apenas o direito de ir e vir, mas o direito de se 
beneficiar de todos os bens e direitos, Minas Gerais não se calará. 
Conclamo cada um dos senhores e senhoras que somos 
responsáveis, porque temos a consciência do problema, a não nos 
calarmos diante deste ato de covardia que está sendo discutido no 
Congresso Nacional, que é a redução da idade penal de 18 para 16 
anos. 

Já dizia Michel Foucalt que a reclusão penal é inútil, 
nociva e cara. Para completar, vou repetir uma frase ouvida num 
debate nesta Casa, que resume muito bem o que devemos pensar 
acerca da redução: não devemos discutir qual é o melhor direito 
penal, mas o que melhor que o direito penal. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr Presidente - Neste instante, daremos início à fase de . ' 
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debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes 
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. 
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes 
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e 
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada 
participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção, 
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. Lembramos ainda 
que temos limite de tempo, uma vez que haverá, ainda pela manhã, 
um segundo painel. 

Debates 
O Sr. Frederico Pecorelli - Bom-dia. Através de pesquisa 

em desenvolvimento sobre uma rebelião que houve no Centro de 
Integração do Adolescente em Monsenhor Messias, no dia 16/11/99, 
um dos caminhos possíveis em estudo seria a existência de centros 
de aprendizagem que possibilitassem a criação e o desenvolvimento 
de projeto de vida individual da criança e do adolescente, futuro adulto 
que foi excluído. 

Tendo em vista a sua vivência, Sr. Mário Volpi, esse é um 
dos caminhos para assegurar o direito educacional? 

O Sr. Mário Volpi- A privação de liberdade é um dilema, 
porque o que deveria ser a condição para aplicar uma medida 
socioeducativa virou a medida em si, ou seja, importa privar de 
liberdade. Ninguém está preocupado com o que ocorre dentro das 
prisões. 

A organização de um projeto pedagógico precisa 
considerar as diferentes dimensões do desenvolvimento humano, 
capacitação profissional, desenvolvimento escolar, lazer, cultura e 
esporte. Costumo dizer que uma unidade de privação de liberdade 
que não tem uma grade de horários programada para pelo menos 16 
horas de atividade por dia corre o sério risco de ferir direitos dos 
adolescentes privados de liberdade. A única privação admitida ao 
adolescente preso é a privação da convivência familiar e comunitária e 
o direito de ir e vir. Não me consta que se possa privar o adolescente 
dos demais direitos. A organização de um projeto pedagógico com um 
conjunto de atividades é um critério fundamental para se assegurar o 
desenvolvimento de um processo socioeducativo. 

z 
õ 

o 

1956 
O Sr. Presidente ~ Pergunta do Sr. Hélio Emiliano1 · 

Moreira, da Associação Evangélica Bràsileira, dirigida à Profa:·Beatriz 
Vargas: "Os Estados Unidos têm garantido percentuais de entrada de 
negros e minorias no ensino superior. Por que a UFMG dificulta a 
entrada de 20% do 2° grau das escolas públicas nas faculdades sem o 
vestibular, que é elitista e, no Brasil, excludente.· Não se trata de uma 
violência contra as minorias, que aumenta a violência contra os 
excluídos? 

A Sra. Beatriz Vargas Ramos Gonçalves de Rezende - A 
pergunta' é interessante. Não sei se conseguirei dar uma resposta 
satisfatória. Resumidamente, diz respeito a uma situação concreta 
que foi decidida no âmbito judicial, relacionada com uma possível 
proposta de reserva de vagas. Essa proposta foi considerada, pela 
própria Procuradoria da UFMG, como sendo inconstitucional. Houve 
um estudo, e concluíram que essa reserva implica a quebra de um 
tratamento igual. E ainda existe desigualdade de oportunidades com 
relação às vagas. 

Outra coisa que não se nega é que há uma desigualdade 
que antecede o próprio vestibular, gerada por uma sociedade onde a 
educação é extremamente deficiente. A educação pública é voltada 
para o pobre e, quanto mais é voltada para ele, pior ela fica. Mas essa 
é outra discussão. Eu nãó tenho melhores informações sobre a 
decisão no âmbito da Reitoria a respeito dessa questão. Mas, no 
âmbito da Procuradoria da UFMG, a idéia foi considerada 
inconstitucional. É a única coisa que posso responder. Não falo pela 
UFMG. Estou dizendo o que sei e o que acompanhei a respeito desse 
debate. 

O Sr. Hélio Emiliano Moreira - Eu queria fazer um desafio 
ao Plenário e a esta Casa. Precisamos fazer alguma coisa a esse 
respeito. Como a senhora disse, essa é a realidade. Então, 
precisamos fazer um movimento, alguma coisa que parta desta Casa. 

O Sr. Presidente - A pergunta é dirigida ao Prof. Mário 
Volpi: "Concordo plenamente com a responsabilidade do jovem 
brasileiro. No entanto, esse não é um motivo para justificar a redução 
da idade penal, como querem alguns setores da sociedade. Gostaria 
que o senhor comentasse o assunto". 

O Sr. Mário Volpi - Obviamente, o UNICEF no Brasil e_ eu, 
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pessoalmente, trabalhamos com ad~lescentes. N~o existe 
nenhuma dúvida de que a redução da 1dade penal seJa um grande 
equívoco. Trata-se do desvio do debate a respeito de uma questão 
muito mais complexa. Gostaria até de acrescentar que o Dr. Claret 
disse muito claramente da dívida social que todos nós temos para 
com a nossa adolescência. Parece que querer discutir a prática de 
delitos por adolescentes pela via da redução da idade penal significa 
querer esconder todos os outros problemas. Não existe nenhuma 
dúvida de que a melhor solução para o tratamento do adolescent~ em 
conflito com a lei são as medidas socioeducativas. Mas elas prec1sam 
ser incrementadas de forma mais justa, mais decente, mais 
estruturada e mais organizada. Esse é um desafio que precisamos 
enfrentar. o Sr. Virgílio Cunha Matos - Pergunto ao Dr. Claret: diante 
do que ouvimos aqui, sabemos que o adol~scente é excluí?o, 
primeiro, porque é jovem; segundo, porque e pobre; e, _terce1~o, 
porque é infrator. O que me preocupa é não ouvir nenhuma d1scussao 
a respeito da conjugação do art. 101, inciso V, com o _a~. 1_12, § 3°, 
que diz: "Os adolescentes portadores de doença ou def1c1enc1a men~al 
receberão tratamento individual e especializado em local adequado as 
suas condições". Para onde é varrida essa sujeira, ~r. Claret? Para 
debaixo do tapete? Onde é esse local? Onde esta o atendimento 
individual e especializado? Em que planeta? Por certo, no planeta 
Minas não é. Preciso que o senhor me diga isso. Não conheço 
nenhum local que dê atenção individualizada, com o cuidado da 
escuta e da solidariedade para com esse, insisto, excluído de 4° grau, 
porque é jovem, pobre, infrator e portador de sofrimento mental. Era 
isso. Muito obrigado. . . . . · o Sr. Geraldo Claret Arantes- Prof. V1rg1ho, obngado pela 
lembrança desse tema tão importante, que tem s~ tr~nsformado ~uma 
luta da Vara da Infância e da Juventude e, pnnc1palmente, mmha. 
Quero dizer, professor, que a frase que citei há pouco, ouvi no debate, 
muito bem colocada pelo senhor. Existe uma negligência muito grande 
quanto ao adolescente portador de sofrimento mental. Nas audiências, 
vemos que grande parte dos adolescentes têm sofrimento mental, 
sejam fisiológicos ou neurológicos, ou mesmo por causa da 
desestrutura de suas famílias. Recentemente, vários adolescentes 
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tentaram suicídio em entidades. Isso acontece pelo descaso das . ~' 
pessoas que estão lá? Não, são pessoas abnegadas. Então, ·é pelo 
descaso das pessoas que cuidam disso? Não, a Secretaria da Justiça 
tem feito o possível. Quero ressaltar o trabalho da Ora. Ângela e do 
Dr. José Francisco, mas é preciso tocar o dedo na ferida. 

Quero perguntar, Deputado, o que está acontecendo com 
a questão psiquiátrica. Sei que existem pressões na Secretaria da 
Justiça para que não sejam contratados psiquiatras para o Centro de 
lnternaçao. Levanto essa questão aqui e desafio todos os presentes a 
levantarmos· esse véu.· O que está acontecendo? Dizem que não 
querem colocar psiquiatras lá dentro para que ali não vire um 
manicômio. Mas acontece que lá já estão os adolescentes portadores 
de sofrimento mental. Se qualquer um de nós quiser ir a um 
psiquiatra, poderemos ir a um consultório. Os adolescentes, não. 
Tanto é que recentemente um dos adolescentes degolou outro e ficou 
sem assistência psiquiátrica. Depois, esse mesmo adolescente que 
degolou o outro suicidou-se mordendo os punhos. 

Como é que vocês querem que o Juiz fique alheio a esse 
tipo de coisa? Como é que querem que ele trate essa questão com 
cuidado, se os adolescentes estão morrendo e matando lá dentro? 
Como é que vocês querem que o Juiz da Infância e da Juventude tire 
da companhia dos pais um adolescente autor de um ato infracional, 
colocando-o em uma unidade de internação, se ele pode ser morto ali 
por um adolescente portador de sofrimento mental? Existem pressões, 
e convido-os a descobrir esse véu. Que pressões são essas? Por que 
não querem a contratação de psiquiatras para trabalhar em conjunto 
com os psicólogos nas unidades de internação? 

O Sr. Presidente - Vou encaminhar essa questão do Juiz à 
Comissão de Saúde da Assembléia e, se necessário, à Comissão de 
Direitos Humanos, para que seja respondida pelas pessoas às quais 
compete respondê-las. Vou encaminhar três perguntas ao Prof. Mário 
Volpi. A primeira é de José Maria Mineiro de Oliveira, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: "Em se falando 
de estatuto, busquemos o estatuto da palavra. É necessário dar voz 
aos adolescentes que sofrem os efeitos das medidas sócio-educativas 
aplicadas e aos educadores sociais que aplicam essas medidas. Só 
buscando as representações sociais desses meninos e dos agentes 
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diretos na aplicação das medidas poderemos traçar ?i~etrizes . 
mais realistas e melhor formar nossos educadores soc1a1s e a nos 
mesmos. O que você pensa disso?". . . 

A outra pergunta é de Lúcia Lima, da Câm~ra Mumc1pal_ de 
Belo Horizonte: "De acordo com seu ponto de v1sta, que açoes 
públicas é necessário se implementar,_ _para que cont~mplem a 
perspectiva do adolescente como sujeito co-responsavel pelas 
transformações sociais?" . . . .. 

A outra, é de Marta, da Defensona Publica: O grande 
desafio, hoje, é como integrar as ações das pessoas que trabal.ham 
com crianças e adolescentes - Ministéri~ Público.: edu~d?res, Ju1zes, 
Defensoria Pública, técnicos, etc. -, p01s as açoes sao 1soladas. Na 
sua opinião, como fazer essa integração? Ne~ ~odo~ têm essa visão 
de adolescentes como sujeitos de deveres e d1re1tos? . o Sr. Mário Volpi - Vou responder rapidamente. Em 
relação ao primeiro tema, acabei de fazer uma pesquis~ e~ seis 
Estados sobre adolescentes egressos de unidades de pnva~ao da 
liberdade. Entrevistei 228 adolescentes que passaram pelo s1stema, 
para saber em que o fato de terem sido privados da li_be_rdade 
contribuiu para sua vida. Foi interessante observar que na ma1ona dos 
casos o Estado, ao prendê-los, não contribuiu em nada pa_ra mudar 
sua vida. A última pergunta do meu questionário era ass1m: "Num 
balanço geral, você acha que o fato de ter sido preso melhorou a sua 
vida, piorou, ou não mudou nada?". Para nossa surpresa, 55% d~s 
adolescentes disseram que sua vida havia melhorado. Eles nao 
receberam profissionalização, não receberam escolarização, foram 
tratados brutalmente, não exerceram sua cidadania, não apr~n_deram 
seus direitos, não puderam realizar seus sonhos d~ at1v1dades 
artísticas e culturais, mas acharam que mudou alguma co1sa. 

Então, onde pude encontrar algum elemento que 
explicasse essa resposta contraditória dos adolescentes? Na 
necessidade do limite. O adolescente é uma pessoa que busca o 
limite. Muitas vezes, a retaguarda familiar não é suficiente par~ dar 
aquele respaldo de que o adolescente p~ecisa para se_ segurar ~~a~te 
dos desafios e dos atrativos da vida. Entao, a construçao desse hm1te, 
embora seja opressivo ~ repressivo, repres~~to~ para el:, ~e algu~a 
forma, uma oportunidade. A maioria deles d1z1a: Se eu nao t1vesse 1do 
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para lá, teria continuado a roubar, a praticar delitos, ou estaria 
usando drogas. O fato de ter sido privado da liberdade ainda me 
ajudou em alguma coisa". 

Então, essa visão contraditória do adolescente precisa ser 
entendida no contexto. Ela não pode ser usada para legitimar._as 
instituições. Aliás, houve até uma reportagem que foi feita com essa 
pesquisa que desenvolvi, que acabou sendo usada distorcidamente 
para dizer que ainda há alguma coisa de bom nas instituições. É 
preciso ter muito cuidado em ouvir a "voz dos adolescentes. Ela é tão 
contraditória quanto a própri~ sociedade. Ela não é uma voz pura, 
mas também é influenciada. E uma voz circunstancial. Ela fala a partir 
do que o adolescente está vivendo e das condições que ele enfrenta 
naquele momento. Acho que a condição dos educadores é a mesma. 
Eles precisam ser ouvidos, assim como os adolescentes, os técnicos, 
os gestores públicos. Mas, nesse amplo debate, precisamos de 
coragem para tomar decisões. Confesso a todos vocês que já venho 
participando de debates em Belo Horizonte há algum tempo e não sei 
por que ainda não se extinguiram algumas casas de privação da 
liberdade que existem aqui. Não sei o que está faltando para acabar 
com esse tipo de opressão, se elas ainda não foram adequadas, ainda 
não foram adaptadas, não têm o corpo técnico que a lei exige. 

Também quanto às ações públicas necessárias para 
implementar essa idéia de adolescente sujeito, acho que, primeiro, 
precisamos de uma política educacional e de saúde decentes e de 
uma política que não temos em nosso País. Acho que existe uma 
pessoa na Câmara Legislativa fazendo isso e sei que ela pode 
desempenhar um papel importante. O Brasil precisa desenvolver uma 
política para a juventude, basicamente de cultura, esporte e lazer. 
Quais são os espaços de manifestação, de criatividade e de produção 
cultural para o adolescente de uma comunidade pobre? Quase 
nenhum. As possibilidades de que ele se integre socialmente ou sinta 
prazer em atividades recreativas e de entretenimento são 
absolutamente reduzidas. Como é que vamos querer que ele abra sua 
mente para compreender melhor a sociedade e atuar nela, se não 
tiver oportunidades para desenvolver isso? O que não existe em 
nosso País e que precisa ser criado é uma política de cultura, de 
esporte, de lazer para os adolescentes, nas comunidades de periferia, 
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principalmente. 

A terceira questão levantada, sobre a integração das 
ações, é um desafio continuado. Parece-me que o problema sempre 
está em quem toma a iniciativa. Todo mundo fica esperando que 
alguém o convoque para ir a alguma reunião de integração das ações. 
Acho que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente e o Conselho Estadual têm essa tarefa de integrar as 
ações, de coordenar a política, de deliberar sobre ela. E eles têm que 
cumprir essa tarefa. Não estou fazendo nenhuma crítica ao Conselho 
de Minas, porque não o tenho acompanhado nos últimos anos. 

Mas vejo pelo Brasil inteiro muitos conselhos com uma 
pauta absolutamente burocrática, despachando nas reuniões. Ora, 
pauta burocrática não serve para nada. Criam uma secretaria 
executiva para resolver quem vai representar quem no seminário tal, 
quem vai fazer o relatório tal, quem vai coordenar a pesquisa tal, mas 
o conselho tem que ter articulações, esse é o seu papel. Ele tem que 
dizer quais as lacunas da política no município e no Estado, identificar 
as responsabilidades juntamente com o Ministério Público e com o 
Poder Judiciário e cobrar do Estado que cumpra o seu papel. 
Enquanto não limparmos essa agenda burocrática de muitos 
conselhos, transformndo-a numa agenda programática, com uma 
política deliberada, com uma convocação do poder público, vai ser 
difícil integrar as ações. Não acho que a responsabilidade seja só do 
Conselho. Todos os atores sociais têm a responsabilidade de buscar 
os demais que atuam na mesma área para que atuem em conjunto. 
Para isso, precisamos despir-nos das vaidades que, como seres 
humanos, infelizmente temos. Às vezes somos contaminados pela 
vaidade, e cada um quer destacar o seu projeto, a sua ação. Um 
princípio fundamental para quem aposta no direito da criança é a 
indivisibilidade dos direitos. Então, por melhor que seja a minha 
política de educação, se não estiver integrada em uma política de 
saúde, de cultura, de esporte, de lazer, de assistência social, de 
trabalho, não posso apostar nela como um projeto exitoso, se não 
estiver articulada e integrada. O desafio é de todos, mas a 
responsabilidade, dada pela legislação, é dos conselhos de direitos, 
que precisam ser apoiados e fortalecidos para cumprir essa tarefa. 

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Pergunta de 
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Marta, da Defensoria Pública, dirigida à Ora. Beatriz: "Na sua 
opinião, todos os institutos de direito· penal são aplicados aos 
adolescentes em.conflito com a lei? Até que ponto o direito penal deve 
ser considerado em sede infanto-juvenil?". •· t,;;~ 

A Sra. Beatriz Vargas Ramos Gonçalves de Rezende - Os 
institutos penais, essas técnicas jurídicas surgidas na tentativa de 
contenção do problema da criminalidade em geral, incluindo os 
fenômenos no campo da infância e da adolescência, são muito 
melhores no Estatuto do que no Código Penal. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente representa um grande avanço na concepção de 
técnicas penais, que não são rotuladoras, que procuram não ser 
estigmatizantes, que são voltadas para um ser em desenvolvimento, 
para um sujeito no exercício do aprendizado do convívio social. 

Estaria cometendo uma injustiça se dissesse que todos os 
institutos do direito penal são aplicados à criança e ao adolescente. 
Não são. Acho que os institutos do Estatuto são mais avançados e, à 
medida que as situações de não-privação da liberdade são definidas, 
clareadas e estipuladas de maneira obrigatória, têm mais chance de 
funcionar validamente do que no caso do Código Penal, em que as 
medidas são privativas, são estigmatizantes, são substitutivas. Nesse 
sentido, são medidas que ficam à escolha do Juiz, e não como uma 
imposição da sanção. É evidente que tem de haver responsabilização 
do adolescente infrator. A palavra responsabilização é a palavra-
chave da situação. O Mário Volpi falou em colocar limites. A 
responsabilização é uma técnica, dentro do Direito, de colocação de 
limites. Se falamos que o adolescente infrator é sujeito de direitos, não 
podemos esquecer que ele é sujeito ativo de deveres. A cobrança dos 
deveres é uma atitude pedagógica, assim como a responsabilização. 
Se pudéssemos responder pela unificação, seria preferível que os 
códigos fossem unificados com o Estatuto, e não o contrário. A 
menoridade, a redução do limite de responsabilidade penal, no 
entanto, vai operar no sentido inverso e fazer com que o adolescente 
em idade inferior a 14, 16 anos, ainda não sabemos - atualmente é 
inferior a 18 anos -, venha a ser considerado sob mesmos parâmetros 
do chamado infrator imputável. 

Acho que as medidas do Estatuto da Criança e do 
Adolescente são, pelo menos hoje, extremamente superiores às 
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medidas penais previstas no Código Penal. A meu ver, esse é o 
principal argumento de ordem prática que deve indicar a não-redução 
da menoridade. Se fosse outra coisa, até concordaria com essa 
redução. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Gilva Alves Guimarães, da 
Secretaria da Educação, dirigida ao Dr. Claret: "O senhor concorda 
que, para a prioridade absoluta sair do discurso e ser praticada, o 
MEC deveria incluir no currículo mínimo de todas as modalidades de 
ensino, infantil até superior, noções de Filosofia e princípios de direitos 
humanos, enfocando os direitos da criança e do adolescente? Se 
concorda, como poderíamos convencer as autoridades a implantar 
essa proposta? Se alcançarmos êxito em nossa proposição, teríamos 
recursos humanos capacitados para desenvolver o tema nos diversos 
níveis de ensino?". 

O Sr. Geraldo Claret Arantes - Acredito que sim. Sempre 
temos chamado a atenção para o fato de que as universidades, as 
escolas têm cursos de tudo, de educação de trânsito, de consumidor, 
etc., mas não têm sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há 
um grande desconhecimento desses direitos e deveres. Há Diretoras 
que alegam não poder fazer nada com um adolescente armado em 
sua escola. Engano delas. É falta de conhecer o Estatuto. Hoje, o pior 
inimigo do Estatuto é o desconhecimento, porque as pessoas tendem 
a querer destruí-lo sem conhecê-lo. A maioria dos operadores 
jurídicos, Juízes, Promotores e advogados, jamais manusearam o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Só vão efetivamente conhecer 
o Estatuto - mesmo os operadores jurídicos de larga experiência -
quando se lhes depara uma questão. De imediato, não é possível que 
a pessoa entenda a globalidade, a complexidade da Lei n° 8.069, sem 
que a tenha estudado. Nesse sentido, temos conclamado as 
entidades a exigir do MEC essa inclusão nos cursos universitários. 
Isso é premente, fundamental. Em Minas Gerais - até me envergonho 
disso - apenas uma escola de Direito tem a cadeira do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Atualmente, na PUC de Betim, estou 
dedicando boa parte da última parte do Direito Constitucional ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Com relação à capacitação das pessoas, não há nada que 
desperte mais interesse nas pessoas do que essa questão da criança 
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e do adolescente. Ainda ontem. ficamos muito mais tempo que 
deveríamos, porque os alunos estavam interessados em· saber sobre 
as questões de adoção, de _guarda, de infração, etc. As pessoas __ estão 
ávidas de conhecimento. 'E importante que elas realmente eXIJam a 
inclusão dessa matéria não só nas universidades, mas também nos 
cursos de nível médio. 

Prof. Volpi, todas as vezes em que vamos falar sobre a 
questão da criança e do adolescente, .tendemos a falar sobre o ato 
infracional. Sempre chamo a atenção para. os arts. 208 e seguintes do 
Estatuto, que falam sobre a efetivação; sobre a garantia dos direitos 
declarados. Ali temos um instrumental fortíssimo, um arsenal jurídico 
imbatível para garantir os direitos da criança e do adolescente, mas 
ninguém faz uso dele, porque não o conhece. O legislador colocou 
nas mãos do Juiz o seguinte: " Art. 213 - O Juiz pode liminarmente, 
sem ouvir a parte contrária, antecipar a tutela e fixar uma multa contra 
a autoridade". Mas o Juiz não pode fazer a ação e ele mesmo julgar. 
Tem de ter alguém que convoque o Juiz, por meio de processo legal, 
para que ele dê esse direito, o direito ao remédio, à prótese, à esc~la 
no lugar em que o adolescente reside, com o transporte e o matenal 
didático. Então, é só acionar a justiça. Mas sem conhecer o Estatuto é 
impossível. 

O Sr. Presidente - Ainda há muitas perguntas a serem 
respondidas, mas o nosso tempo está encerrado. A Presidência irá 
encaminhá-las aos expositores. A Presidência manifesta seus 
agradecimentos aos ilustres expositores do 1° Painel. 

2° Painel 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Silveira ) - A 
Presidência convida a tomar assento à. mesa, para o 2° Painel, a 
Exma. Sra. Rosângela Ramos de Freitas, Professora de Psicologia 
Social da Universidade de Guarulhos, São Paulo; e o Exmo. Sr. José 
Tadeu Medeiros de Lima, Auditor Fiscal do Trabalho da Subdelegada 
do Trabalho de Juiz de Fora . 

Palavras da Sra. Rosângela Ramos de Freitas 
Bom dia a todos. Não estou acostumada a falar em Casas 

Legislativas, mas quero fazer referência à Presidência e aos 
componentes da Mesa. Quero agradecer o convite que nos foi feito 
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para que viéssemos colaborar com algumas idéias e reflexões 
que estamos desenvolvendo no Núcleo de Estudos de Relações de 
Gênero, Raça e Idade, vinculado à PUC-SP. Vou ler o texto, porque 
fica mais fácil para expor as questões que temos trabalhado 
recentemente com relação ao trabalho infanto-juvenil. (- Lê:) 

"Crianças e Adolescentes na Força de Trabalho e Educação 
Fúlvia Rosemberg, da Fundação Carlos Chagas e da 

PUC-SP; e Rosângela R. Freitas, da PUC-SP e da UNG-SP. 
A erradicação do trabalho infantil vem angariando 

unanimidade nacional. Sociedade civil, sindicatos, igrejas, partidos 
políticos, empresariado e mídia vêm expressando sua indignação com 
imagens de crianças nas carvoarias de Mato Grosso, cortadores de 
cana de Pernambuco, que pouco a pouco substituem as imagens de 
'meninos de rua' dos anos 80. Localizam-se e denunciam-se focos de 
trabalho infantil e propõe-se uma multiplicidade de ações. 

O Governo Federal, na administração Fernando Henrique 
Cardoso, também participa dessa campanha, que ganha importância 
com o envolvimento pessoal do Presidente (Brasil, 1998). A 
erradicação do trabalho infantil passou a fazer parte do Programa 
Nacional dos Direitos Humanos; o Brasil passou a integrar o Programa 
Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil - IPEC -; criou-se o 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; 
ampliou-se a idade mínima para a criança entrar no mercado de 
trabalho - de 14 para 16 anos. O Governo Federal implementou, 
também, o Programa Bolsa Criança Cidadã, destinado a crianças 
trabalhadoras, para que permaneçam na escola. Assim, o Governo 
brasileiro visa erradicar o trabalho infantil especialmente através da 
educação, concebendo que as duas atividades são incompatíveis. 

Diante dessa unanimidade e de causa 
inquestionavelmente humanitária, é tão temerário questionar esse 
discurso quanto foi, nos anos 80, questionar o discurso internacional 
sobre meninos de rua. O temor de ser considerado 'politicamente 
inadequado' ou 'inimigo da criança' inibe a ousadia de análises mais 
complexas. Por exemplo, perguntar em voz alta o que pensam as 
crianças sobre a ampliação do limite etário para ingressar no mercado 
de trabalho pode parecer heresia. 

Nesta apresentação procuraremos enfrentar temores e 
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desafiar a unanimidade. Argumentaremos que a· proposta 
universalista de erradicação de todo e qualquer trabalho infantil (não 
nos referimos ao trabalho perigoso ou insalubre) é missão,.impossível 
no contexto brasileiro contemporâneo, principalmente quando 
baseada na estratégia de fortalecimento da escolaridade para retirar a 
criança do trabalho. 

Nosso questionamento fundamenta-se em duas bases: 
1 °) Na convicção metateórica de que os seres humanos 

(individualmente e em grupos) são movidos também pelos significados 
que atribuem aos atos humanos, e não apenas pela avaliação 
econômica de custo-benefício. 2°.) Nas evidências empíricas de 
pesquisas largo alcance e restritos que sugerem padrões complexos 
de articulação entre o trabalho infantil, a escolarização e a renda 
familiar. 

Apesar de meio milhão de crianças brasileiras com menos 
de 1 O anos ser economicamente ativo, fixaremos · a atenção, 
particularmente, no grupo etário de 10 a 14 anos. Talvez seja a faixa 
etária, na sociedade brasileira, de transitoriedade acentuada pela 
incidência de várias marcas que anunciam o processo de saída da 
infância. É uma faixa etária que compõe a categoria infância nas 
análises sobre trabalho infantil (Veiga, 1998), mas que pode integrar a 
categoria juventude quando se ·analisa o desemprego juvenil. 

Passo, então a apresentar algumas das constatações 
observadas na literatura brasileira, nas quais percebemos uma forte 
tendência do enfoque economicista sobre o trabalho infantil, a qual 
tende a justificar posições cristalizadas quanto a soluções -
erradicação do trabalho infantil - e a determinações de o trabalho 
infantil, ser diretamente decorrente da pobreza. 

A seqüência argumentativa presente em boa parte da 
literatura pesquisada sugere: há baixa demanda por educação da 
parte dos pobres; a escolha das famílias das classes populares é 
determinada por cálculos de custo-benefício; as crianças das classes 
populares participam da população economicamente ativa, por razões 
estritamente econômicas. As famílias colocam-se diante da escolha 
de estudar ou trabalhar; a baixa produtividade da escola brasileira 
diminui seu poder de 'atração'; o investimento em educação reduz a 
desigualdade entre países e entre pobres e ricos. 
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Evidentemente, não somos contrárias a maior 

investimento em educação no Brasil, nem discordamos do diagnóstico 
da baixíssima produtividade da escola brasileira, que aumenta o 
desalento das famílias e das crianças quanto ao valor e ao significado 
que se pode atribuir à educação formal. Destacamos, apenas, o viés 
economicista da argumentação, que, por sua vez, não explora a 
complexidade da participação de crianças na população 
economicamente ativa, a partir da lógica de seus atores. 

Retomaremos essa idéia mais adiante. 
Outro aspecto que gostaríamos de destacar sobre a 

literatura pesquisada refere-se à concepção de pobreza, que também 
está presente na literatura internacional. 

Com outros pesquisadores, engajados em projeto de 
construção de sociedade mais justa, temos refletido sobre implicações 
da influência internacional no campo das políticas sociais brasileiras, 
especialmente aquela destinada à infância pobre. Reencontramos, de 
modo geral, uma concepção culturalista de pobreza (a pobreza se 
auto-reproduz por carências morais e culturais e educacionais), que 
fragmenta a infância pobre (infância desnutrida, meninos de rua, 
prostitutas infanto-juvenis, adolescentes grávidas, trabalho infanto-
juvenil) e que propõe estratégias de emergência, compensatórias, que 
terminam por implantar 'políticas pobres para os pobres'. Essa 
perspectiva que orienta análises e propostas de solução para a 
pobreza e a infância nos países subdesenvolvidos tende a gerar 
novos problemas, contribuindo para a manutenção da pobreza. A 
tematização de trabalho infantil no Brasil parece-nos, neste momento, 
mais uma dessas iniciativas: recortar um problema associado à 
infância pobre, tratá-lo de modo focalizado através de políticas de 
emergência, que têm maior impacto no uso externo - nas mídias 
nacional e internacional, na imagem do país para fins de acordos 
comerciais -do que na diminuição das injustiças sociais. 

Se a pobreza não explica, por si só, as taxas de 
participação de crianças na população economicamente ativa, 
pesquisadores têm ido em busca de diferenciadores da pobreza. 
Dentre estes, têm destacado a migração rural e a composição familiar, 
porém, desde o final da década de 80, pesquisadores produziam 
estudos na bibliografia brasileira, que já não reduziam 'o trabalho 
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infantil- à: exploração, capitalista da·,força de trabalho'. Ta~s .,, 
pesquisadores reconhecem as condições gerais de_ ~xploraç~o ~a 
classe trabalhadora, mas não a consideram como a umca exphcaçao 
para a existência do trabalho infantil. Essa brecha foi especialmente 
aberta por estudos antropológicos e sociológicos que pe~ceberam ~s 
significados que pessoas atribuem a seus atos, ou seJa, q~e. nao 
descartaram de suas análises a perspectiva da cultura. Nos ult1mos 
anos, especialmente, antropólogos vêm revelando entre ca~adas 
populares urbanas valores associados ao trabalho que se relacionam 
tanto com o zelo moral para com o filho quanto com a ética familiar da 
reciprocidade. . . . 

Alguns pesquisadores apreenderam uma log1ca de 
relacionamento entre famílias de classes populares· urbanas a qual 
não se reduz à avaliação de custo:.benefício individuali~ta, 
característica das camadas médias urbanas modernas ou de teonas 
econômicas. Tânia Dauster foi um dos pesquisadores que mais 
contribuíram para apreender significados atribuídos pelos setores 
populares brasileiros ao trabalho infantil além da instância econômica. 
o trabalho de crianças, nos setores populares urbanos, pode ser 
reinterpretado não como uma coação econômica, mas como escolha 
e decisão. O trabalho infantil é naturalizado e até legitimado de forma 
ambivalente e contraditória, na medida em que expressa a lógica do 
código relaciona! predominante nas camadas popular~s. Se a~s PC:is 
cabe dar casa e comida, aos filhos cabe retribuir, atraves da obngaçao 
ou ajuda, no espaço doméstico ou no trabalho fora de casa. 

Pais e mães dos setores populares urbanos podem 
estimular seus filhos para que trabalhem também como expressão de 
zelo moral, por medo da vagabundagem e do ócio, do perigo ~a rua e 
das más companhias. O medo do ócio, que aparece em depOimentos 
de pais e mães, especialmente sobre filhos homens, não deco~re 
apenas de significados culturais das camadas populares, mas _tambem 
da duração real da escola -brasileira, que pode oferecer Jornadas 
curtas de aulas. Não havendo, no Brasil, a tradição da jornada escolar 
integral, crianças e adolescentes das clas~es _popu_Ja:es dispõ~m de 
longas horas de tempo livre sem terem a d1spos1ç~o, em numero 
suficiente, instituições públicas para atividades culturais _ou de guarda 
(cuidado). A escola brasileira, pouco exercendo a funçao de gu~rda, 
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graças à sua jornada, contribui para a ressignificação do trabalho: 
trabalhando, as crianças estão ocupadas e supervisionadas. Não 
estão soltas e sujeitas às influências nefastas das más companhias 
(Freitas, 1996). Considera-se que crianças, especialmente de meio 
urbano, podem encontrar no trabalho uma instituição de socialização 
complementar à família e à escola. 'Uma das hipóteses para 
compreender o trabalho infantil seria a de inserção do jovem no 
mercado de trabalho como uma estratégia do sistema de socialização 
das camadas populares, que não se opõe necessariamente, à escola, 
mas, ao contrário, deve completá-la' (Dauster, 1992, p. 33). Dessa 
ótica, a estruturação do sistema escolar em curta jornada facilitaria a 
participação de crianças no mercado de trabalho. 

A complementaridade entre escola e trabalho pode 
significar que os rendimentos auferidos com o trabalho podem permitir 
à criança arcar com custos da educação escolar tais como transporte, 
alimentação e vestuário (Freitas, 1998). 

Porém, associar trabalho e estudo não parece ser uma 
experiência fácil para a criança, nem ter sido resolvida pelo sistema 
escolar. Os índices de reprovação das crianças e dos adolescentes 
que estudam e trabalham é mais alto que o das crianças e dos 
adolescentes que só estudam (UNICEF/IBGE, 1997; Rosemberg et ai, 
1986) .. 

Ou seja, a baixa produtividade escolar de alunos 
trabalhadores não se explica apenas por condições inerentes à 
criança e ao adolescente, às suas famílias ou às condições de 
trabalho, mas também ao tipo de escola que se lhes oferece. 
Observa-se uma relação complexa entre estudar, trabalhar e expulsão 
(ou abandono) da escola. 
· Essa ineficiência do sistema educacional brasileiro tem 
sido considerada uma das principais razões da expulsão do sistema 
educacional de crianças que trabalham e não trabalham. Nesta 
sociedade -em que são necessários oito anos e meio, em média, para 
completar quatro séries escolares do ensino fundamental -, o contexto 
de 'abandono' escolar pode decorrer da própria ineficiência da escola, 
e não do trabalho (Madeira, 1986; Maveira & Ferretti, 1992). Se, em 
muitos casos, família e criança buscam a complementaridade entre 
trabalhar e estudar, a exploração que o mercado de trabalho impõe 
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quanto à mão-de-obra infantil, os processos de exclus~o · 
interpostos pelos serviços públicos às camadas populares e o s1ste~a 
escolar de baixa-qualidade impedem tal associação. O Banco Mundial 
e 0 Governo brasileiro acreditam que a melhoria da qualidade do 
ensino constitui estratégia suficiente para controlar as· atividades do 
mercado de trabalho para crianças brasileiras das camadas 
populares. Resta saber se as medidas propostas serão eficientes, seja 
para melhorar a educação, seja para efetivar uma revolução cultural. 

Quando nos referimos a uma revolução cultural, temos em 
mente conclusões de pesquisadores que, ao lado do nível de renda e 
da qualidade da oferta educacional, estão atentos às atividades e aos 
valores de setores populares frente ao prosseguimento da educação 
(Gomes, 1997; Gouveia, 1983; Sposito, 199~). Ou _seja, que posição 
uma escolaridade prolongada ocupa na hierarqUia de valores de 
famílias e de crianças brasileiras das camadas populares? 

A pesquisadora Jerusa Vieira Gomes (1997), a partir de 
pesquisa longitudinal, observa que até a idade de 11 a 12 anos, em 
setores populares urbanos, a escola e a família constituem o centro da 
vida infantil. A partir dessa idade, a escola vai perdendo importância 
na vida das crianças, apesar de se reconhecer, no plano discursivo, a 
importância da educação. Observa, também, mesmo no mercado de 
trabalho urbano, globalizado, de uma cidade como São Paulo, 
opórtunidades de trabalho para crianças e adolescentes, jov~~s e 
adultos com baixo nível escolar. Ou seja, atitudes e valores familiares 
podem ser, até certo ponto, compartilhados - reafirmados - pelo 
próprio mercado de trabalho, que acolhe trabalhadores com 
escolaridade mínima. 

Se crianças, jovens e adultos percebem o impacto .da 
escolaridade na mobilidade social, atribuindo, então, certo valor ao 
prosseguimento da educação, percebem também os li~ites de~sa 
mobilidade. Ou seja, não são adeptos ferrenhos da teona do cap1tal 
hümano. 

Quando pesquisadores se dispõem a escutar crianças e 
adolescentes sobre escola e trabalho, ficam surpresos, pois 
encontram muitas vezes pessoas- que tomam decisões quanto ao 
trabalho, que podem afirmar que gostam de trabalhar, que pode_m 
afirmar que não gostam de trabalhar, que podem afirmar que nao 
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gostam de estudar e que associam a escola não só ao estudo, 
mas também (e às vezes sobretudo) à sociabilidade. A impressão que 
se tem, de vários desses relatos, é a possibilidade de crianças e 
adolescentes ressignificarem ou ampliarem as funções consignadas a 
esses espaços de vida (Dauster, 1992; DIEESE, 1997; Freitas, 1996; 
Gouveia, 1983; Madeira, 1997; Spindel, 1985). 

Freqüentar a escola não significa, apenas, estudar: pode 
ser ocasião para fugir do trabalho doméstico, escapar do ócio, 
encontrar amigos (Bernardes, 1989). Trabalhar não significa apenas 
ganhar dinheiro: pode ser escapar do trabalho doméstico, fazer 
amizades, conhecer a cidade, ter mais liberdade (Freitas, 1996). 

Além disso, nem sempre os filhos seguem determinações 
e imperativos parentais, especialmente na entrada da puberdade ou 
adolescência. Por exemplo, Demartini (1988) constatou, entre famílias 
de agricultores paulistas, que os filhos trabalhavam mais (em maior 
número) que a expectativa dos pais. Spindel (1985) também observou 
que mais da metade das crianças e adolescentes que entrevistou 
trabalhando no mercado formal haviam tomado essa iniciativa por 
conta própria. 

Freitas (1998), ao mesmo tempo em que registra relato de 
crianças e adolescentes mulheres que se referem ao gosto, prazer por 
trabalhar (muito associado à sociabilidade), também registra queixas, 
reclamações e reivindicações quanto às condições de trabalho: 
cansaço, desgaste físico, risco, mau trato do corpo. 

Ou seja, essas crianças não parecem ser pessoas 
passivas ou acrílicas, sem vontade. Os que freqüentam as aulas no 
período noturno queixam-se de que ficam cansadas pelo fato de 
precisarem se levantar às 6 horas da manhã, ou mesmo antes, e só 
poderem se deitar à meia-noite. Por outro lado, alguns se queixam da 
prepotência dos chefes ou mesmo de colegas adultos, que procuram 
explorar seu trabalho, como acontece com os 'office-boys', que 
acabam fazendo serviços de interesse pessoal das secretárias, fato 
de que se ressentem. 

Infelizmente, as pesquisas brasileiras param na 
constatação desses fatos. Pouco avançaram na construção de um 
quadro teórico de referência, que levasse em conta a hierarquia de 
idade. 
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Finalmente, entendemos que, para uma análise mais ._, , 

complexa sobre as múltiplas determinações do chamado problema do 
trabalho infantil,.- é fundamental considerar a infância como um 
fenômeno social, como"categoria social autônoma, analisável nas 
suas relações com a ação e a estrutura social, ou seja, que se 
conceba a criança como ator social-relaciona I, e não como um simples 
objeto passiyo de socialização. 

E imperativo dar visibilidade e voz à infância como 
categoria social, não só a partir da perspectiva institucional, que, 
normalmente, é perspectiva de adultos, mas, principalmente, da 
perspectiva da própria e complexa experiência infantil marcada pela 
heterogeneidade das condições de vida." 

Muito obrigada a todos. Espero poder colaborar com os 
senhores no momento da discussão. 

Palavras do Sr. José Tadeu Medeiros de Lima 
Sr. Presidente, colegas de Mesa, senhores e senhoras, é 

com grande satisfação que venho a esta Casa falar de tão relevante 
tema: família, erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalho 
do adolescente. 

Vou-me valer de transparências para orientar meu 
trabalho. Inicialmente, faço minhas as palavras de Albert Tomas, o 
primeiro Diretor da OIT, em 1919: "A exploração da infância constitui a 
ofensa mais odiosa e mais intolerável para a sociedade humana". 

A discussão sobre o trabalho infantil é uma constante na 
agenda dos países desenvolvidos. São palavras do Diretor da OIT: 
"Poucos abusos dos direitos humanos são tão universalmente 
praticados como o trabalho infantil. A criança e o adolescente não 
podem esperar. Têm apenas uma única oportunidade de crescimento 
e desenvolvimento, ou seja, têm direito à infância". 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, cria o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Recentemente, obtivemos 
avanços com o art. 1 o da Emenda Constitucional n° 20, que alterou o 
art. 7°, inciso XXXII, da Constituição, aumentando a idade mínima 
para o ingresso de adolescentes no trabalho. De 14 anos passou-se 
para 16 anos, salvo na condição de aprendiz. 

Recentemente, foram ratificadas a Convenção n° 138, que 
fala da idade mínima para a admissão em emprego, e a Convenção no 
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182, que fala das piores formas de trabalho infantil e da ação 
imediata para sua eliminação. 

O Plano Plurianual 2000 a 2003 estabelece programa de 
erradicação do trabalho infantil, determinando ações específicas ~ 
serem implementadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e _pr~ve 
incentivo às ações previstas no Programa Nacional dos D1re1tos 
Humanos, com o objetivo de eliminar o trabalho infantil. 

A atuação do Ministério do Trabalho e Emprego na 
erradicação do trabalho infantil - O referido Ministério criou, 
recentemente, no âmbito das DRTs, o Grupo Especial de Combate ao 
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente - GECTIPA -, tendo como 
finalidade a coordenação e o planejamento de ações a serem 
executadas por todo o corpo de Auditores e servidores, no combate 
ao trabalho infantil e na proteção do trabalhador adolescente. A 
erradicação do trabalho infantil e a proteção do trabalhador 
adolescente é prioridade absoluta para o Ministério do Trabalho e 
Emprego, nos termos do art. 227 da Constituição. A • 

- Procede-se à apresentação de transparenc1as. 
Formas de atuação: O Ministério do Trabalho atua, através 

de sua Secretaria de Inspeção do Trabalho, na busca da erradicação 
do trabalho infantil das seguintes formas: ações fiscais é função 
precípua, prevista na Constituição Federal, no art. 21; execução da 
inspeção do trabalho nos locais em que se exerça. o tr~balh_o; 
estabelecimentos urbanos e rurais; trabalhadores mfant1s sao 
imediatamente afastados e autuados os infratores. Realizamos, 
também, reuniões e palestras para sensibilizar e conscientizar a 
comunidade sobre os malefícios do trabalho precoce. Buscamos 
parceria junto a órgãos governamentais e não gov~rn~me_ntais, a 
exemplo da coordenação, em Minas, da Câmara lntennstltUCIOnal de 
Proteção do Trabalhador Adolescente e Erradicação do Trabalho 
Infantil. Trabalhamos na avaliação e no acompanhamento do 
Programa de Erradicação do Trabalh~ Infantil, ?? ~overno Fed~ral, 
em parceria com Governos Estadu~1s e Mumc1p~1~, que p~eve ~ 
entrega de uma bolsa criança cidada para as fam1has que tem ate 
meio salário mínimo de renda "per capita" e a obrigatoriedade da 
jornada ampliada e da escolaridade fundamental. . 

o trabalho infántil - o trabalho como processo educat1vo. O 
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grande problema existente é o desvirtuamento do trabalho 
educativo, previsto no art. 68, que entende ser esse trabalho atividade 
laboral, em. que as ex1gencias pedagógicas, .relativas . ao 
desenvolvimento pessoal e social ·do educando, prevalecem sobre o 
caráter produtivo. O Prof. Oris de Oliveira define o trabalho educativo 
como aquele realizado em entidades assistenciais, que atuam como 
escola-produção, e afirma: "Os processos produtivos de uma empresa 
e de uma escola-produção são radicalmente diferentes, porque a 
empresa visa ao lucro e preocupa-se com a concorrência, ao passo 
que na escola-produção a preocupação. fundamental é a transmissão 
de qualificação profissional. Alguns programas sociais, ditos como 
trabalhos educativos, inserem menores nas empresas, que entram em 
seu processo produtivo, que visa ao lucro e não à qualificação 
profissional do adolescente. O difícil é traçar o limite entre o educativo 
e a exploração. 

Principais fatores determinantes do trabalho infantil: acho 
que faltou uma tela, uma transparência foi pulada, mas vamos supri-
la. É importante analisarmos o trabalho infantil sob dois aspectos: 
quem trabalha, de onde se originam essas crianças, e em que tipo de 
estabelecimento trabalham. Criança trabalhadora vem das classes 
pobres da população, trazendo consigo o reflexo das más condições 
de vida familiar, com relação à moradia; à alimentação, que, por 
deficiente, prejudica-as desde o nascimento; às condições sanitárias 
precárias, que causam uma série de doenças. Em decorrência disso, 
são, geralmente, crianças desnutridas e propícias à fadiga, com 
retardo no desenvolvimento e crescimento. Quem emprega essas 
crianças? A economia formal, as empresas de economia frágil, que 
investem pouco em máquinas, equipamentos e na proteção de seus 
trabalhadores. Esses equipamentos normalmente são antigos e 
obsoletos e, por isso, perigosos e propícios a acidentes no trabalho. 
Os locais são insalubres na sua grande maioria, com presença de 
agentes físicos, químicos e biológicos. Quem emprega crianças no 
trabalho quer, na realidade, ,mão-de-obra barata, colocando-as nos 
piores locais e nas piores formas de trabalho, que são, normalmente, 
rejeitadas pelos adultos. Na indústria moveleira, sobre a qual, 
recentemente, fiz um trabalho, assustou-me o fato de verificar que o 
pior local é a câmara de pintura, onde se utilizam produtos que têm 
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em seu rótulo uma caveira, com os dizeres: "Inalar este produto 
produz a morte". Lá estava a maioria das crianças. Os adultos 
encontravam-se na parte de embalagem, acabamento, trabalhos 
menos insalubres e menos perigosos. Na economia informal, essas 
crianças estão expostas aos piores riscos, em atividades que afetam 
sua saúde e sua integridade física e moral, como o trabalho nos 
lixões, catando papel e latinhas nas ruas, vendendo balas. Os filhos 
ajudam no sustento da família. O que vemos, hoje, é uma inversão da 
ordem natural nas famílias das crianças que trabalham. Ao invés de a 
família manter as crianças, as crianças estão mantendo as famílias. 
Estudos recentes, feitos no Nordeste, indicam que a criança contribui, 
em média, com R$1 0,00 para o sustento da família, na zona rural. Na 
zona urbana, o máximo que conseguem é meio salário mínimo. O 
trabalho infantil no narcotráfico, como "aviões", entregadores, tem um 
lado ainda mais perverso. Com raríssimas exceções, quem vende é 
levado ao uso, vende para alimentar seu próprio vício, tornando-se 
escravo da droga e do traficante, e ainda é rotulado de traficante. E os 
adolescentes nos carros lustrosos são considerados usuários e únicas 
vítimas, ainda existindo quem ache que reduzir a idade para a 
imputabilidade penal é a solução. Nenhum fator, por si só, é o único 
determinante do trabalho precoce, pois, normalmente, os fatores 
formam um contexto. Pobreza, pais desempregados, modelo da 
família, desajuste familiar, falta do pai e da mãe, com filhos assumindo 
a manutenção do lar, falta de políticas públicas de atenção integral à 
família. Normalmente, os programas são dirigidos somente à criança. 
Falta integração com programas de qualificação profissional e 
inserção no mercado de trabalho para os pais e adultos da família. 

Cultura popular e paradigmas: todo trabalho enobrece, 
mas o trabalho infantil empobrece e adoece. Dê trabalho para a 
criança para que ela não lhe dê trabalho. Antes trabalhar que roubar. 
Pesquisa realizada em Porto Alegre comprovou que 55% dos 
infratores até 18 anos trabalhavam e que somente 1,1% deles nunca 
trabalhou. Como relacionar o trabalho à prática de atos infracionais? A 
sociedade precisa se conscientizar de que o trabalho infantil não é 
solução, mas um sério problema. A solução está na educação, na 
escola, na família, nas atividades culturais e de lazer. A criança é um 
sujeito de direitos, e o trabalho infantil frusta suas potencialidades e 
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oportunidades. . . . 

· Malefícios do trabalho ·precoce: soc1o-cultura1s: 
perpetuação do-ciclo perverso, excludente e hereditário da pobreza. A 
família pobre é obrigada a levar seu filho ao trabalho precoce; o 
trabalho precoce provoca o cansaço na escola noturna e a mudança 
de referencial; o estudo passa para o segundo plano, já que em 
primeiro está trabalhar e garantir dinheiro, o que provoca a repetência, 
a evasão escolar e o desestímulo. A evasão escolar gera a falta de 
acesso à educação, à educação formal, fundamental, o aprender a 
aprender, o que gera a falta de profissionalização. Para se candidatar 
a aprendiz nos serviços sociais autônomos, como o SENAI, de Minas, 
é necessário ter a aa série. Como atingir a profissionalização 
adequada ao mercado de trabalho sem um ensino básico 
fundamental? O mundo em que vivemos, o mundo do trabalho, é 
diferente daquele de 20, 30 anos atrás, em que o pai ensinava a 
profissão ao filho. Hoje isso não acontece. Temos um mercado de 
trabalho exigente, de alta qualificação profissional. ·Essa falta de 
qualificação profissional vai gerar o desemprego, o subemprego, 
retornando ao ciclo da pobreza. 

Ainda temos os mitos: o pai dizendo ao filho que começou 
a trabalhar cedo e nunca morreu por isso. Isso provoca o aumento das 
desigualdades sociais e regionais, a total falta de oportunidades. 
Temos como um dos objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a 
erradicação da pobreza e da marginalização; a redução das 
desigualdades sociais e regionais. 

As manifestações culturais registram os momentos 
históricos. Recentemente, uma música retratou o ciclo perverso da 
pobreza da seguinte forma: "Analisando essa cadeia hereditária, 
quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica 
mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo 
já conhece: é que o de cima sobe e o de baixo desce". 

Aspectos biológicos e psíquicos - esses são os mais 
graves. Prejuízos irreversíveis para a estrutura óssea e para o 
aparelho circulatório, dos quais o tempo não me permitirà falar, apesar 
de sua grande importância. Sistemas respiratório e neurológico: 
equipamentos de proteção individual totalmente inadequados para 
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crianças e adolescentes, pois são feitos para limite de tolerância 
de adultos sadios, e não para a criança, o adolescente ou o idoso. A 
medicina nos aponta a maior absorção, pelas crianças, dos malefícios 
causados por agentes químicos, físicos e biológicos. Atualmente, o 
Ministério do Trabalho publicou a Portaria n° 6, que foi uma grande 
evolução para a fiscalização do trabalho, porque define os locais dos 
serviços perigosos e insalubres, independentemente do uso de 
equipamento de proteção individual, o que era um grande problema. 
Muitas vezes encontrava-se um menor num local insalubre, mas 
vestido de astronauta, e o empresário considerava que não havia 
nenhum perigo ou malefício para aquele adolescente. Só que aquilo 
não o protege, porque não foi feito para corpo de criança. Diante 
disso, ao tolerar qualquer espécie de trabalho infantil, a sociedade 
assiste à formação de uma legião de inválidos engrossando as filas da 
previdência e da assistência social. 

Pesquisa não concluída indica a redução da idade média 
da invalidez no Brasil, ou seja, a cada dia reduz-se a idade média dos 
inválidos. Hoje, crianças e adolescentes já estão na lista dos inválidos 
no Brasil. Essa é uma situação muito grave. 

Fatores psíquicos: amadurecimento precoce; o convívio 
por longos períodos com adultos e a cobrada responsabilidade de 
adulto; entristecimento, revolta e desesperança; perda da autoestima, 
da autoconfiança e falta de um projeto de vida. 

A proteção do trabalho adolescente: proibição do trabalho 
em locais e atividades insalubres, perigosas, penosas, noturnas ou 
prejudiciais à formação moral; proibição de horas extras e jornada 
compatível com a freqüência escolar. A regulamentação avançou, e 
muito, com a edição da Portaria n° 6. 

Outro ponto importante é a garantia de efetiva 
profissionalização de participantes de programas educativos de 
inserção no trabalho e de aprendizagem. 

Infelizmente, não temos tempo suficiente para falar sobre 
o novo mundo do trabalho, mas a realidade hoje é outra. Aquela 
formação passada de pai para filho, do profissional das oficinas, não 
existe mais. Globalização, capacitação profissional, qualidade total, 
exigem um nível de qualificação profissional altamente técnico. 

Empregabilida·de - essa captação profissional tem de ser 
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adequada ao mercado de trabalho, conforme prescreve o art. 69 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos profissões em 
extinção e, muitas vezes, aprendizagens dirigidas para essas 
profissões. Lembram-se do datilógrafo? Será que hoje formar 
datilógrafos funciona? Profissão de mecânico para consertar 
carburador, regular platinado? Será que mecânicos que antes faziam 
isso têm escolaridade suficiente para conseguir absorver a tecnologia 
da ignição eletrônica? Tramita no Congresso Nacional um projeto de 
lei que altera a CLT quanto à aprendizagem. Acredito que esse 
projeto, à primeira vista, regulamentará essa aprendizagem, 
principalmente com relação aos programas sociais que colocam 
adolescentes no mercado do trabalho. As principais mudanças 
apresentadas: contrato por prazo determinado, salário mínimo/hora, 
garantia de freqüência e aproveitamento no ensino fundamental, 
jornada máxima de seis horas, profissionalização com certificação. 

Termino com uma reflexão: o direito positivado na lei não é 
capaz de alterar a nossa realidade sem uma mobilização social pelo 
seu cumprimento. A erradicação do trabalho infantil urge por ações 
integradas e coordenadas do Estado nas esferas federal, estadual e 
municipal, bem como de organizações não governamentais e de toda 
a sociedade civil, para a eliminação dessa peste que destrói o tecido 
social e põe em risco o futuro de nossas crianças e adolescentes. 

Trabalho infantil - denuncie. Esse é o telefone do Gectipa 
da Delegacia Regional de Trabalho e Emprego de Minas Gerais: 
3270-6142. Todas as denúncias serão imediatamente verificadas. 
Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, damos início à fase de 

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes 
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. 
Para agilizar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso 
do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, 
dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante 
disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção, sendo 
garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 



1979 
O Sr. Anderson de Barros - Sr. Presidente, senhores e 

senhoras, na minha caminhada como educador - sou pedagogo - já 
tive oportunidade de atuar numa organização governamental e estou 
atualmente numa não governamental. Provocou-me , Rosângela, 
quando disse que políticas públicas são feitas para pobres e sªo 
pobres. Temos vivenciado o assistencialismo, um paradoxo em 
relação à assistência social. Como faz essa diferenciação entre 
assistencialismo e assistência social? Por quê? Como já foi dito em 
vários momentos hoje e ontem à noite, para que façamos políticas 
públicas precisamos de verbas, mas o que se diz é que não temos 
verbas. Para fazermos uma política de assistência social, precisamos 
qualificar recursos humanos. Considera que hoje legitimamos o 
assistencialismo por não conseguirmos, ainda, capacitar, trazer à tona 
recursos humanos suficientes para lidar com essas questões sociais? 

A Sra. Rosângela Ramos de Freitas - Quando pensamos 
sobre a questão específica do trabalho infantil - e apontamos a 
questão das políticas públicas pobres para os pobres -, tentamos dizer 
que, ao fragmentarmos o grupo e nomearmos como meninos de rua, 
prostitutas infantis, etc., estamos distinguindo segmentos da 
população. As crianças e os adolescentes não estão sendo 
considerados em sua coletividade. Se se denunciam os trabalhos de 
exploração, não aparecem casos - ou raramente aparecem - de 
meninas e adolescentes que fazem desfiles de moda e trabalham 
muito, assim como jogadores, atrizes e atores infantis. Quando 
percebemos que esse tipo de ação não é considerada na política, 
significa que falamos de um segmento social, ou seja, apenas dos 
pobres. E, ao tratarmos apenas dos pobres, temos a impressão de 
que lhes estamos fazendo um favor, o que não é verdade. 
Deveríamos promover políticas para todas as crianças e 
adolescentes, de todos os segmentos sociais. É importante lembrar 
que tais segmentos não estão sendo ouvidos, consultados nem 
contemplados em nossas discussões. Pelo menos, não vi na Casa 
adolescentes discutirem essas questões. Há algum adolescente aqui? 
(-Pausa.) Então. Estamos vendo apenas adultos, investidos do direito 
de achar o que é o melhor para eles. Assim, negamos-lhes o direito da 
negociação e da identificação de suas expectativas; portanto, estamos 
sendo assistencialistas, já- que não estão dialogando conosco, para 
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pensar em seu futuro. Supomos e definimos o que é bom, para 
depois decidir, e ponto final. Saímos felizes, achando que fizemos o 
melhor. Não nego. que temos boa-vontade em acertar, mas, enquanto 
não os considerarmos em nossas políticas e projetos, levados pelas 
instituições públicas ou não, estaremos fazendo programas 
assistencialistas, sem dar-lhes a cobertura necessária para os 
projetos de sua vida. Como bem diss: a Mes~ anterior, ~abem o que é 
certo e o que é errado. Por que nao considerarmos 1sso? Sempre 
supomos que sabemos mais e melhor que eles. O próprio-E~A ~iz 
que têm direitos iguais, direitos humanos, no entanto nossa leg1slaçao 
determina-lhes que não podem, por exemplo, trabalhar antes dos 16 
anos. 

Há poucos minutos, conversava com o Juiz da Vara da 
Infância, que, sabendo que falaria sobre a questão do trabalho, 
chamou-me a atenção para o seguinte: "Precisamos pensar a questão 
da faixa etária que, de qualquer forma, é arbitrária. Já despachei, 
algumas vezes, tendo que autorizar trabalho de adolescente". Referi~
se ao caso específico de uma adolescente de 15 anos, que hav1a 
perdido os pais e precisava trabalhar. Não tinha uma con~raposição _a 
fazer e aceitou. Portanto, precisamos pensar nas necessidades, po1s 
não é certo que, cada vez que precisar trabalhar, o adolescente deva 
se dirigir ao Juiz da Vara da Infância, para pedir autorização. Sendo 
assim, crianças e adolescentes devem ser ouvidos, pois, do contrário, 
estaremos fazendo assistencialismo e desrespeitando os direitos do 
cidadão. 

o Sr. Presidente - O Sr. José Maria Mineiro de Oliveira, 
sociólogo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Belo Horizonte, apresenta à Profa. Rosângela as 
seguintes considerações: "O art. 60 do ECA falha ao não colocar limite 
mínimo para o trabalho infanto-juvenil, correção que foi feita pela 
emenda à Constituição n° 20. A emenda não foi muito rigorosa, ao 
estabelecer que, de 14 aos 16 anos, só na condição de aprendiz? 
Iniciei aos 14 anos, como "office boy", em instituição bancária, 
trabalhando seis horas diárias, o que não me impediu de continuar os 
estudos. Não se aprende apenas nas escolas, mas também· no 
trabalho, sobretudo no que diz respeito à responsabilização. Vamos 
dar à criança o direito de ser criança, mas os adolescentes devem ser 

, I . i 



1981 
preparados para a vida. O que se há de fazer é cercar de 
cuidados o seu trabalho, para que tenham realmente um conteúdo 
pedagógico". 

A Sra. Rosângela Ramos de Freitas - Não posso discordar 
da fala do Sr. José Maria. Como sua experiência de vida e a de muitos 
outros brasileiros mostram, necessariamente as atividades de trabalho 
e as escolares não são incompatíveis. A escola tem expulsado os 
alunos de suas salas. Alguns estudos têm constatado que meninos 
negros são especialmente discriminados nas escolas, sendo os que 
saem mais cedo. Não é á-toa que temos visto, nos últimos dez anos, 
mais meninas nas escolas, apesar de meninos e meninas lá entrarem 
em quantidade semelhante. A escola tem um modo de pensar sua 
educação muito parecido com a educação que apregoamos às 
mulheres: o aluno tem que ser dócil, gentil, educado, e obediente às 
normas. O professor fica na frente dizendo o que é ou não bom, como 
se deve aprender as matérias e manda lições, esperando que as 
cumpram. A sociedade, por sua vez, educa os meninos para serem 
rebeldes, viris, valentes e machões, o que não combina com o espaço 
escolar. Essas questões, de que temos tratado muito pouco, têm 
afastado a molecada da escola, especialmente meninos negros, que 
têm mais um agravante: a raça. Não vemos, nos currículos escolares, 
essa discussão, mesmo existindo a discriminação no Brasil. 

Tais questões estão dentro da escola e estão colocando a 
molecada para fora. E, uma vez nas ruas, o raciocínio flui no sentido 
de trabalhar. A escola chama a mãe e lhe diz que seu filho foi 
reprovado diversas vezes e que ele é um incompetente. A mãe, que 
não está acostumada a lutar por seus direitos, acredita naquela 
"verdade" e tira o menino da escola, colocando-o para trabalhar. 
Portanto, dizer que a pobreza é a única que leva a criança para o 
trabalho é incorreto. A escola precisa analisar profundamente essas 
questões, tanto as de gênero - meninos e meninas -, quanto as de 
raça - brancos e não-brancos, pois isso tem afastado dela muitas 
pessoas. 

O Sr. José Vicente Damasceno - Boa-tarde. Todos 
sabemos que a questão da legislação, das portarias e das 
determinações jurídicas não são suficientes para eliminar as 
distâncias criadas pela m·á distribuição de renda na vida concreta do 
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cidadão. Qual o investimento legal, financeiro e educacional, feito 
pelo Ministério do Trabalho, com outros Ministérios, para se criar 
aproximação e resolver o problema, que, sabemos, não depende de 
ação isolada do Governo? O que se está fazendo para mudar a 
cultura capitalista do lucro para uma cultura centrada no ser humano, 
dentro da globalidade de suas relações pessoais e interpessoais com 
o universo e com o mundo? As determinações legais não resultam de 
uma visão um tanto estática da vida, ou seja, focaliza-se um 
momento, que é transformado em lei? A meu ver, assim se perde a 
dinâmica da vida e das relações pessoais e sociais. E isso é fruto de 
uma elite que tem apenas aproximação com os relatórios dos 
problemas, e não com os problemas propriamente ditos. Lembro-me 
de uma frase, quando adolescente, de um general que dizia que 
Brasília era um local excelente para se viver, pois lá não chegavam os 
problemas, mas apenas os relatórios desses problemas. O que temos 
em termos de leis, neste País, não é fruto da visão estática de 
relatórios, e não de pessoas que sentem de maneira visível o lucro 
como a razão da existência do capitalismo? Nelas, não se 
desconhece a dinamicidade da vida humana e da centralidade das 
pessoas? 

O Sr. José Tadeu Medeiros de Lima - A sua colocação é 
perfeita. A distância entre Brasília e o piso da fábrica - ou das ruas -
em que os meninos estão trabalhando é muito grande. O Ministério do 
Trabalho e Emprego visa fiscalizar as relações de emprego, não com 
poder de polícia, mas com a função de afastar a criança e orientá-la, a 
fim de criar-lhes um programa educativo. Mas deixou sua função 
precípua, para agir fora das relações de emprego, detectando os 
focos e mostrando-os para a sociedade, pois somente o auditor-fiscal 
jamais conseguirá resolver o problema do trabalhador infantil. Esse é 
um problema social, que tem que ser analisado pela sociedade, de 
onde devem partir as soluções. 

Hoje, tentamos mostrar para a sociedade o problema e 
fomentar programas sociais, para que a sociedade, como um todo, 
resolva esse problema. Está plenamente correto. A legislação é fria e 
distante da realidade. O Auditor Fiscal, devido à sua função, está 
muito próximo dessas crianças, porque vai ao lugar onde elas estão, à 
carvoaria e a outros lugares. Verificando a situação fisicamente e 
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conversando com essas crianças, podemos tomar conhecimento 
do que está acontecendo. É necessária uma mudança radical e 
urgente dessa estrutura. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 

agradecimentos aos ilustres expositores, às demais autoridades, aos 
participantes e ao público em geral, pela honrosa presença, e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convidando os 
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de 
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 1173 REUNIÃO ESPECIAL, EM 29/11/2000 
Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Márcio Cunha e 

Doutor Viana 
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Henrique Soares Machado - Palavras do Sr. Túlio Batista Franco -
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Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Mig_uel 
Martini - Nivaldo Andrade - Ç>linto Godinho - Sargento Rodngues -
Sebastião Costa -·Wanderley Avila. 

Abertura . 
·~ o Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 

8h15min, declaro aberta a reunião. Sob a proteção de· Deus e em 
nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. C~~ a pal~vra, 
0 Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reumao antenor. 

Ata 
- o Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2~-Secretário "ad 

hoc", procede à leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sem 
restrições. 

Destinação da Reunião 
o Sr. Presidente Destina-se esta reumao ao 

prosseguimento do Seminário Legislativo ~ez Ano~ ?o ~s!atuto da 
Criança e do Adolescente, com o tema "Pohtlcas Soc1a1s Bas1~as par~ 
a Cidadania, Saúde, Educação, Cultura, Lazer.~ ~sporte: , . no 1 
painel, e "A Participação da Sociedad~ e do M1msteno Pu~,hco n~ 
controle das Ações Voltadas para a Cnança e o Adolescente , no 2 
painel. 

Palavras do Sr. Presidente 
Gostaria de parabenizar todos os participantes pela 

realização deste grande evento, no qual, temos no~ad~, existe grande 
interesse. Queremos deixar bem claro que o Leg1slat1v? tem grande 
prazer em recebê-los neste momento. O assunto e, real~ente, 
importante. E o Legislativo mineiro sente-se orgulhoso em abnr suas 
portas para discutir o tema. Além de ilustres presen~s representando 
todos os conselhos, queremos, com muito prazer, reg1strar a pr~sença 
da Coordenadora Social de minha querida terra de Ouro F1no, D. 
Ângela Maria Pelicano Bucci, primeira~dama do município, que tanto 
tem ajudado a criança de Ouro F1no. Homenageando-a,A que_ro 
homenagear a todos vocês, senhoras e senhore_s, que tanto tem fe1to 
pela criança e pelo adolescente de _todo o Pa1_s.A ~ste debate, sem 
dúvida alguma, é importante para cnar esse ox1gem~, essa troca de 
idéias, essa troca de ensinamentos para o apnmorame~to · de 
conhecimentos em busca de uma vida melhor para nossos filhos e 
para nossa gente. 
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1° Painel 
Composição da Mesa 

1985 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento 
à mesa o Exmo. Sr. Miguel Arroyo, professor da Faculdade de 
Educação da UFMG, e as Exmas. Sras. Lúcia Pimentel, professora da 
Escola de Belas Artes da UFMG; e Marta Alice Venâncio Romanini, 
Coordenadora de Promoção à Saúde da Mulher, da Criança e do 
Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde. 

Palavras do Sr. Miguel Arroyo 
Bom dia para todos. Em primeiro lugar, quero agradecer, 

com toda a sinceridade, esta oportunidade de estar aqui ao lado do 
Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que vai coordenar este 
debate; da Profa. Lúcia Pimentel, nossa colega na UFMG, e também 
da lima. Sra. Maria Alice Venâncio, Coordenadora de Promoção à 
Saúde da Mulher. É muito bom estar aqui ao lado de tantos colegas, 
educadoras e educadores, membros dos conselhos tutelares, 
profissionais que trabalham com a infância e com a saúde. 

A pergunta que vou formular é a seguinte: em que o 
Estatuto da Criança e do Adolescente redefine, pode redefinir ou nos 
ajudará a redefinir o olhar sobre as políticas sociais e, 
especificamente, sobre as políticas de educação básica? 

Serei sucinto, uma vez que cada um de nós tem pouco 
tempo. Vou enumerar cada uma das respostas que daria a essa 
pergunta. O Estatuto da Criança e do Adolescente redefine nosso 
olhar, nossas posturas políticas e práticas nas políticas sociais, 
principalmente de educação. 

Primeiro, redefine porque tenta superar uma concepção 
assistencialista das políticas sociais. Eu diria que ainda é uma 
concepção muito presente, sobretudo quando pensamos em políticas 
sociais para infância e adolescência pobre, marginalizada, excluída. 
Acho que o assistencialismo, sob qualquer manto, não ajuda a firmar 
políticas sérias e coerentes de educação, saúde, cultura, etc. 

A missão assistencialista termina sendo elitista, por 
compaixão dos pobres. Não temos direito de nos compadecer dos 
pobres, temos obrigação de respeitá-los. 

Parece-me que o Estatuto da Criança e do Adolescente 
nos coloca em outro patamàr, no patamar dos direitos. Os direitos não 
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são objeto de compaixão, mas de leis claras, firm~s ~ seguras. Os 
direitos são para serem _respeitados, porque sao merentes ao ser 
humano, não são para serem objeto de compadecim~~to. 

Insisto muito_ neste ponto, sobra compa1xao para com os 
pobres neste País, vinda de qualqueJ área, s~ja de áreas religiosas, 
sentimentais, de programas, mas falta respe1to humano. para seres 
humanos. Isso me parece fundamental no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Transporta-nos ao modo como sempre trata~os _a 
infância: com compaixão. Criamos os pobres para termos a sat_1sfaçao 
de nos compadecer deles. Isso é injusto, denigre qualquer sociedade. 
Acho que o correto é -colocar e:ducação, saúde, infância e 
adolescência no campo dos direitos. E aí que se tem de colocar as 
políticas, as ações, as intervenções, no campo dos direito~, como o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca a cnança. e o 
adolescente como sujeitos de direitos, o que dificilmente consegUimos 
reconhecer. O adulto é sujeito de direitos, a criança ainda não, porque 
ainda não é adulta. A grande vantagem do Estatuto é que nos diz que 
a criança também é sujeito de direitos. Não é um possível sujeito de 
ter direitos, mas já o é. o segundo ponto, que me parece muito importante e nos 
ajuda a superar outra concepção_ mui~o fo~e e~tre nós, é a idéia de 
que a criança e o adolescente nao sao mnguem, apen?s ~m futuro 
possível. A infância é importante enquanto futuro do Pa1s, e o futuro 
cidadão é o futuro trabalhador. Nessa concepção, não avançamos. 

' O Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz que a 
criança e o adolescente são sujeito de direitos no presente. Olhar para 
a criança como um futuro adulto atrapalhou muito a educação, _quando 
os professores não conseguem ver na sua frente, 30, 25, 40 cnan?as. 

Por um passe de mágica, apenas vêem o futuro cand1dato 
a vestibular, a concurso, à fábrica e a futuro trabalhador da fábrica. 
Tudo, menos a criança presente. As ruas estão cheias de 
propaganda: "Matricule o seu filho no colégio A, B ou C e garanta o 
seu futuro". Quero garantir o presente de meus filhos e de meus 
netos. 

A infância não volta: não dá duas safras. Vivemos bem no 
tempo da infância ou negamos o direito a ela. O direito à infância 
transcende ao direito da adolescência. E o direito à adolescência 
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transcende ao direito à vida adulta. Não só o adulto é sujeito de 
direitos, também a infância é sujeito de direitos. Quando se fala em 
educação para preparar para a cidadania, isso é falso. A criança não é 
um possível cidadão que, se bem preparado, terá direito a ser 
cidadão. A criança tem direito a. ser cidadão independentemente de 
estudar ou não, ou ter ou não consciência crítica. 

O direito é inerente ao ser humano e não é condicionado a 
estar na escola, a ter consciência crítica ou a terminar a educação 
básica. Temos uma tradição muito condicionada dos direitos. Na 
realidade, a educação se tornou uma porteira excludente dos direitos. 
Só há direito para quem se ilustra, para o que faz a aa série ou 
trabalha, para quem tem o 2° grau. Isso é falso. Os direitos não se 
condicionam a nada. Nem à cor nem à raça nem à religião nem ao 
dinheiro nem à escolarização. Tem de haver clareza quanto a essas 
questões. Nós, educadores, temos errado muito condicionando a 
educação à consciência e à escola. Criamos um filtro para a 
cidadania, em vez de abrirmos as portas a ela como inerente à 
condição humana. 

O terceiro ponto é que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente nos ajuda a separar os direitos do campo do mercado. 
Agora não temos mercado e, talvez, por isso, não possamos prometer 
educar para ter garantia de trabalho. O adolescente vem e diz: 
"Professor já me eduquei e não tenho trabalho", ou então: "Já fiz até 
universidade e não tenho trabalho". Passa-se a ser empregável. Com 
empregabilidade não se come. 

A função da escola não é preparar para o trabalho e para 
o mercado. Que mania tem o País de pensar que a escola deve 
preparar a pessoa para uma agência de emprego! Nos tempos da 
ditadura nos diziam isso. No entanto, agora estamos em outros 
tempos, nos tempos de direito. Não há idéia de que a educação é 
para preparar para o mercado e que os conteúdos da escola devem 
ser preparatórios para o mercado. 

A função da escola é garantir o direito de ser gente. É 
garantir o direito de viver a infância com dignidade e de ser sujeitos 
humanos totais em todos os tempos da vida. E também nos tempos 
da infância. A escola tem que se descolar do campo de mercado. 
Descolar a educação da saúde e a cultura do campo de mercado. 
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Não é porque voce e um trabalhador mais eficiente 

que a criança tem direito a estudar, mas sim porque é gente. Quanta 
dificuldade temos-de reconhecer que o povo é gente! Reconhecemos 
que nossos filhos e netos são gente, mas não reconhecemos que o 
povo é gente. Essa concepção não nos ajuda, nos afasta. 

O quarto ponto são as bases materiais da cidadania. 
Temos uma visão muito romântica da cidadania. A cidadania não se 
constrói com ideologia, nem sequer com consciência crítica. A 
cidadania se constrói quando o ser humano tem condições materiais 
de viver com dignidade a vida humana. 

A criança se torna cidadã à medida que vive com 
dignidade a sua infância; o adolescente, à medida que vive com 
dignidade o seu tempo de adolescência ou a sua juventude. Temos de 
ter consciência disso. Nós, educadores, somos muito ilustrados. 
Acreditamos que, formando-se a consciência, a criança, um dia, será 
cidadã. Isso é mentira. Temos de ter consciência de que a cidadania 
está ligada à garantia do direito de ser gente. Temos de vincular a 
cidadania muito mais aos direitos sociais do que aos direitos políticos. 
Ao politizarmos a cidadania a desvinculamos da base material. 

Precisamos de leis que garantam as condições materiais 
de assistência. Bolsa-escola. Muito bem. Proibição ao trabalho infantil. 
Muito bem. No entanto, há muitas formas veladas de trabalho. Não à 
indignidade das casas ou dos arremedos de casas em que moram. 
Não a ter de viver na rua, porque isso é um local indigno para crianças 
e adolescentes. Temos de pensar mais nas bases materiais de 
produção de assistência à infância e à adolescência. Um país que não 
dá conta de suas crianças e adolescentes é indigno de ser país. Uma 
economia que não dá conta de suas crianças e adolescentes é 
indigna e porca, ainda que sejamos a 11 a economia do mundo. 
Precisamos ter clareza dessas questões. Uma escola que não tem 
uma base material digna para as crianças e os adolescentes não é 
uma escola, ainda que tenha bons currículos e bons profissionais. 

A base da cidadania é a materialidade. Como ser cidadão 
se não se tem emprego? Como ser cidadão se, a cada dia, se precisa 
lutar pela sobrevivência? Isso não é cidadania. Temos uma visão 
muito idealizada, romântica e fácil de cidadania. É muito fácil trabalhar 
no campo da cultura, da educação, das ideologias. Ninguém paga 
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caro por isso. Alguém pode perguntar: você, como educador, está 
falando assim? Estou, porque tenho a consciência de que os 
processos educativos do ser humano passam pelas bases materiais. 
Já superei a concepção de que com bons discursos formamos bons 
cidadãos; de que com consciência crítica formamos bons cidadãos. 
Isso não adianta. Isso serve para aqueles que já resolveram os 
problemas materiais de sua existência. Podem se permitir esse luxo. 
Como vivem bem, podem filosofar. No entanto, aqueles que não 
vivem bem não podem filosofar. 

As condições materiais de existência das crianças são 
precaríssimas. Ou temos leis claras ou não adianta apenas deixá-las 
durante 4 horas na escola, sendo que depois voltarão ao lugar onde 
estavam. Passam 4 horas na escola. Mas onde estarão durante as 20 
horas restantes? Essa é a grande questão, porque as 20 horas 
passadas indignamente nunca tomarão dignas as 4 horas. Tenham a 
certeza disso. 

O que defendo para a escola? Todos sabem que fui 
defensor da escola plural, que criamos. Agora, estamos defendendo a 
escola sagarana, em nível do Estado. Estou defendendo tudo isso. 

Qual das políticas educativas é a mais importante? A que 
não mexe só nos conteúdos, só nos métodos, mas em duas outras 
coisas importantes que garantem a cidadania. Primeiro, nas estruturas 
escolares. As escolas são indignas para os professores e para os 
educandos. As estruturas físicas das escolas são tão indignas quanto 
as moradias das crianças que as freqüentam. 

Dizer que temos escolas para todos é mentira. Temos 
pardieiros para todos, isso sim. Temos de investir ainda na 
materialidade das escolas, e isso tem de ficar muito claro. Tem-se de 
investir em políticas de construção de escolas fisicamente dignas, 
materialmente dignas. 

Segundo: vale a política que mexer nas estruturas 
educativas da escola. As crianças estão nas escolas para quê? Para 

· serem reprovadas no final do ano? Para ficarem entre os 
multirrepetentes durante quatro ou cinco anos e, depois, cansados de 
mofar, irem para o trabalho? Mudar isso depende de nós, educadores. 

A cultura da repetência é nefasta: não dá conta do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma vez, ameacei professores 
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que teimavam em reprovar de apelar para os conselhos tutelares. , -~~ 
Não basta que a criança esteja na escola, é preciso que não seja 
reprovada. Não temos o direito apenas de estar na escola; temos o 
direito de fazer o percurso escolar próprio de cada tempo. Um 
adolescente não pode conviver com uma criança de sete anos e ficar 
mofando na 1 a série. O direito à educação é mais do que estar na 
escola: é poder fazer um percurso próprio de seu tempo, de seu ciclo. 
Adolescente com adolescente, mesmo que não saiba ler. Ainda assim 
é adolescente e tem direito de conviver com adolescente. 

Vocês deveriam intervir quando se separa o adolescente 
dos seus colegas para misturá-los com criancinhas. Isso vai contra o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro, ele tem direito a ser 
adolescente. Não sabe ler, então não é adolescente? Ora, quem disse 
isso? 

Há ciclos de formação no desenvolvimento humano, e 
muita gente luta contra esses ciclos. Outro dia, li no "Estado de 
Minas": "Caiu o índice de rendimento dos alunos de Minas Gerais, 
porque criaram os ciclos." Falta de respeito. Quer dizer que, quando 
respeitamos a adolescência, cai o rendimento do adolescente? Onde 
já se viu isso? Dizem: "Como passar sem saber ler?" Ora, pelo menos 
passam. Antes nem passavam, e, porque passam, convivem com 
seus colegas, o que é um direito. Nossa obrigação é que passem 
sabendo ler, mas não temos o direito de impedi-los de passar com 
seus colegas, por não saberem ler. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente exige o respeito 
aos ciclos da infância e da adolescência como ciclos próprios. Foi isso 
que fizemos na escola plural, em que muita gente joga pedras até 
hoje. É isso que está sendo feito na escola sagarana, em que também 
muita gente joga pedras, inclusive docentes revolucionários que lutam 
pelos seus direitos, mas que, ao chegar à escola, continuam com a 
mesma cultura da reprovação, da exclusão e da falta de respeito para 
com a condição de criança, para com a condição de adolescente. 

A escola que temos não é digna do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Temos de construir outra escola. E posso lhes dizer 
que essa pressão está vindo dos professores. Há milhares e milhares 
de professores conscientes disso. 

Estão criando escola plural, escola sem fronteiras, escola 
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sagarana, escola-desafio, etc. Mas muita gente ainda diz que 
estamos passando os adolescentes para conviver com adolescentes, 
sem saber nada. É necessário respeitá-los como adolescentes. 
Vocês, que trabalham na defesa do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, reconheçam o que estamos fazendo, que é coisa séria. 
A escola pensou que o Estatuto da Criança e do Adolescente não 
tinha nada a ver com ela, que ia continuar fazendo o que sempre fez, 
desde o império, reprovando quem quisesse, retardando quem 
quisesse, retendo quem quisesse. O respeito pelas crianças,. pelos 
adolescentes e pelos jovens faz parte da condição humana. Nem na 
escola pode-se passar por cima disso. Não há teoria pedagógica, 
teoria do currículo nem da avaliação que passe por cima disso. Não 
há cultura profissional excludente que tenha esse direito. A escola é 
muito excludente; ainda é uma das instituições mais peneiradoras de 
nossa sociedade. Isso está incrustado no sistema seriado, com o qual 
temos que acabar, porque é escorregadio, seletivo, peneirador. Em 
todas as partes do mundo já se acabou com isso. Somos os últimos, 
assim como, vergonhosamente, fomos os últimos a acabar com a 
escravidão. Agora somos os últimos a acabar com a cultura da 
seletividade inerente ao sistema seriado. 

Parabéns pela defesa e pela comemoração do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Insisto em que pressionem a escola para 
respeitar cada criança, cada adolescente, cada jovem em seu ciclo, 
em seu tempo, como criança, como adolescente, como jovem, como 
sujeito de direito. 

Palavras da Sra. Lúcia Pimentel 
Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. 

É sempre um prazer participar deste tipo de trabalho, que contribui 
para pensarmos a cidadania em todas as fases da vida. 

O direito à cultura, ao esporte e ao lazer já estão 
assegurados no art. 4° do Estatuto. Precisamos pensar sobre as 
ações efetivas que poderiam acontecer para que esse direito fosse 
respeitado. Com relação ao lazer, parece-me que existe um quesito 
fundamental, o de respeitar o direito à brincadeira da criança e do 
adolescente. O espaço da brincadeira na vida nem sempre é 
respeitado. Ou porque a família não tem condição de sobrevivência, 
então a criança e o adole-scente são obrigados a trabalhar, ou porque 
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os pais entopem as crianças de competências, fazendo . de su~ . 
vida um eterno vai-e-vem, faz-e-faz, sem espaço para a brmcade1ra. E 
um tal de ter que estudar inglês para ser competente no mercado de 
trabalho, de ter que aprender a nadar para competir com os colegas, 
de ter que aprender informática para ser competente no mercado de 
trabalho. E perde-se o espaço da brincadeira, que é o que faz com 
que a criança se desenvolva fisicamente, socialmente, 
individualmente, como um sujeito de direitos. 

o "stress" físico e mental a que, em ambos os casos, a 
criança e o adolescente acabam submetidos, ou por trabalha~ ou po_r 
correr atrás dessas competências, leva, entre outras co1sas, a 
marginalidade imaginativa, porque não se desenvolve o campo do 
sonho e da fantasia. 

Assim, estaremos criando pessoas que são direcionadas 
para obedecer, sem potencial de ~e_cisão e de i_maginação. A _parte 
humana fica para trás. A parte ex1g1da, como d1sse o Prof. M1guel, 
para o mercado de trabalho, para o futuro, é o que fica valendo. 

É brincando que a criança e o adolescente se transportam 
para novas. situações, reconstroem situações. e_ ~ive~ p~ssibilidades 
de ação. E pela brincadeira que se poss1b1hta a cnança e ao 
adolescente vivenciar experiências construídas por eles mesmos. Isso 
é muito importante para a questão da cidadania. Essa construção 
depende, ainda, de se possibilitar o desenvol~imento da _criatividade 
das pessoas. E essa criatividade, ao contráno do que e propalado 
atualmente, não deve ser restrita, por exemplo, às aulas de arte na 
escola. É muito comum vermos, nos projetos escolares, que 
desenvolver a criatividade é papel da aula de arte. Parece-me muito 
difícil, em 50 minutos por semana, tomar esse papel como certo, como 
possível de ser atendido. 

Um outro fator é a falta de tempo ou de local para o lazer 
familiar, para os passeios, para as conversas, para contar_ ~istória~, 
que cada vez mais atinge as famílias e grupos soc1a1s ma1s 
abrangentes. Os espaços públicos nem sempre são ou pod~m ser 
utilizados para o lazer familiar ou para o lazer de grupos de c~1~nças 
ou de jovens, porque não estão devidamente preparados f1s1~ e 
socialmente. Há, também, o problema da violência. Como não ex1ste 
segurança, não há possibilidade de se ter esse lazer. 
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Com relação ao esporte, é necessário dar 

oportunidade para participação de crianças e adolescentes em 
atividades que desenvolvam tanto o seu físico quanto a sua 
capacidade de disciplina interior e de espírito coletivo. Assim como o 
lazer, o esporte dá a oportunidade de vivências que possibilitam a 
construção do sujeito individual e do sujeito coletivo. 

O esporte não deve ter somente a conotação de 
competição, tem de ser o momento de desenvolver noções de 
coletivismo e de respeito aos concorrentes. No esporte um não é 
inimigo do outro, não há guerra. Um concorrente só está lá porque 
existem outros. Esse respeito ao outro tem de ser preservado. 

Se formos pensar no caso da educação, o direito ao 
esporte acaba sendo negado até pela própria LDB, quando tira do 
ensino médio a obrigatoriedade das aulas de Educação Física. 
Mesmo havendo a obrigatoriedade, esse direito não está assegurado, 
pois não é efetivado. O que temos visto é a não-utilização do espaço 
escolar ou nos arredores da escola para que a criança ou o 
adolescente possam desenvolver-se na questão do esporte. Vamos 
ter de nos preocupar com a confusão que está ocorrendo entre prática 
esportiva e culto ao corpo. 

A criança e o adolescente, principalmente, tomaram-se 
presas fáceis das propagandas que enfatizam o fanatismo pelo corpo 
- o corpo esculpido à maneira de manequins, atrizes e atores. Esse 
fanatismo tem levado crianças e adolescentes a ser adultos antes do 
tempo próprio, até porque, como disse o Prof. Miguel, são sempre 
futuro de alguma coisa; então, tentam fazer do futuro o presente, 
porque esse é o modelo. E consideram o corpo, não o ser integral, 
como o único objetivo de sua vida; assumem, assim, uma postura de 
consumidor submisso, o que tem sido incentivado em várias 
instâncias. 

Quanto à cultura e suas manifestações, é necessário que 
se pense na criança e no adolescente não apenas como receptores, 
mas como participantes e produtores do processo cultural. Assim, 
garantir a eles o acesso a espetáculos de boa qualidade é muito 
importante, mas possibilitar que sejam produtores de sua cultura é 
também essencial. Essas experiências culturais significativas 
precisam ser sempre garantidas pelas instâncias que o próprio 

z 
õ 

Estatuto relaciona: a comunidade em geral, a família, a sociedade 
e o poder público. 

1994 

Quando tratamos da área cultural, não podemos prescindir 
da arte, assim como não podemos prescindir da memória. E o respeito 
à herança cultural, advindo não - do congelamento, mas ·do 
conhecimento, deve estar acompanhado pelo viver e~ pelo fazer 
cultura. Não se trata de congelar o passado, mas ·de fazê-lo vivo e 
dinâmico. Sabemos que, na maioria das vezes, a cultura presente em 
nossas vidas é importada. É preciso, então, que tenhamos.bem claro 
que o conhecimento da nossa herança cultural deve ser sedimentado, 
para que possamos estar em um processo cultural dinâmico, de 
vivência e produção cultural, e não somente de assimilação cultural. 

Ainda vamos lembrar que, nessas fases da vida, uma boa 
parte do tempo, as tais 4 horas, é passada na escola. Mas arriscaria 
dizer que não são apenas 4 horas - para mim, o dimensionamento do 
tempo em horas diminui sua importância, pois o tempo passado na 
escola é muito marcante e, na maioria das vezes, tem sido marcante 
em outras coisas que não o direito à cidadania e, dentro disso, o 
direito à cultura dinâmica e viva, não apenas como uma forma de 
passar o tempo. Nesse sentido, na cultura, a arte ocupa uma posição 
privilegiada, e o que temos visto ultimamente são ações sociais se 
incumbindo de instaurar um novo tempo na disseminação da arte, na 
propagação e na vivência cultural, mas ainda há muito o que se fazer 
efetivamente, principalmente pelo poder público. O que se tem visto 
são grupos bastante capazes, competentes e interessados em fazer 
uma programação cultural para que a criança e o adolescente não só 
assistam, mas participem e vivenciem, mas algumas outras instâncias 
acabam bloqueando esses projetos. Vocês mesmos devem ter 
exemplos, em suas regiões, de ações que acabam se perdendo pela 
falta ou de infra-estrutura física ou de apoio de outras instâncias, pois 
não se faz cultura fechado em si mesmo. 

Em relação à arte, gostaria, de público, de fazer um apelo 
ao Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais; que deveria 
regulamentar o espaço da Arte, disciplina obrigatória pela LDB atual, 
em vigor desde 1997, em todas as áreas artísticas definidas pelos 
parâmetros curriculares nacionais: artes visuais, dança, música e 
teatro, dando-lhe um espaço na escola, efetivo, para que possa 
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contribuir com a formação cultural de nossos alunos. 

Além disso, é preciso que os professores tenham uma 
formação inicial adequada e, obviamente, salários compatíveis com as 
necessidades de sua sobrevivência básica, mas também de 
sobrevivência, de vivência cultural e de participação esportiva e de 
tempo para lazer. As coisas não são separadas, embora as 
separemos por questões didáticas, para ser mais fácil falar sobre elas. 
Não é possível falar de cultura, esporte e lazer sem falar de educação, 
saúde e cidadania. 

Esse apelo é específico. Se a escola, que é o lugar social 
de construção de conhecimentos, não conseguir dar suporte para a 
construção de conhecimentos culturais, não dá para se falar em 
cultura nacional, regional, local, porque não se conhecerá o que já 
existe. Sem conhecer o que já existe, não se vivenda o dinamismo 
cultural. 

É preciso que todos cumpram a sua parte. O poder 
público, regulamentando e dando condições para a família, para a 
comunidade e para a sociedade em geral, para que possam dedicar à 
criança e ao adolescente os espaços e a energia necessários à 
cultura, ao esporte e ao lazer. A comunidade e a sociedade em geral, 
apoiando a família, exigindo do poder público essas condições. A 
família, sendo a provedora primeira desses conhecimentos e do 
respeito a esse espaço. 

Sinto-me um pouco acabrunhada de falar sobre família, 
quando sabemos que muitas das pessoas pelas quais estamos aqui 
não tem nem esse primeiro direito, que é o direito à família. Mas é 
neste momento que devemos pensar isso e tentar avançar na questão 
social. 

Por outro lado, acho que as leis de incentivo à cultura e 
todas as formas de incentivo ao esporte e ao lazer deveriam 
preocupar-se com a repercussão dos projetos apoiados junto às 
crianças e aos adolescentes. É essencial que a criança e o 
adolescente sejam vistos e tratados, em todas as instâncias, como 
cidadãos, e não somente como consumidores. Enfim, preservar o 
espaço cultural do esporte, do lazer e da própria cultura para a criança 
e o adolescente é preservar o espaço da vida, não só sobrevivida, 
mas vivenciada em toda a ·sua vitalidade e emoção. É isso que nos 
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torna seres humanos, é isso que nos torna responsáveis. Muito 
obrigada. 

Palavras da Sra. Marta Alice Venâncio Romanini 
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Bom dia. Quero cumprimentar o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, coordenador do debate, o Prof. Miguel Arroyo e a Profa. Lúcia 
Pimentel. Quero agradecer aos organizadores do evento a 
oportunidade de estar aqui. Parabenizo os exp~~itores ~nterior~s e 
desejo dizer ao Prof. Miguel Arroyo que ele fac1htou · mUlto a mmh~ 
fala, já que vários pontos que iria abordar já foram tratados, e poderei 
passar diretamente para a questão mais específica da saúde .. 

O senhor fez uma colocação que considero de suma 
importância. Participando, no ano passado, de um fórum internacional 
de atenção ao adolescente, em que vários jovens estavam presentes 
representando diferentes regiões do País, o que os adolescentes 
pediram, na fala final, é que fossem tratados c~mo a~olescentes, e 
não como o futuro da nação, e que fossem ouv1dos. F1camos quase 
uma semana discutindo, e a solicitação deles resumiu-se a esses dois 
pontos, que foram de fundamental importância. _ 

Quando estava pensando nessa explanaçao, fiz uma 
mistura da experiência de professora da Faculdade de Medicina, 
Coordenadora do Programa de Atenção à Saúde da Criança e do 
Adolescente, e de participante do Conselho Estadual da Criança e do 
Adolescente. Acho que a· minha participação será um misto de tudo 
isso, procurando contribuir para os debates e para a reunião que 
ocorrerá na parte da tarde. . . o tema é a criança e o adolescente vistos como SUJeitos 
de direitos e em relação aos direitos fundamentais, como o direito à 
vida, à saúde. A criança e o adolescente· têm direito à proteção, à 
saúde, mediante as políticas públicas. ·- . 

Vou falar rapidamente sobre isso, porque depois 
apresentaremos as atividade_s que a Secreta~ia dese~volve 
relativamente a essa proposta. E assegurado o atendimento pre-natal 
e o atendimento perinatal. Isso é fundamental, porque a saúde. da 
criança começa bem antes disso, desde o planejamento. Onde ex1ste 
planejamento familiar, sendo a criança aceita, a possibilidade de se ter 
saúde é muito maior. 

A atenção ao pré-natal e ao puerpério durante .muitos anos 
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teve uma tradição de desvinculação, de incompetência e não 
conseguiu responder ao esperado. Felizmente, a partir deste ano, com 
o Programa de Humanização do Pré-Natal e do Parto, existe toda uma 
formulação, que já se inicia em Belo Horizonte e vai se estender a 
todo o Estado; há até uma proposta nacional. O objetivo é que essa 
atenção se dê de uma maneira vinculada, e o que não é o habitual 
estará vindo com recursos financeiros. Muitas vezes, o que temos no 
papel é muito . bom, só que, na maioria das vezes, as coisas não 
acontecem, principalmente por dificuldades financeiras. Essa proposta 
tem o aporte financeiro, que realmente causará um impacto nesse 
aspecto. 

As instituições também devem proporcionar condições 
adequadas ao aleitamento materno. O incentivo ao aleitamento é um 
trabalho que vem se desenvolvendo com muita ênfase e é muito 
importante, porque é bom para a mãe, para a criança - o leite materno 
é o alimento ideal - e para a sociedade. O substituto do leite humano, 
o leite industrializado, importa grande custo, gasto de divisas e 
poluição do ambiente. 

Há a obrigação dos hospitais de dar atenção às gestantes, 
tanto os públicos quanto os particulares. Existem leis que pelo menos 
apontam que as crianças não sejam separadas das mães, que exista 
um alojamento conjunto e que seja facilitado o aleitamento materno. 

Esse alojamento conjunto facilita o vínculo mãe e filho, que 
vai tomar muito mais suave a tarefa da criação dos filhos. É 
assegurado também, no sistema único, acesso universal, igualitário às 
ações e aos serviços de promoção, de proteção e de recuperação. 
Todos nós, presentes, sabemos que isso não acontece da maneira 
como está escrito. Os estabelecimentos deverão proporcionar 
condições para a permanência em tempo integral dos pais junto aos 
filhos, crianças e adolescentes que estejam hospitalizados. Isso é 
fundamental. Os conselheiros devem ter noção de todos esses artigos 
e de sua regulamentação. Depois vamos deixá-la disponibilizada, para 
que, realmente, eles possam responder de maneira adequada quando 
procurados. 

Sobre maus-tratos, acho que haverá uma mesa específica. 
Programas de assistência, de prevenção, de enfermidades que podem 
ordinariamente estar · acometendo a população infantil e a 
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obrigatoriedade da vacinação das crianças nos ) casos 
recomendados. Talvez a atividade •que tenhamos com o melhor 
desenvolvimento_ em nosso Estado, em termos da imunização, seja 
essa vacinação, que acontece de maneira adequada. Tinha falado em 
saúde enquanto direito humano, mas ela está relacionada com todas 
as outras áreas. Para se promover saúde, é necessário cultura, 
habitação, saneamento, meio ambiente, lazer, esporte, educação, 
trabalho, justiça, agricultura, assistência social. Sem todas essas 
interfaces trabalhando de maneira conjunta, nunca teremos a saúde, 
porque saúde não é tratar doença, muito menos estar·livre de doença; 
é necessário ampliar essa concepção. As políticas públicas têm que 
apontar para essa nova visão de saúde. Deve haver propostas 
estratégicas e coerentes com as políticas públicas. 

Na Carta de Ottawa, a promoção de saúde se define como 
o·processo de captação da comunidade para atuar na melhoria da sua 
qualidade de vida, da sua saúde, incluindo maior participação e 
controle desse processo. Por isso, é tão importante este fórum estar 
discutindo o assunto saúde, porque, na verdade, não são só as 
pessoas, não são só as comunidades, não são só os conselhos que 
estarão trabalhando. É indispensável o trabalho desses conselhos 
para atingir um estado completo desse bem-estar social e mental. A 
promoção de saúde, então, não é exclusiva do setor que se chama 
saúde. Vai muito além de um estilo de vida saudável em direção a um 
bem-estar global. 

Na coordenação, trabalhamos com planejamento familiar, 
que é uma proposta bastante ampla. Na verdade, temos ficado muito 
limitados ao aspecto de estar atendendo à contracepção, já que o 
casal infértil, em serviço público, tem dificuldade de acesso ao 
atendimento. No planejamento, é necessário insumos caros. Com a 
municipalização, as secretarias municipais ficaram responsáveis pela 
disponibilização de contraceptivos, mas o próprio Ministério viu que 
isso não estava dando muito certo. A partir deste ano, os Estados 
receberam 30%, mostrando competência no acompanhamento e no 
monitoramento dessa atividade. A partir do ano que vem, receberão 
50% e, a partir de 2002, 100% dos contraceptivos necessários. Sobre 
a assistência pré-natal, parto e puerpério, eu já disse: felizmente, 
nesse momento, existe um trabalho concreto que, provavelmente, não 



1999 
veremos, pois o que a mídia apresenta com muita ênfase é a falta 
de UTI neonatal, a criança que morreu sem ser atendida, que não foi 
transferida. 

Acho que essas crianças têm o direito de receber um 
atendimento adequado, mas a solução não é essa. A solução é ter um 
planejamento, ter um pré-natal de qualidade. A necessidade de se ter 
mais UTis vai cair muito, quando o atendimento do pré-natal for de 
qualidade. Para isso, existem os comitês, como existe o comitê de 
aleitamento matemo, de mortalidade materna. Não sei se todos 
sabem como é vergonhoso o coeficiente de mortalidade materna em 
nosso País, em nosso Estado e mesmo em nossa cidade. Basta dizer 
que, no Brasil, a cada duas horas, morre uma mulher por complicação 
do pré-natal, do parto e do puerpério. Isso quer dizer 360 mulheres 
por mês. Se cai um avião com 150 pessoas, ficamos chocados. 
Imaginem se um avião caísse com 360 grávidas ou puérperas! Isso 
acontece todo mês no nosso País. Essa taxa de mortalidade materna 
implica não só na perda da vida da mãe, mas, muitas vezes, na perda 
da vida daquela criança e das crianças que ficaram, porque, na 
grande maioria dos casos, quando a mãe morre, as famílias se 
desfazem. Então, a mortalidade materna tem de ser muito enfatizada. 

Temos o acompanhamento do crescimento da criança e 
do adolescente como eixo de atenção a esse segmento da população. 
Sabemos que 50% da população tem menos de 25 anos. 

Já falamos alguma coisa sobre o aleitamento materno. Há 
a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que mobiliza os trabalhadores, 
dentro dos hospitais, para que não coloquem empecilhos ao 
aleitamento matemo. Eles devem promover facilidades. 

Quanto à vacinação, como já disse, temos uma cobertura 
satisfatória, além da introdução de vacinas contra a hepatite B e a 
influenza. Para as mães, no puerpério imediato, a vacina contra a 
rubéola. Uma doença que causa muito sofrimento à criança, à mãe, 
aos familiares e ao serviço de saúde é a asma, que, neste momento, 
tem um controle. A criança está sempre sendo acompanhada. Outro 
trabalho que tem sido desenvolvido é essa estratégia do quinto dia, 
Cinco Ações. No art. 1 O do Estatuto, está garantida a triagem 
neonatal. Todas as crianças têm direito, ao nascerem, a serem · 
submetidas ao exame que todos conhecem como teste do pezinho, 
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quando são diagnosticadas três patologias que deixam a criança, . 
com retardo mental posteriormente, se não tratada em. tempo hab1l, 
com grande sofrimento, a fenilcetonúria, ou com hipotireoidismo, ou 
com anemia falciforme. O teste do pezinho, no· Estado de Minas 
Gerais, está considerado como uma referência nacional, já que, nos 
853 municípios, esse teste cobre 97% da população que nasce em 
nosso Estado. Nascem, no Estado de Minas Gerais, 300 mil crianças 
durante o ano. Esse teste é feito com a participação do NUPAD da 
Faculdade de Medicina e do Instituto da Criança e do Adolescente. 

Além disso, temos outros tipos de tratamentos. A criança, 
quando vai ao centro de saúde, está sendo vista hoje de outra 
maneira. As pessoas responsáveis estão sendo treinadas a não se 
prenderem a uma patologia, mas a ver essas crianças de maneira 
integral. 

Em relação à sexualidade, ela é muito confundida com 
genitalidade. Na adolescência é que se preocupa mais ·com esse 
assunto. No nosso meio, parece que isso acontece também em todos 
os países, está havendo uma maior permissividade, o que faz com 
que as relações aconteçam, cada vez mais, precocemente. 

Pesquisa realizada em Belo Horizonte mostrou que a 
média da primeira relação entre os meninos é de treze anos e pouco e 
entre as meninas, de 15 anos. Aos 19 anos, 75% dos homens e 50% 
das mulheres já têm atividade sexual. Então, eles devem estar 
preparados, principalmente quanto à gravidez indesejada e às 
doenças sexualmente previníveis. O Efetivo Sexual é um programa da 
Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Secretaria da 
Saúde e enfoca as doenças sexualmente transmissíveis. Entre os 
fatores de risco na adolescência, faltou ali a gravidez indesejada. 
Sabemos que 20% das crianças que nascem em nossa cidade ou em 
nosso Estado são filhas de mães menores de 19 anos. Nem sempre o 
filho de adolescente é problema. Muitas vezes, a mãe é casada ou 
tem um companheiro e realmente quis aquele filho. Mas, na maioria 
das vezes, a gravidez é indesejada e traz muitos problemas para a 
mãe. Esses problemas não são apenas físicos. Os piores são os 
sociais, os psicológicos e o impedimento de exercer seu trabalho e de 
estudar. 

Os fatores de risco na adolescência, além da gravidez 
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indesejada, são as drogas e a violência. As primeiras causas de 
morte na adolescência são o acidente, o homicídio e o suicídio. São 
causas externas. Quais são os fatores complicadores para que a 
atuação seja efetiva? Os recursos humanos da área da saúde pública 
são escassos, mal pagos, e não existe uma profissionalização. Então, 
existe uma grande rotatividade nesse setor, o que implica não apenas 
estar permanentemente treinando funcionários .. pois, quando se pensa 
em partir para uma reciclagem, entra uma turma nova que precisa ser 
treinada. Esse problema é muito sério. 

Quanto aos recursos financeiros, eles são muito poucos e 
não respondem às necessidades da área da saúde. Além de serem 
poucos, ainda existe uma estrutura b~rocrática, especialmente com 
relação à aplicação desses recursos. As vezes, consegue-se captar 
um recurso, ele é depositado, existe a programação, o tempo vai 
passando, e fica parecendo que isso ocorre por incompetência da 
instituição. Isso sai estampado nas manchetes da "Folha de S. Paulo" 
ou do "Estado de Minas": "Tal área devolveu uma quantia absurda de 
uma proposta em que o Estado é carente". E os técnicos ficam com o 
rótulo de incompetentes. Na verdade, o que existe é uma dificuldade 
em termos de rubrica, de pagamento e de liberação. Temos 
conversado com todos os técnicos da Secretaria, e todos estão, neste 
momento, tentando resolver essa dificuldade. 

Outro problema é o acesso à informação. Muitas vezes 
temos muitos dados, mas eles não estão transformados em 
informação. Os fatores que consideramos facilitadores são o 
Programa Saúde da Família - Minas Gerais é um dos Estados que 
tem o maior número de equipes desse programa -, e o de Agentes 
Comunitários de Saúde, que são a porta de entrada do sistema. Há 

· efetivação de parcerias intra e inter-institucionais. Acho que está claro 
para todo mundo que ninguém consegue trabalhar isoladamente. Não 
existe nenhuma área que tem interface com a outra. Temos que 
trabalhar com as instituições, com as empresas privadas e com a 
universidade. 

O trabalho com a universidade é essencial, não só dando 
apoio, já que é o centro de produção do conhecimento, mas também 
participando e revendo o processo. O professor falou que a mudança 
de currículo é uma coisa muito complicada, não estamos propondo 
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mudar o currículo, mas que os professores estejam sensíveis, 
conheçam os problemas e não formem os recursos humanos, 
especialmente para a área da saúde, de maneira alienada. 

Consideramos também um grande facilitador os incentivos 
financeiros que, neste momento, estão sendo disponibilizados para o 
Programa da Saúde da Mulher. Na nossa área, o sistema de 
informação está funcionando com todos esses sistemas, o que facilita 
que as coisas sejam feitas pelo conhecimento, se bem que as 
propostas devem vir de cima para baixo e ser consolidadas em nível 
estadual, encaminhadas em nível nacional. Esse sistema facilita que 
todos esses níveis tenham acesso a essas informações. 

As propostas de atenção à saúde, como todas as outras, 
dependem primeiro de vontade política. Se não houver a decisão 
política, não adianta termos todas essas leis no papel. As leis 
brasileiras são muito avançadas; se tudo que está escrito fosse 
cumprido, teríamos, apesar das dificuldades financeiras, um excelente 
sistema. A vontade política não está presa só ao Presidente da 
República, ou ao Governador, ou à Casa Legislativa, mas também às 
instituições: e um hospital, um centro de saúde, que é o gestor dessa 
atividade. Se não houver decisão política para . que tal atividade 
aconteça, ela não vai acontecer, apesar de todo o empenho. Tem de 
haver um compromisso da equipe de saúde; as pessoas têm de 
acreditar que as coisas podem melhorar. Mas sentimos uma 
descrença muito grande em todas as áreas, por motivos óbvios, que 
todos conhecem. . 

Finalizando, falaremos sobre o controle social. O papel 
dos conselhos é fundamental: do Conselho Tutelar ao Conselho 
Estadual, ao Conselho Nacional de Direitos. Eu pertenço ao Conselho 
Estadual; falo várias vezes que parece que vivemos perdendo o 
bonde. Temos o conhecimento das coisas que foram decididas, mas o 
papel do conselho é muito mais do que isso: é estar identificando e 
propondo, participando da elaboração. 

Conhecemos a Secretaria da Saúde e todas as 
dificuldades dessa proposta. Mas, enquanto não avançar, não houver 
um controle social efetivo, vamos demorar muito para mudar uma 
realidade que não é a que queremos. Muito obrigada. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário 

que os participantes poderão formular perguntas aos expositores. As 
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, 
mediante inscrição prévia, que já estamos recebendo. Esta 
Presidência fixa o prazo de 5 minutos para recebê-las, em decorrência 
do outro painel que já está previsto para às 11 horas. Para que 
possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que façam o 
questionamento de imediato, dispensando os cumprimentos à Mesa. 
Cada participante disporá de até 3 minutos para sua intervenção, 
quando feita oralmente. 

Esta Presidência também esclarece aos Deputados que, 
devido à continuação deste seminário, suspendeu a reunião 
extraordinária prevista para às 9 horas, estando convocada a reunião 
ordinária, às 14 horas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra aos 

debatedores, gostaria de fazer um questionamento à Preta. Marta. 
Talvez a minha pergunta, em decorrência de sua explanação, seja 
muito mais além desse universo. Ouvi com toda a atenção quando V. 
Exa. falou sobre os problemas psicológicos do adolescente e da 
infância. Estou preocupado com a questão que estamos vivendo da 
participação de menores em novelas. Gostaria de ouvir o seu ponto de 
vista pedagógico sobre isso. Um Juiz da Infância e da Juventude 
entendeu que o menor poderia ter traumas devido a sua participação 
em vista das cenas que estavam ocorrendo em diversos capítulos da 
novela. A senhora é contra ou a favor de menores participarem 
dessas cenas de novela. 

A Sra. Marta Alice Venâncio Romanini - É difícil responder 
a essa pergunta. No meu entendimento, as novelas têm ultrapassado 
alguns limites, não que cena de sexo seja alguma coisa feia, mas 
acho que existem as idades e as propriedades para uma criança 
entender. O risco não é apenas das crianças que lá estão participando 
das novelas. O risco está na casa de todos nós. É muito comum, na 
maioria dos lares, às 8 horas, a televisão estar ligada. Muitas vezes há 
um certo constrangimento pelas cenas que aparecem. Tenho lido 
muito a "Folha de S. Paulo", que se tem empenhado muito nesse tema 
dizendo que tal procedimento estaria cerceando a liberdade. Acho que 
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a liberdade vai até onde começa o direito do outro: Não estou 
sabendo responder bem à questão e gostaria que os outros 
debatedores também opinassem. 

Com relação às pessoas que participam da novela, não sei 
se ,.gravam as suas cenas ou se estão presentes durante todo o 
tempo. Por exemplo, aquele assassinato no posto de saúde foi tão 
chocante, que acho que até adulto se sentiu mal ao vê-lo. Como 
outras cenas que se apresentam. Se essas crianças assistem a essas 
cenas, deve ser constrangedor. Mas também é constrangedor para os 
nossos familiares que estão em casa. 

Há outros aspectos, como de cenas de crianças 
trabalhando em carvoaria, em atividades insalubres e também 
colhendo cana. São atividades psicologicamente agressivas. Não sei 
se tomamos essa bandeira e atacamos todas as frentes ou se vamos 
ficar apenas nas crianças que ali estão, têm famílias, são protegidas e 
têm um lar. 

Como é um problema muito complexo, quero ouvir outras 
opiniões a respeito. Aquelas crianças não deveriam estar presentes 
no momento da gravação. Os nossos filhos também não deveriam 
estar vendo. No entanto, não devemos nos restringir, fazendo "lobby" 
em cima das crianças da televisão e deixando as outras, que são 
duramente agredidas, relegadas. 

A Sra. Maria Lúcia dos Santos Miranda - Não sou 
professora, sou advogada, mas me sinto muito honrada por ser 
chamada de professora. A minha pergunta está ligada à saúde. Estou 
partindo de um problema concreto que enfrento em minha própria 
casa, com a minha empregada. Como tem três filhos, muitas vezes, 
para que suas crianças sejam atendidas, tem de faltar ao trabalho. 
Evidentemente, numa época em que o emprego é tão difícil e a mãe 
que trabalha, principalmente a doméstica, ·enfrenta uma grande 
dificuldade para conseguir emprego, não seria possível que os postos 
de saúde tivessem horários alternativos, a fim de que as mães não 
precisassem faltar ao trabalho, colocando em risco o emprego? Essa 
é uma sugestão que deixo neste seminário, ou seja, de que haja uma 
preocupação para com a mãe que trabalha, para que possa ir ao 
posto de saúde sem que o seu emprego seja colocado em risco. 

A Sra. Marta Alice Venâncio Romanini - Essa observação 
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é pertinente. Saltei algumas falas e uma delas refere-se à 
competência da Secretaria da Saúde. O atendimento básico compete 
às Secretarias Municipais da Saúde, o que não tira a responsabilidade 
das Secretarias de . Estado e do Ministério nesse atendimento. Na 
realidade, quem organiza o atendimento nos postos de saúde são as 
Secretarias Municipais. Parece-me que em Belo Horizonte já existem 
postos com atendimento durante as 24 horas. Como já disset no papel 
está muito bonito, mas a nossa realidade é muito dura. As vezes, 
vemos filas e filas mesmo em pronto-atendimento. Isso tem de ser 
mudado. Para que isso ocorra, é preciso ter vontade política, dinheiro 
e recursos humanos. Considero essa observação válida. 

O Sr. Presidente - Temos uma proposta - e peço 
permissão para que seja também uma convocação - feita pela Profl 
Maria das Mercês Pinto Mesquita, do Sindicato dos Sociólogos, ao 
Prof. Miguel Arroyo: "Que o Prof. Miguel Arroyo, educador cidadão do 
mundo, possa participar, de acordo com sua agenda, de um dos 
módulos de formação de conselhos tutelares e de direitos e dos 
colegiados de escolas estaduais e municipais no primeiro trimestre de 
2001". Portanto, ilustre professor, além de ser uma proposta, é uma 
convocação. 

O Sr. Miguel Arroyo - Aceito essa convocação. Vamos 
acertar as agendas. Obrigado pelo convite. 

O Sr. Presidente - Temos uma solicitação feita pelo Pe. 
Mário Pozzoli: "Peço, se houver tempo, uma intervenção ao microfone 
sobre o Bolsa-Escola, a escola plural e soluções para a educação das 
crianças e dos adolescentes das favelas". 

O Pe. Mário Pozzoli - Há 12 anos, coordeno o Projeto 
Providência, que atende a crianças de 4 a 18 anos em três favelas de 
Belo Horizonte. Mais de 2 mil são atendidas, diariamente, por 4 horas: 
meia hora para lazer e esportes, 3 horas para apoio escolar - para os 
acima de 14 anos, profissionalização - e meia hora para duas 
refeições. 

Adianto que nada tenho de assistencialista. Os pobres, em 
geral, consideram o padre como aquele que distribui esmolas mas, 
quando chego a uma favela, logo aviso: "Pe. Mário é ruim. Não dá 
nada de graça para ninguém". E, assim, fazemos nosso trabalho. 

Quanto à Bolsa-Escola, tenho considerações que fazer. A 
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bolsa-escola é cara. Com menos, pode-se dar · melhor . 
atendimento às crianças, e minha experiência de 12 anos me dá essa 
certeza. 

É de domínio comum que o fato de se estar na escola, por 
si só, não garante a educação. Para crianças e adolescentes das 
favelas, que, muitas vezes, não têm espaço em casa para fazer os 
deveres escolares, não têm tempo, e cujos pais são analfabetos ou 
semi-analfabetos e trabalham o dia todo, o fato de estar na escola não 
resolve. O Projeto Providência gasta menos da metade da bolsa-
escola e garante a presença na escola, o apoio escolar e a 
alimentação. 

A escola plural, por um lado, ajuda, por outro, prejudica. 
Falta conteúdo teórico, falta empenho humano - a criança e os pais 
relaxam, porque, no final do ano, não há reprovação - e falta a alegria 
de conseguir progredir. Tenho, em mão, carta de uma adolescente de 
16 anos da última série da escola plural. Desafio qualquer professor 
neste Plenário a lê-la. Não há como. 

A meu ver, a grande solução seria a escola integral, 
apesar de o Estado e o município não terem condição de mantê-la. 
Para garantir três turnos, seria necessário construir mais duas escolas 
e admitir o dobro de professores. Reconhecemos que, para o 
momento, isso é difícil, porém, por meio das ONGs, do tipo do Projeto 
Providência, a escola integral é possível: quatro horas na escola e 
quatro horas no projeto, com apoio escolar, alimentação, esporte e 
formação sócio-político-religiosa. Isso já é possível. Estamos fazendo 
isso em três favelas: numa, há 12 anos; em outra, há 6 anos; e em 
outra, começamos o trabalho há 15 dias. São elas: Vila Maria, 
Taquaril e Cafezal. 

A criança e o adolescente, freqüentando um tipo de 
trabalho assim, aprendem mesmo e entram no mercado preparados 
para exercer uma profissão. É claro que não podemos olhar a cria~ça 
em vista do mercado, mas o jovem, se não estiver preparado, fica 
marginalizado. Acho que há possibilidade de se fazer isso pela criança 
e pelo adolescente das favelas de Belo Horizonte, que representam 
1/4 das crianças e dos adolescentes da cidade. . ·. . 

A parceria com as organizações não governamentais esta 
ameaçada por leis, pelo princípio de tudo igual, normativa única. A 
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educação infantil na Savassi deve ser igual à da favela? Com 
pode ser igual no interior, onde há espaço fácil? No interior, a 
dificuldade é de encontrar educadores até para o 3° grau. Como é 
possível? Peço a intervenção de quem faz as leis, para que olhe isso 
com carinho. É possível dar educação e proporcionar um futuro 
melhor às crianças e aos adolescentes, até nas favelas. Trata-se de 
vontade política. Obrigado. 

O Sr. Presidente - A próxima pergunta, da Profa. Maria 
Cristina, dirigida ao Prof. Miguel, traduz mais ou menos o mesmo 
pensamento do Prof. Mário: "Por que, na prática, não há nas escolas, 
o acompanhamento pedagógico dos alunos com dificuldade de 
aprendizagem nas turmas da própria faixa etária? De quem é a culpa? 
Da escola ou da Prefeitura, que não coloca pessoal suficiente para 
esse trabalho? Por que existe tanta má-vontade em vários setores 
para reconhecer e colocar em prática esse instrumento de inclusão 
social que é a escola plural? O que efetivamente se instalou dessa 
concepção de escola foi a mudança de seriação e a não-repetência. 
Por que todos os outros aspectos que são fundamentais não ocorrem 
na prática?". 

O Sr. Miguel Arroyo - Em primeiro lugar, parabéns pelo 
trabalho que você realiza. Espero que um dia a bolsa-escola acabe. 
Mas, enquanto houver crianças e adolescentes que são obrigados a 
sobreviver e não têm condições nem tempo para ir à escola, é 
obrigação da sociedade garantir-lhes um tempo na escola. Essa 
garantia deve ser em termos básicos, em termos de condições 
materiais para ir à escola. Por que um professor universitário recebe, 
durante quatro anos, uma bolsa de estudos no exterior e uma criança 
não pode receber uma bolsa para ir à escola? 

Sou a favor da bolsa-escola, que tem que ser vista como 
um grande avanço. E espero que se espalhe muito mais. É claro que 
não resolve, porque os problemas são muito mais profundos. Às 
vezes, falta vergonha ao Governo, que nega emprego, que entrega 
nossa indústria, que entrega nossos bancos, que entrega tudo, e 
depois cria R$25,00 de bolsa-escola para a criança. Isso é falta de 
vergonha. Mas não quer dizer que o Bolsa-Escola não seja um 
programa social a ser defendido. Não resolve, mas faz com que 
muitas crianças tenham escola e se lembrem de que são crianças, o 
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que é um direito. 

Não sou a favor da escola integrada. Pensa-se na escola 
integrada sobretudo para pobres; ou para tirá-los do vício ou da 
marginalidade. 

Acho que um tempo de escola bem aproveitado é mais 
que suficiente. A criança não é só aluna, tem direito a ser amiga, a ser 
filha, a ser companheira, a ser gente. A escola não tem o direito de 
ocupar todo o tempo da nossa infância, da nossa adolescência. Falo 
isso como pai, pois revolto-me ao ver meu filho fazendo deveres da 
escola todas as noites e nos fins de semana e segunda-feira, tendo 
prova para que não esqueça a obrigação de estar sempre pensando 
na escola. Acho que, neste País, a escola ocupou demasiado lugar. 
Sou contra a escola integral. 

O senhor fala sobre o reforço escolar, e a Maria Cristina 
fala sobre as dificuldades de aprendizagem. Criamos toda uma cultura 
de aprendizagem e a complicamos demais. Criamos currículos tão 
estúpidos e, como não damos conta deles, ficamos escravos dentro e 
fora da escola. Não tem de haver reforço na aula. Temos de rever 
radicalmente os currículos escolares, porque são tantas besteiras que 
ocupam tanto tempo da nossa infância, da nossa adolescência. Aí, 
dizem: "Mas e o conhecimento?". Ora, que conhecimento é este? 
Respondem, então: "Mas isso vai cair no vestibular". Então, vamos 
mudar o vestibular; já deveríamos ter mudado. 

Não façamos da criança e do adolescente vítimas da 
escola. É muito fácil ter compaixão dos pobres. Cuidado com tudo 
isso. Não é por aí que caminha o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Insisto mais uma vez em que o direito à infância e à 
adolescência é muito mais que o direito a aprender os saberes, muitos 
deles estúpidos, da escola. Falo isso como educador. Cuidado com o 
mito que criamos na escola. Sacrificamos os adolescentes, a 
juventude, em nome de um mito criado sem fundamento. O direito à 
escola é o direito à cultura, ao lazer, ao corpo e à compreensão total 
da sua saúde. A escola poderia cumprir um papel - e poderia fazê-lo 
muito bem - se ela fosse mais plural, se desse conta da pluralidade de 
dimensões do desenvolvimento humano e não ficasse tão presa aos 
saberes escolares, que todos esquecemos. Meu filho pode ser 
reprovado em matemática, uma criança da favela também, e eu nem 
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preciso saber a matéria, apesar de ser professor universitário. 

Lembro-me de um excelente rapaz que poderia estar na 
universidade estudando o que gosta, história, mas a cada ano se 
candidata ao supletivo, que exige dele biologia, física, matemática, 
que não são necessárias nem para ser um bom cidadão, muito menos 
para ser um bom estudante. Mas a escola faz questão de que se 
aprenda tudo o que acha que é saber. Cuidado com essas coisas. 
Temos de garantir o direito a ser gente, e não, a esse reforço escolar, 
a essas aprendizagens. A Escola Plural tentou fazer isso, mas não foi 
bem compreendida. Dentro dessa concepção, não há como 
compreendê-la. 

O senhor fala que muitos pais querem que seus filhos 
sejam reprovados. Se fosse um médico e me dissessem para tratar 
pneumonia com xarope, é óbvio que não iria fazer isso. 

Quem tem de entender de educação é o educador; quem 
tem de entender de saúde é o médico. Não devem deixar-se levar 
pelas tradições ou falsas concepções que existam na saúde ou na 
educação. O que temos de fazer é educar os pais, para que entendam 
que a educação de seus filhos é um direito muito maior que o direito 
de serem reprovados por não saberem ler. É lamentável que até o 
próprio pai reforce essa visão. Temos de reeducá-los. 

O Sr. Presidente - Está inserida no Estatuto da Criança e 
do Adolescente a declaração de direitos da criança, que, em seu 9° 
princípio, assim estabelece: "O menor deve ser protegido contra toda 
forma de abandono, crueldade e exploração; não deve ser submetido 
à escravidão sob qualquer forma que seja. A criança não deve ser 
submetida a emprego antes de atingida a idade mínima apropriada. 
Não deve, em nenhum caso, ser constrangida ou autorizada a 
dedicar-se a uma ocupação ou emprego que prejudique sua saúde, 
sua educação ou seu desenvolvimento físico e moral". 

A propósito, esta Presidência gostaria de registrar a 
presença do ilustre Deputado Márcio Kangussu, que apresentou nesta 
Casa Legislativa o projeto que originou a Lei n° 13.735, já sancionada 
pelo Sr. Governador em 7/11/2000, que cria o Dia Estadual de 
Manifestação contra a Exploração Infantil. Esta Presidência gostaria 
de agradecer ao Deputado sua participação e essa lei, que, tenho 
certeza, deverá ser comemorada em todo o Estado. Para desenvolver 
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O Deputado Márcio Kangussu - Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, demais componentes da Mesa, senhoras ' e senhores 
compromissados com a vida, principalmente da criança e do 
adolescente, antes de falar dessa lei, devo dizer que represento uma 
das regiões onde a exploração infantil é, talvez, a mais grave do 
Brasil, quiçá do mundo: os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, no 
Norte de Minas. Por necessidade e por ignorância, ali o menor é 
tratado como cidadão de última categoria, o que nos impulsionou a 
apresentar um projeto de lei que tinha a finalidade de nos 
conscientizar dessa grave situação que nos envergonha a todos, 
instituindo o Dia Estadual de Manifestação contra a exploração infantil 
e estabelecendo como data oficial o dia 4 de outubro. Vou ler o texto 
da lei, que, depois, havendo oportunidade, passarei aos senhores: "O 
povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e 
eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica instituído o Dia de Manifestação contra a 
Exploração Infantil, a ser lembrado anualmente no dia 4 de outubro. 

Parágrafo único - Quando a data a que se refere o "caput" 
deste artigo incidir no sábado ou no domingo, os eventos alusivos ao 
tema serão realizados na primeira sexta-feira do mês. 

Art. 2° - O Conselho Estadual de Educação estabelecerá a 
programação das atividades a serem desenvolvidas como lembrança 
da data instituída por esta lei. 

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Educação 
promoverá o envolvimento dos alunos da rede pública estadual nas 
atividades de conscientização voltadas para o repúdio pela exploração 
infantil. -

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Itamar Franco, Governador de Minas". 
É importante que essa conscientização comece na própria 

escola para que a criança não permita que seja explorada, violentada 
e desrespeitada. 

Peço a todos os senhores que se envolvam, que tenham 
compromisso com a vida da criança e do adolescente, que nos 
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ajudem a fazer com que essa lei seja cumprida, que essas 
manifestações cada vez mais ganhem corpo e a sociedade de Minas 
Gerais tome conhecimento de que não podemos, na entrada do 
terceiro milênio, aceitar uma chaga que envergonha a todos nós. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. José Adão, dirigida à 
Profa. Lúcia Pimentel: "Sabemos que vivemos numa sociedade 
capitalista que é altamente consumista. Por tudo que se quer fazer; 
tem-se de pagar um alto preço. Quantas crianças carentes a Escola 
de Belas Artes atende por mês e à noite?". 

A Sra. Lúcia Pimentel - Não saberia dizer em números. Ao 
longo destes anos, temos procurado, na Escola de Belas Artes -
também sou professora do Colégio Técnico da UFMG, onde lido com 
adolescentes -, que os nossos alunos façam trabalhos junto à 
comunidade, independentemente de essas comunidades poderem ir à 
Escola de Belas Artes. 

Acho que existe a cultura de que a universidade deve 
receber pessoas vindas de outros lugares. Isso é verdade, é possível, 
aceitável e até louvável que façamos isso. Mas é importante que os 
alunos, que teoricamente estão lá para serem artistas plásticos, 
saibam que a arte tem outra função, que é a função social. A arte é 
uma área do conhecimento que lida com sentimentos e emoções. Não 
pode ficar descolada da vida. A arte, em última instância, lida com 
vida. 

Há vários projetos coordenados pelos próprios alunos -
isso é muito importante -, que apresentam os projetos e vão às 
comunidades, onde têm a sua inserção como co-responsáveis com a 
comunidade para trabalhar as questões culturais e as questões mais 
específicas da arte. 

Assusta-me o fato de que crianças e adolescentes sejam 
tratados quase exclusivamente como consumidores. A mídia dedica 
muito tempo a isso, os pais fazem isso, e a escola, quando não está 
bem estruturada, reforça isso. 

No que diz respeito à Escola Plural e à repetência, sou a 
única professora na UFMG que não dá nota, porque considero que, no 
tempo em que o adolescente, no meu caso, está na escola, ele deve, 
pelo menos, apreender alguma coisa, que é investir na construção de 
conhecimentos necessários para a sua vida. A arte é muito importante 
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enquanto área de conhecimento; por isso está na , escola. 
Enquanto o aluno for obrigado a fazer tarefas e a atender a escola em 
termos de notas,. estará despreparado para a vida. A meu ver, a 
escola não está atendendo a vida. A criança passa tanto tempo 
fazendo deveres, estudando coisas que, segundo o Prof. Miguel, não 
servem para nada que ela não precisa ser prática. Não se aprende 
matemática para saber matemática, mas para aprender a desenvolver 
um pensamento matemático que será útil na vida. 

Da mesma forma, a arte. Existem pensamentos que só 
são possíveis num aprendizado de ?rte, n~s suas diversas formas: 
artes visuais, música, teatro, dança. E para 1sso que: a escola tem de 
estar presente na vida da criança, não para massacra-la. . 

Em relação à Escola de Belas Artes, temos desenvolvido 
vários projetos junto à comunidade, mas insistindo ~m que ?s próprios 
alunos é que têm de ser os mentores, vamos d1zer ass1m:. desses 
projetos. Nós, professores, somos apenas orientadores e fac1htadores 
da busca de construção de conhecimento que eles possam 
proporcionar nessas instâncias. 

O Sr. Presidente - Teremos agora a pergunta de Rosely 
Fantoni Silva, do DER, para a Ora. Marta Alice: "De acordo com o 
Ministério da Saúde, o trânsito é a principal causa de morte por 
causas externas de crianças de 5 a 14 anos no Brasil. O que tem sido 
feito a respeito pela Secretaria de Estado da Saúde?". 

A Sra. Marta Alice Venâncio Romanini - Realmente, como 
foi colocado, entre as causas externas, essa é a principal causa de 
morte do quinto ano em diante, com ênfase na adolescência. Temos 
de admitir que não estamos neste momento tendo um desempenho 
efetivo em relação ao trânsito, especificamente. 

Quando falamos em atenção integral à saúde da criança e 
do adolescente, mencionei como eixo da proposta o crescimento e o 
desenvolvimento. Consideramos crescimento o ganho de peso e 
estatura e desenvolvimento, a aquisição de habilidades. Dentro dessa 
aquisição de habilidades, são previsíveis os riscos que a criança corre 
quando é recém-nascida, aos 3 meses, aos ·6 meses, com 1 ano, 2 
anos, etc. Trabalhamos, nesse programa, com a prevenção. de 
acidentes. E, a partir de 5 anos, o atravessar a rua, o descer esca~as, 
subir em janelas geram os acidentes mais freqüentes. Com o recem-
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nascido, o mais freqüente é o problema de sufocamento, de 
queimadura na água do banho, etc. 

Dependendo da fase evolutiva de aquJsJçao de 
habilidades, em que a criança está, ela corre determinado risco. A 
prevenção de acidentes está incluída nesse acomp~nha~ento do 
crescimento e desenvolvimento. E isso acontece a part1r da Jdade em 
que ela está "liberada" para sair sozinha. E digo "liberada" entre 
aspas; não é que esteja autorizada, mas ela já desenv?lveu esse 
potencial, que muitas vezes a leva ao afogamento, que e ~m outro 
acidente freqüente. E esse específico ocorre quando ela esta em um 
espaço aberto para atravessar a rua. . . _ . 

Com relação a acidente com a criança, o nsco maJor nao e 
ela ser atropelada, mas a forma como ela é trazida dentro do veículo. 
Existe a lei, existem multas, mas ainda vemos muitas mães ao lado do 
motorista, que é o lugar mais perigoso do carro, com a criança no 
colo. Nesse local, não são necessárias trombadas violentas. Um 
simples frear brusco pressiona o tórax da criança contra o pa_inel do 
carro, e ela pode morrer. Então, não existe um momento espe~Jfico de 
se falar da prevenção de acidentes. Está dentro da atençao Integral, 
incluída no acompanhamento e desenvolvimento. : 

o Sr. Presidente - Teremos agora duas questões para o 
Prof. Miguel. A primeira é de Ângela Carn~i~o, do Núcleo __ de 
Psicanálise: "Qual é a sua posição ou comentano sobre os vanos 
projetos existentes hoje, geralmente realizados por ONGs, co_m 
parceria ou não das escolas, cujo objetivo é complementar a formaçao 
escolar?". 

Segunda pergunta, de Patrícia, da SETASCAD: "Entrei 
para a Faculdade de Educação da UFMG em agosto de 1993 e me 

- formei em agosto de 1999. Durante todos esses anos, nenhuma 
disciplina sequer falou, estudou ou fez uma reflexão sobre_ o E~.tatuto 
da Criança e do Adolescente. O que o senhor pensa sobre 1sso? . 

o Sr. Miguel Arroyo - Patrícia, penso que isso é uma 
vergonha, ou seja, que nenhuma disciplina tenha falado, d~ Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Foi-me perguntado na entrevista o qu~ 
a escola pode fazer pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. lnve~J 
a resposta. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente podera 
fazer para repensarmos· a escola? Acho que é assim que devemos 
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querer. Sabe por que é ignorado o Estatuto da Criança e do 
Adolescente na formação . dos educadores? Porque a educação, 
infelizmente, esqueceu-se da infância, esqueceu-se da adolescência. 
Quando a pedagogia se esquece da infância e da adolescência;- ela se 
esquece de si mesma. A pedagogia se esqueceu de si mesma. Não 
há teoria pedagógica nos cursos de formação de pedagogos. Há 
didática, há metodologias de ensino; não há a teoria pedagógica e 
menos ainda há história social da infância e da adolescência. Agora 
está começando a história da escola. Na própria Faculdade de 
Educação, há dois professores, a Cíntia e o Luciano, que publicaram 
um livro sobre a infância - eles agora estão introduzindo as questões 
da infância. É possível que você já não tenha pegado esse momento. 
Mas sou a favor de que a Faculdade de Educação, os cursos de 
magistério em geral, a própria escola, os próprios currículos 
recuperem o que é seu foco, a infância e a adolescência. Vocês que 
são dos conselhos, vocês que estão em torno do Estatuto da Criança 
e do Adolescente - diria - têm obrigação de lembrar a nós, 
educadores, que toda criança, que todo adolescente é sujeito de 
direito. Os regulamentos das escolas são medievais. Eles nos 
lembram aqueles regulamentos medievais: quem roubar uma galinha, 
quatro chicotadas; quem roubar duas galinhas, oito chicotadas; quem 
roubar um galinheiro será expulso. A mesma coisa se faz na escola, 
ainda se expulsa das escolas, e vocês, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, têm que dizer: "Não, senhor". Se o aluno é 
indisciplinado, devem dizer: "Não, senhor". Se disserem que há o 
regimento, queimem o regimento. Os regimentos são contra o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, porque se julgam no direito de 
expulsar durante dois dias, um mês ou para sempre uma criança ou 
um adolescente por determinados comportamentos. Às vezes, é até 
porque ele chega sem uniforme. Acho que isso mostra quão distante 
ainda está a nossa escola, a nossa cultura escolar, o nosso regimento 
da compreensão de que criança e adolescente não são mais alunos, 
não são mais simples educandos, são sujeitos de direito. 

Ângela, sobre os projetos das ONGs para complementar a 
formação, depende da concepção que se tem de formação. Se· for 
para manter a mesma concepção, como nos falava a Lúcia, dando à 
criança competências, habilidades e não havendo uma visão total da 
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criança como sujeito de direito... Não são só a Matemática, a 
Gramática, a História, mas há o direito, como nos falava a Lúcia, à 
cultura, à memória e, como nos disse a Marta, ao corpo,_ à 
sensualidade, à identidade. Devemos ter uma visão total da criança 
como sujeito de direitos totais, e a escola tem que dar conta dessa 
totalidade. A escola não diz: "é minha tarefa apenas dar conta do 
conhecimento e do treinamento para ... ", isso é mentira. 

A própria nova LDB nos diz que a finalidade da educação 
é dar conta do pleno desenvolvimento humano dos educandos. Ainda 
há resquícios da época da ditadura e do mercantilismo, que diziam 
que a função da educação era preparar para o mercado. Eu diria que 
está na hora de rever radicalmente a concepção de educação que 
temos, com que trabalhamos. Se for para reforçar a velha concepção 
conteudista, preparadora, habilitadora, é melhor que façam outras 
coisas, pois serão mais eficientes. Se é para colaborar com uma visão 
totalizante da educação, com uma visão plural, objetivando o 
desenvolvimento da memória, do recreio, da criatividade, da 
corporatividade, da corporeidade, da identidade, do orgulho de ser 
gente, entrem de cheio. 

O Prefeito José Vicente - Gostaria de fazer um adendo à 
questão das novelas. Acho que o Judiciário, em vez de se preocupar 
com crianças em novelas, deveria preocupar-se em saber se o 
Governo Federal está ou não investindo nas áreas sociais, da saúde e 
da educação, o dinheiro que está incluso no orçamento. Acho que é 
mais um vedetismo do Judiciário. Essa atitude dá muito ibope, mas 
pouco resultado para a sociedade. 

Gostaria de abordar a Prof. Lúcia Pimenta! sobre tudo isso 
que encontramos, ou seja, a não-valorização do esporte, do lazer na 
escola. Não está incluso, numa concepção pervertida, o papel da 
escola em relação à pessoa humana? A nossa escola é 
extremamente racionalista. Ela não se preocupa em formar a pessoa, 
mas a cabeça. O que fica evidenciado é que a escola está a serviço 
de uma elite política e econômica que não se preocupa em formar o 
eixo da pessoa humana, que é o afetivo. Daí vem a questão das 
avaliações. Por que o Ministério não discute o problema da avaliação? 
Por que ela tem de ser ainda quantitativa? Tudo se baseia na 
racionalidade. Você pode, ·até certo ponto, quantificar a racionalidade 

z 
õ 

2016 
em números. Quando a questão é a afetividade, o coração _ 
humano, temos de partir para a· pluralidade, para a individualidade, 
para a particularidade de ·cada sujeito no processo educacional. , 

· A minha questão é: a própria ausência do processo lúdico, 
pedagógico, dentro da escola, não é fruto de uma conce_pção 
pervertida da escola? Para que serve a escola? Para repet1r os 
conceitos da elite econômica e política ou para construir uma nova 
sociedade? É um absurdo, num País desse tamanho, não termos sido 
capazes de fazer uma revolução, há 30 anos, por meio da educação, 
ou seja, fazer uma revolução para que a pessoa humana passasse a 
ser a centralidade do poder público, do poder administrativo, do Poder 
Judiciário, do Poder Legislativo. Acabei de receber aqui mais um 
panfleto criando mais um sistema de saúde para a escola. Ora, se 
houvesse um efetivo investimento na saúde da família, aquele 
problema da marcação de consultas estaria resolvido, porque o 
programa Saúde da Família vai à casa do cidadão. Estaria resolvido 
também o problema da saúde escolar. Vejam bem como isso reflete a 
visão da pessoa humana segmentada, partida, não globalizada, que 
exige um repensar, tanto da ótica filosófica educacional quanto da 
postura administrativa, dentro da escola e dentro do poder pú~lico. 

A Sra. Lúcia Pimentel - Eu concordo com o Prefeito: se as 
ações seguissem as orientações escritas, menos seria necessário 
escrever e mais estaria sendo feito. Tenho um trânsito internacional 
na área de arte e educação porque faço parte de uma equipe européia 
e pude ver, em minhas andanças por outros lugares, que o nosso 
Estatuto da Criança e do Adolescente é altamente avançado. Então, o 
que acontece no Brasil, se o que está escrito atende quase 
plenamente? Não atenderia plenamente porque, do contrário, 
estaríamos parados no tempo. Mas ele atenderia quase plenamente 
aos nossos objetivos de ter um país ideal para nossas crianças, 
adolescentes e adultos. 

Quanto à escola, acho que ela não deve construir ou 
preparar para construir uma nova sociedade. Acho que a escola deve 
ajudar a sociedade a se construir. A escola deve existir como um lugar 
onde os conhecimentos devem ser construídos. O fato é que essas 
questões estão fora da escola. A escola está repetindo alguma coisa 
como um modelo de submissão social, ou seja, de submissão a 
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algumas leis, a algumas regras que até podem não estar escritas, 
mas que são de alta subserviência à dominação. Então, tudo o que for 
feito na escola que leve a qualquer tipo de pensamento crítico ou 
emancipatório será barrado. Daí, usar-se o maior tempo na escola 
para transmitir à criança todas as raízes quadradas e cúbicas do 
mundo, quando nem sempre esses conceitos matemáticos servem 
para refletir alguma coisa que faça sua vida ficar mais emocionante. 
Pode até haver uma grande emoção em aprender raiz cúbica, mas 
isso fica meio sem sentido, porque o resto não está lá. 

Uma prova cabal de que a escola dedica a maior parte do 
tempo a traumatizar a criança é que, se pegarmos os currículos de 
Arte da maioria das escolas onde dou consultoria - e isso é uma 
totalidade até hoje -, veremos que um dos objetivos da aula de Artes é 
propiciar um momento de relaxamento e de terapia para as crianças. 
Que escola é essa que põe disciplinas em todos os horários e que 
precisa instituir um horário para relaxar a criança? Então, ela está 
sendo traumatizada o resto do tempo, porque precisa, dentro do 
currículo, de um horário para relaxar. 

Outra coisa é o direito à brincadeira. Acabei não me 
referindo ao recreio escolar. Na maioria das vezes, se a criança não 
acertar a tal da continha de somar, de subtrair, ou se não trouxe o 
dever de casa, fica sem recreio. Então, mais esse direito ao grupo e à 
brincadeira é tirado pela própria escola, sendo o tempo ali já bastante 
restrito. O que eu acho é que temos de repensar a escola, sim. Temos 
de procurar avaliar se as disciplinas são áreas de conhecimento 
passíveis de avaliação. A meu ver, é a forma de avaliar que está 
completamente errada. O conteúdo está sendo avaliado porque a 
escola se centraliza no conteúdo. Mas não está sendo avaliada a 
maneira como esse conteúdo vai fazer parte da vida da criança e 
como ela poderá ajudar a criança e o adolescente a pensar 
criticamente - a respeito de sua vida. Nesse sentido, acho que as 
artes têm dado uma contribuição porque estão à frente dos 
pensamentos ou, pelo menos, da discussão sobre o que é a 
avaliação, sem aqueles famosos "pontinhos, pontinhos, pontinhos" ou 
o "marque-um-"x"-aqui", ou o "fale-igual-à-professora". 

O Sr. Miguel Arroyo - Queria parabenizar o Sr. Prefeito de 
Buritis por essa missão· tão lúcida. É verdade, essa missão 
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fragmentada do ser humano atinge sobretudo a infância e a 
adolescência. É essa missão fragmentada que a escola tem da 
infância e da adolescência, negando a eles o direito de ser um ser 
humano pleno. Estou plenamente de acordo com isso. 

.. Gostaria de sugerir que neste encontro houvesse uma 
preocupação ... Já há uma moção contra a avaliação que é feita de 
nossas escolas pelo Governo Federal. Saiu na "Folha de S. Paulo" e 
no "Estado de Minas" outro dia, o que se avalia nas escolas. Apenas 
Matemática e Gramática. Continuamos com a velha concepção ainda 
da época mais triste do País, em que se determinou como única 
função da escola preparar para os concursos em que "cai"_ Matemática 
e Gramática. Seria extremamente importante ser contra tsso, porque 
não adianta ter uma escola plural, que trabalha na totalidade as 
dimensões do desenvolvimento humano se, depois, a professora sabe 
que, ao final do ano, sua criança terá ap~nas aval~ados os 
conhecimentos de Matemática e de Gramat1ca. Por 1sso, ~la 
marginaliza o resto. Ou seja, a própria p~líti~a !ederal_ termma 
negando o direito da infância e da adolescenc1a a totalidade de 
conhecimento dos valores, e da cultura. 

A segunda coisa é que haja manifestação contra os 
tempos das grades curriculares. Como cultivar um ser hu~a!"_o na sua 
dimensão de cultura, como nos disse a Lúcia, de sua sens1b1lldade, se 
há apenas uma aula por semana e aproveitam-na p~ra rela~ar? Com~ 
ela nos dizia muito bem, como cultivar a memona colet1va, ~e. ~a 
apenas duas aulas de História por semana? Por que d~~s de _H1stona 
e uma de cultura? Porque temos cinco de Matemat1ca, cmco de 
Biologia, cinco de Física, cinco de Química, etc. Os conhecimentos 
instrumentais. 

Essa missão que está materializada nas grades, como 
você dizia, marginaliza dimensões fundamentais da formação do ~er 
humano. Temos de protestar contra tudo isso. Depende ?~ ~~s, 
educadores, que isso mude. Não temos nem de con~ultar o M1r:1steno. 
Agora, a nova lei nos permite que mudemos, e press1onem voces, que 
trabalham com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a escola, para 
que mudem isso. Podia ser uma boa ~o~o deste e_ncontro. · 

o Sr. Alvino C. Souza- Pnme1ro, gostana de um pouco de 
serenidade, pois não é uma guerra. A primeira pergunta para a Mesa 
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é: o que significa a Constituição? É a Lei Maior? Se é, qual é a 
prioridade absoluta da Constituição Federal em 1988? Há pouco 
tempo, houve o plebiscito contra a dívida externa e nós, 5 milhões de 
brasileiros, pedimos uma auditoria da dívida e outras ações para 
decidir sobre a dívida externa. Se virmos o orçamento público da 
União Federal, há R$149.000.000,00 destinados à dívida externa. 
Pergunto: Quanto há para prioridade absoluta da Constituição no 
orçamento? 

Outra pergunta, especificamente para Minas Gerais: Os 
Conselhos Estaduais é que deliberam os objetivos das políticas 
públicas para garantir o direito da criança e do adolescente? É porque 
a estrutura do Estado de Minas é um pouco inconstitucional e não 
pode constitucinalizar o Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente? 

Faço, agora, uma solicitação: que seja feita uma emenda à 
lei que o ex-Governador Eduardo Azeredo sancionou, para transição e 
extinção da FEBEM. Sugiro que o patrimônio que pertencia à FEBEM 
seja garantido exclusivamente para a criança e para o adolescente, 
não só para ser abrigo, mas também para termos um centro de 
irradiação dos direitos da criança e do adolescente, com 
profissionalização, esportes, cultura, lazer e saúde. Obrigado. 

O Sr. Presidente -A Presidência, desde já, manifesta seus 
sinceros agradecimentos aos ilustres expositores do 1° painel. 

2° Painel 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - A Presidência 
tem a honra de convidar, para compor a Mesa, os Exmos. Srs. 
. Eduardo Henrique Soares Machado, Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da 
Infância e da Juventude de Minas Gerais; Túlio Batista Franco, 
Coordenador do Programa de Capacitação de Conselheiros do SUS, 
e Sérgio Azevedo, professor do Curso de Gestão das Cidades e 
Mestrado da PUC-MG. 

Palavras do Sr. Presidente 
Ao fazer a abertura deste painel, a Presidência 

testemunha a alegria que significa para a Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais ·patrocinar e realizar este seminário, e para 
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mim, particularmente, coordenar o paineL · _ 

As políticas voltadas para a criança e. o adolescente na o 
podem ficar apenas a cargo do Governo. E indisp_en~ável a 
participação da comunidade. Somos todos.. responsa_ve1s pela 
formação das novas gerações. Apesar de o Estatuto da Cnança e do 
Adolescente estar em vigência há dez anós e da excelência dos 
princípios contidos na lei, torna-se necessária a mobilização de todos 
os segmentos da sociedade, especialmente daqueles afetos 
diretamente à matéria, a exemplo de autoridades e educadores. 

Lembro-me perfeitamente de quando, como Vereador por 
Belo Horizonte, em 1984, coordenamos o I Seminário da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte sobre a criança e o adolescente 
marginalizados. Esse era o enfoque que dávamos à época. De lá para 
cá, as coisas mudaram: umas retrocederam, outras avançaram. 
Contabilizando os resultados, o que vemos é que muito ainda se tem 
para fazer. 

Mobilizar foi a intenção da Assembléia ao promover este 
seminário. Agradecemos aos expositores, debatedores e participantes 
que, à custa de esforço pessoal e priorização do interesse comum em 
detrimento dos próprios, atenderam ao nosso convite. 

Desejamos que os trabalhos de hoje sejam produtivos e 
que colaborem para a abertura de, novos horizontes para nossas 
crianças e para nossos adolescentes. 

Antes de conceder a palavra aos ilustres convidados, não 
posso deixar de fazer um comentário sobre as indagações do Alvino 
no que tange às políticas públicas. 

Não poderei ficar o tempo todo aqui, porque sou relator do 
orçamento para 2001, e hoje convocamos o Secretário da Fazenda, 
que já se encontra na Casa, para discutirmos algumas ~uestões que 
não foram esclarecidas. Solicitei que minha assessona fornecesse 
dados sobre as políticas de investimento do Estado na área social. Os 
recursos estão concentrados especialmente na SETASCAD: 
R$22.000,00 de investimento, R$3.293.000,00 de custeio, 
R$2.793.907,00 de pagamento de pessoal, totalizando recursos na 
ordem de R$6.109.528,00. Por ora, não sei dizer se é suficiente,· se é 
muito, se é pouco e o que a Assembléia pode fazer para se manifest~r 
sobre esse assunto. Os senhores podem ter certeza de que, a partir 
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de hoje, findo o prazo para as emendas dos parlamentares, 
estaremos fazendo uma análise criteriosa sobre o orçamento do 
Estado, em especial sobre o que interessa a este douto Plenário em 
relação às políticas de investimento na área social. 

Palavras do Sr. Eduardo Henrique Soares Machado 
Exmo. Sr. Deputado Márcio Cunha, na pessoa de quem 

saúdo toda a Mesa, autoridades presentes, senhores e senhoras, é 
muito bom falar sobre o Estatuto, é muito bom estarmos reunidos para 
debater a respeito do Estatuto. Ao longo do tempo, minha visão tem 
mudado. Sou Promotor há dez anos e, cada vez mais, conscientizo-
me de que conheço pouco o Estatuto ou entendo pouco do espírito 
que adveio desse diploma legal. 

Gostaria de iniciar minha fala conversando sobre o 
Estatuto, mas sob uma outra ótica. O que é o Estatuto? Qual é sua 
razão de ser? O que pretende? O que modificou? Modificou alguma 
coisa? O Estatuto tem sido apontado como um instrumento legal 
tremendamente avançado para nossa sociedade. Não sei se vocês já 
ouviram isso, mas ouço toda hora, o que nos tem levado a pensar no 
que há por trás dessa fala. Qual é a carga que de fato está por trás 
quando se diz que determinada lei é demasiadamente avançada para 
nós? Tenho chegado a uma conclusão muito triste. O Estatuto não é 
em nada avançado; pelo contrário, tem regras mínimas sobre o que o 
Estado deve fazer para com sua prole, as crianças e os adolescentes 
do próprio Estado, o futuro da Nação. De fato, isso me faz entender 
que estamos demasiadamente atrasados em relação a garantias 
mínimas, como as que estão no Estatuto. O que o Estatuto tem feito é 
nos exposto. O que essa lei tem feito é mostrar nossa mazela. 

Tenho procurado redefinir a minha própria atuação como 
Promotor de Justiça. Quem me conhece, quem conhece o meu 
trabalho sabe que a Promotoria parou porque vi que o caminho estava 
errado. Estávamos isolados, resolvi parar e repensar esse Estatuto. 
Fui encontrar inspiração num livro de 1914, de um autor muito 
interessante, Alberto Torres. Vamos refletir sobre o que ele falou: 
"Somos um país em eterna expectativa de uma direção que lhe traga 
pensamento e vontade. Nossos juízos sobre os assuntos públicos são 
ainda os mais superficiais: a alta ou a baixa do câmbio, durante uma 
semana ou durante urrí semestre, decide da conveniência e da 
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oportunidade de um programa ~e 'gover~o._ A opinião da p~aç~ . . 
pesa mais nas finanças e no reg1me·econom1co do que os ma1s senos 
e maduros estudos". Mais à frente, ele a profunda o tema que 
começou e fecha da seguinte forma: "O Brasil carece precaver-se, em 
primeiro lugar, de continuar a. ser colônia do capital ,e d? trabalho 
estrangeiro; defender-se, depois, do exagerado desenvol~1men!o do 
comércio estrangeiro no País, principalmente no que toca a gestao de 
suas riquezas e de suas relações econômicas, à vida e às 
necessidades ordinárias da população. A exploração econômica de 
um território convém mais, freqüentes vezes, às nações fortes do que 
a ocupação política. A exploração não é impedida pela paz, e P?de, 
pelo contrário, achar em seu regime melhores bas~~ de. apo1o e 
desenvolvimento. Ainda nessa hipótese, temos o max1mo Interesse 
em promover a organização do País. . 

Na base dessa organização está a política econômica. E o 
próprio fundamento da vida social, jurídica e moral_ de um povo. Sem 
valor econômico o homem não pode ter personalidade. E sob esse 
aspecto que se 'mostra a maior fraqueza da sociedade n~cional. O 
brasileiro não tem vida econômica e não recebeu educaçao para o 
trabalho e para a administração". 

Tenho pensado nisso. Parece-me que não mudamos 
quase nada. Na verdade, foram feitas algumas altera7õe~. Uma delas 
é esse Estatuto. Aqui, sim, temos uma mudança cons1deravel, porque, 
ao projetar uma nova sociedade, ao partir do princípio de que tu~o 
precisa ser alterado, o constituinte de 1988 lançou na construç~o 
dessa proposta de nova organização social duas pedras fundamentais 
e iniciou um arcabouço de construção. A primeira delas está no art. 
204 da Constituição: "As ações governamentais na área da 
·assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da 
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes ~i_retrizes:_ . . 

1 - descentralização poht1co-adm1mstrat1va, cabendo a 
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordena~o. e a 
·execução dos respectivos programas às esfe_ra~ e~tadua_l ~. mum~1pal, 
bem como a entidades beneficentes e de ass1stenc1a soc1al . 

Muito bem, nessa pedra fundamental se coloca o primeiro 
marco de construção: descentralização. Em seguida, diz o 
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constituinte: "11 - participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis". O que o constituinte quis dizer 
com isso é que, de agora em diante, vamos buscar uma prioridade, 
vamos tentar construir o social em conjunto com o econômico. E para 
que isso aconteça, convoco a sociedade e todos os interessados a 
participar. Esse foi o primeiro fundamento. 

A segunda pedra fundamental está no art. 227, de que 
todos já ouvimos muito, mas que, pedindo perdão, vou repetir: "É 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 

Se, de um lado, temos a política social conjugada à 
política econômica, com a participação da nossa sociedade, de outro, 
temos a doutrina da proteção integral. São dois dogmas 
constitucionais. Tão logo esse diploma constitucional passou a vigorar 
entre nós, essa regra máxima de organização de uma sociedade, 
adveio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ainda trazia muito 
presente o cheiro dessa Constituição. 

Do art. 204 derivaram-se os Conselhos de Direito, que 
tentam ser, nada mais nada menos, que a cristalização do que o 
constituinte fala nesse artigo. Diz o Estatuto que o Conselho de Direito 
é um órgão deliberativo de política pública. Para melhor 
fundamentação, vamos ler o que diz o art. 88, inciso li, do Estatuto. 
·~criação de Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, órgãos deliberativos e controladores das 
ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária, 
por meio de organizações representativas, segundo leis federal, 
estadual e municipal". De fato, o legislador, seguindo a orientação do 
constituinte, estabeleceu um Conselho, dizendo-o deliberativo, o que 
significa dizer que, no que concerne à criança e ao adolescente, o 
Executivo está limitado a ações deliberativas estabelecidas por esses 
Conselhos de Direitos, ou seja, tudo há de ser permeado por esses 
Conselhos - assim diz á lei, ao dizê-los órgãos deliberativos e 
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controladores. E fez mais, porque não adiantava haver um órgão-·· 
dessa natureza, sem que fosse dotado de recursos próprios. E ele fez 
isso, com os fundos da infância. !=sses fundos existem e são ou 
devem ser diretamente geridos pelo Conselho, como está no art. 214 
do Estatuto: "Os valores e multas reverterão ao fundo gerido pelo 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente". Ora, gerir 
significa administrar, e o que tenho visto, nos oito anos em que atuo 
nessa área, é que, na verdade, os fundos não são geridos por esses 
Conselhos; por vezes, o Executivo tem usado esses fundos, 
colocando o que acha interessante para sua política, e o Conselho, de 
órgão deliberativo, passou a ser tão-somente órgão consultivo; um 
órgão de debates. Mas não é isso; o Conselho é muito mais que isso. 
Segundo o pressuposto constitucional e o arcabouço legislativo que o 
·seguiu, o Conselho é órgão de deliberação, onde as negociações a 
respeito da política de atendimento à criança e ao adolescente têm de 
acontecer; e suas deliberações necessariamente devem ' ser 
executadas pelo Executivo, usando, para tanto, o Fundo. Muito bem, 
esse é o primeiro instrumento de controle que temos, mas a verdade é 
que falhamos, pois a coisa não é assim; a verdade é que ainda somos 
imaturos. 

Outra verdade é que o Estatuto tem sido levantado como 
um diploma que estabelece direitos. Mas, como já debatemos aqui, 
até comentando números, o adolescente autor de ato infracional 
representa 10% ou menos da criminalidade deste País. Por que, 
então, esse Estatuto tem sido tão atacado? O que pode estar 
acontecendo para que um diploma dessa natureza - que uns acham 
muito avançado, enquanto outros pensam que só estabelece direitos -
passe a ser alvo de nossos ataques, de forma que nossa sociedade 
tem sido compelida a se rebelar contra ele? 

Em primeiro lugar, porque nos expõe. O Estatuto tem 
demonstrado como de fato é a nossa sociedade. Como estamos. 

Outra pedra fundamental é a articulação. O art. 86 desse 
Estatuto diz que "a política do atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios". 

O legislador diz que, se vamos começar uma política de 
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atendimento da criança e do adolescente, isso deve acontecer de 
forma articulada. Todos hão de participar de forma articulada. Não 
percebemos isso. Percebemos que somos ilhas de excelência, cada 
um de nós. Percebemos que cada um que trata desse assunto o quer 
esgotar em si mesmo. Isso demonstra a nossa fragilidade, é óbvio. 
Demonstra quem de fato somos. Demonstra a nossa incapacidade de 
estar dispostos à articulação, a ceder aqui, avançar ali. Isso em 
conflito ou em conjugação com as demais instituições. 

Essa é a leitura que faço da inaplicabilidade do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Ao expor quem somos de fato e como a 
nossa sociedade está desorganizada no trato de um assunto tão 
importante, falo de nós, dedicados a cuidar da criança e do 
adolescente deste País. 

Tomando conhecimento disso, podemos alterar um pouco 
o trato da questão. Essa é a primeira e efetiva forma de controle 
estatutário das ações. A interface de todas as instituições gerará o 
efetivo controle. Mas temos visto que cada um de nós se desdobra, 
esgota-se para tentar resolver o problema. Percebemos que não 
temos condições e começamos a culpar o outro. "Fiz tudo o que 
podia, mas o outro não fez". E o outro diz a mesma coisa. Sabe por 
quê? Porque não nos organizamos. 

A segunda exposição é a seguinte: se você quer fazer 
política social neste País, tem de ser diferente. Política social se faz 
com a sociedade. Ele articula o 204, em seguida os Conselhos e faz 
tudo para que não funcione. Já repararam isso? Quem conhece um 
Conselho que funcione nesses moldes? Isso é política social. 

Política social é a articulação presente da sociedade e do 
Estado. Os governos passam, os Conselhos não. As tendências 

·governamentais vão e vêm. Mas os Conselhos, segundo o padrão que 
o constituinte estabeleceu e a legislação que o seguiu fez, não. Isso é 
perigoso. 

Alberto Torres abordou um assunto interessantíssimo. Ele 
disse: "sem valor econômico, o homem não é nada". Quase 1/3 da 
nossa sociedade é composta de pessoas que estão absolutamente 
excluídas de qualquer tipo de valor. Estamos pensando em fazer 
política social desse jeito? Temos uma luta. 

O momento que vivemos é um momento de trincheira. 
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Encaro o trato da criança e do adolescente neste País como se· 
fosse uma milícia. Temos uma responsabilidade muito grande. Nessa 
hora temos de construir trincheiras sociais que resistam ao que o 
modelo econômico deste País vem fazendo há 500 anos. Trincheira 
social é a coisa mais importante. 

A articulação de cada um de nós, a presença da 
sociedade no trato da questão, de forma articulada, fundamentada 
nesses dois pilares que acabei de citar, a visão do que é prioridade 
absoluta e do que é que é articulação. Isso, sim, pode estabelecer 
locais de refúgio e pode começar a dar origem à possibilidade da tão 
sonhada inserção social, mas limitada, porque, enquanto a vontade 
política não estiver aliada a essa nossa vontade, nada ou muito pouco 
vai acontecer. 

Mas acho que é possível nós, aqui em Minas Gerais e em 
Belo Horizonte, tomarmos consciência das nossas limitações e do que 
devemos fazer. Será um grande avanço se isso acontecer. Será um 
grande avanço estarmos conjugados em ações. Aí, sim, quem sabe, 
em breve espaço de tempo consigamos ver esses conselhos saírem 
do papel. Esse é o nosso desafio. Do contrário, não devemos nos 
iludir: seremos atropelados pelo fim desses direitos. E não sei nem se 
são direitos. Para mim, são obrigações mínimas que o Estado tem 
para com crianças e adolescentes. O que se apregoa como uma lei d~ 
direitos, no meu modo de ver, é uma lei de mínimas obrigações. E 
uma lei de um Estado consciente. É por isso que em outros lugares do 
mundo não se tem uma lei como essa, pois o Estado sabe o seu 
papel. Nós nos orgulhamos de ter talvez a lei mais avançada no papel, 
quando em outros lugares não há necessidade de escrev~r isso. Não 
é preciso dizer que se protege a criança e o adolescente. E o futuro de 
uma nação. Não há necessidade de se colocar isso no papel. Ma~ 
aqui temos essa necessidade. Muito mais que colocar no pa~el _e 
necessário fazer disso uma prática, fazer isso ser a nossa propna 
razão de vida. É isso, meus amigos. 

Palavras do Sr.Túlio Batista Franco 
Bom dia para todos! Gostaria de cumprimentar o Exmo. 

Deputado Márcio Cunha, o Dr. Eduardo Henrique, Promotor· de 
Justiça; e o Sr. Sérgio Azevedo, professor da Universidade Católica, 
que compõem a Mesa. Inicialmente, queria cumprimentá-los e 
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agradecer o convite para falar sobre uma experiência muito 
interessante que tem sido desenvolvida na área da saúde, que é a de 
controle social do SUS. 

Quando me fizeram o convite para vir ao seminário, disse 
que acompanhava as políticas públicas desenvolvidas na área da 
criança e do adolescente, mas ressaltei que minha área específica de 
trabalho é o SUS e que, se isso fosse interessante para as pessoas 
que estivessem participando do seminário, poderia expor a 
experiência de controle social que temos desenvolvido há 1 O anos no 
SUS. É disso que venho falar. O controle da sociedade sobre políticas 
como a que desenvolvemos para as áreas sociais e sobre as políticas 
do Estado se dá por meio de uma participação efetiva. Isso é 
fundamental. Posso dizer que não teríamos chegado aonde estamos, 
com o desenvolvimento do SUS, se não fosse a participação popular e 
o controle social do SUS. Não teríamos chegado a esse que é um dos 
maiores sistemas de saúde públicos do planeta, que, querendo ou 
não, mal ou bem, realiza a assistência à saúde da grande massa da 
população brasileira, com mais de 1.500.000.000 de procedimentos 
por ano. Não teríamos chegado aqui se não fosse uma rede de 
conselhos de saúde, que se constituiu num poderoso movimento no 
País inteiro. 

Então, isso tem sido uma questão fundamental. Essa 
participação da sociedade nas políticas de saúde vem desde a 
concepção do SUS e foi institucionalizada, ou seja, criou-se uma lei 
instituindo os conselhos de saúde como foram criados aqui os 
conselhos para a área da criança e do adolescente. O Promotor que 
me antecedeu leu, aliás, trechos dessa lei, definindo o caráter do 
conselho, que é exatamente igual ao caráter do conselho de saúde, é 
deliberativo, tem um caráter permanente, é paritário em relação à 
presença da sociedade civil. Então, essa é uma lei muito avançada. 
Resta-nos fazer com que ela se desenvolva e com que ela seja, 
realmente, praticada. 

No caso da saúde, criou-se uma lei federal instituindo os 
conselhos, a sua organização e o seu funcionamento. Logo depois, 
essa lei federal foi repicada para os Estados e para os municípios, que 
criam os conselhos nas respectivas instâncias. Temos hoje mais de 3 
mil conselhos de saúde órganizados e funcionando no País inteiro. 
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Temos mais de 80 mil conselheiros de saúde.· As conferências 
nacionais de saúde se realizam com mais de 1.500 pessoas que são 
delegadas em se.us municípios e em seus Estados. Então, constituiu-
se, realmente, um movimento popular em tomo da política de saúde e 
criou-se todo um arcabouço jurídico institucional, por meio de leis 
federais, estaduais e municipais, das normas que o Ministério da 
Saúde tem editado, das resoluções do Conselho Nacional de Saúde, 
dos conselhos estaduais e municipais. Hoje muitas das políticas e das 
iniciativas dos gestores de saúde têm necessariamente que passar 
pelo Conselho Municipal de Saúde. Isso é prova de-que o conselho 
tem instrumentos de fato para controlar a saúde. Por exemplo, a 
Secretaria Municipal de Saúde tem que prestar contas ao Conselho 
Municipal de Saúde da administração e dos recursos do Fundo 
Municipal de Saúde. Se o Conselho não aprova essas contas, a 
Secretaria da Saúde pode deixar de receber os recursos que são 
transferidos do Ministério da Saúde para o município. Isso é um 
instrumento poderoso para controlar a política, para fiscalizar os 
recursos, mas isso não foi uma dádiva aos Conselhos ou ao controle 
social. Essa foi uma conquista desse movimento. 

Há outros instrumentos. A Secretaria Municipal da Saúde 
tem de aprovar no Conselho o plano municipal de saúde. Há diversos 
instrumentos que o Conselho tem e que lhe dão a possibilidade de 
controlar efetivamente a política, de fiscalizar a política. Mas foi com a 
participação, com a mobilização que se conseguiu isso. Não adianta 
dotar os Conselhos de Saúde de todo o instrumental para que ele 
funcione, dar o poder deliberativo, se os conselheiros de saúde não 
são capacitados para o exercício pleno da função de controlar a 
política. Essa é uma questão importante porque até hoje, ou por muito 
tempo, quem deteve o conhecimento da saúde, das políticas, do 
funcionamento da saúde foi o monopólio dos técnicos, dos 
profissionais de saúde. Digo isso porque sou um profissional de 
saúde, sou um servidor do SUS. É necessário dar publicidade, 
socializar esse conhecimento técnico-político para que a sociedade, 
para que os conselheiros possam ter iniciativas de controle das 
políticas, possam exercer plenamente o seu mandato e não· ser 
subservientes às políticas oficiais, mas ter voz ativa, iniciativas dentro 
dos Conselhos de Saúde. Então, iniciamos a idéia da capacitação de 
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conselheiros. Tenho o orgulho de falar que Minas foi a pioneira 
em projetos de capacitação de conselheiros. Iniciamos isso na Escola 
de Saúde de Minas Gerais, em 1994. Ela é muito importante e tem 
dado resultados muito efetivos. Parcerias devem ser feitas ao longo 
desse caminho, e cito o Ministério Público como um parceiro 
fundamental, essencial, do qual não abrimos mão. 

Hoje o Ministério Público está contemplado com políticas 
do Ministério da Saúde para formação de Promotores na área de 
direito sanitário. Sabemos que é uma área incipiente no País. O 
próprio Ministério Público levantou a demanda de formação de 
Promotores nessa área. Estamos desenvolvendo um projeto de 
fortalecimento do controle social, definido em dois subprojetos: um é 
para a capacitação de conselheiros de saúde, que vai ser 
desenvolvido em todo o terrítório nacional. Ele vai ter início no começo 
do próximo ano e tem o objetivo de formar mais de 40 mil 
conselheiros. O outro é a formação de membros do Ministério Público 
na área de direito sanitário. 

Gostaria de aproveitar o resta.nte do meu tempo para 
apresentar esse projeto de fortalecimento do controle social na saúde. 
Digo que o projeto não trata somente da capacitação, ela é um dos 
seus aspectos, mas é muito mais abrangente em relação ao controle 
social. Vou usar, para apoiar essa apresentação, o telão, porque fica 
mais fácil para o Plenário visualizar melhor o que é esse projeto de 
capacitação. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
Este se chama Programa de Apoio ao Fortalecimento do 

Controle Social, porque, como já disse, é muito mais do que a 
capacitação, pois tem como objetivo uma presença maior na vida dos 
Conselhos. 

O objetivo é fortalecer os mecanismos de controle social 
no SUS, mediante concepção, formulação, desenvolvimento e 
implantação de programa continuado de capacitação de conselheiros 
estaduais e municipais de saúde e de formação de membros do 
Ministério Público. Estou trazendo aqui um programa formulado no 
âmbito do SUS, mas tenho absoluta certeza de que grande parte dos 
problemas que vivem, na área de controle social, de funcionamento 
dos Conselhos de Saúde; de políticas sociais, nós também vivemos. 
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Por isso acho que essa . intersetorialidade é ~muito .importante.· 
Trocar experiências, fazer intercâmbio é muito importante. 

O primeiro subprojeto é de capacitação de conselheiros 
estaduais e municipais de saúde. O público são os conselheiros 
titulares estaduais e municipais. As metas são a capacitação de 50% 
dos conselheiros estaduais e municipais dos Estados participantes, 
sendo 399 conselheiros estaduais e 43.207 conselheiros municipais 
de saúde. 

A primeira questão importante na concepção de •um 
projeto de capacitação de conselheiros é a necessidade de que o 
projeto esteja vinculado à realidade de cada um .. Não pode, ser. ~m 
programa tecnicista, acadêmico. Ele tem de ser mwto volta~? a p~a~1s, 
ao fazer cotidiano, vinculado ao conhecimento necessano, bas1co 
sobre as políticas de saúde. Nesse sentido, todo modelo pedagógico 
pensado está relacionado com a reflexão do cotidiano dos 
conselheiros, incorporando ao máximo as experiências e os 
conhecimentos que têm da sua realidade de saúde e social. As 
oficinas vão simular situações vivenciadas pelos conselheiros. As 
sessões devem ser preferencialmente em horários e dias compatíveis 
com as atividades profissionais dos conselheiros. Muitos deles 
trabalham; por isso é necessário pensar neles, quando se pensa no 
acesso a esse tipo de oficina. A implantação deve ser articulada com 
as experiências já existentes, valorizar as experiências locais. 
Levamos essas questões às últimas conseqüências, ou seja, os 
monitores dos cursos serão recrutados nas regiões em que eles serão 
oferecidos. Com certeza, serão as pessoas que melhor entendem da 
realidade local. 

Continuando, o que se espera com essa capacitação: a 
ação dos conselhos de saúde fortalecida; a maior participação dos 
conselheiros na elaboração e na fiscalização dos planos e orçamentos 
para a área; Estados comprometidos com a capacitação e a 
informação dos conselheiros de saúde; trabalho conjunto entre os 
conselhos, o Ministério Público e outras instâncias de controle social; 
banco de dados de conselheiros estaduais e municipais criados. Esse 
é um outro produto que se pretende com o projeto. Não é a 
capacitação. Vamos organizar um banco de dados de conselheiros 
estaduais e municipais que poderá ser utilizado no intercâmbio das 
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políticas. Continuando: proposta de capacitação e educação 
continuada de conselheiros, formulada, ou seja, não se pretende 
terminar a capacitação agora. O objetivo é que os Estados dêem 
prosseguimento a essa capacitação, na medida em que os 
conselheiros cumprirem seu mandato e tudo mais. Aqui, estou 
dizendo "sub-projeto 11", que é ligado à formação de membros do 
Ministério Público em direito sanitário. Será oferecido um curso de 
extensão curto, de 32 horas, e um curso de pós-graduação em direito 
sanitário, que é o curso de especialização. 

Objetivos: apoiar a mobilização e a articulação do 
Ministério Público na defesa da saúde; promover a densificação dos 
institutos do direito sanitário na prática de atuação do Ministério 
Público; - envolver o Ministério Público na implementação da ordem 
jurídica sanitária; - desenvolver a jurisprudência em matéria de direito 
à saúde. Vocês podem observar que não se trata apenas da formação 
de promotores em direito sanitário, mas da instrumentalização desses 
promotores para sua ação quotidiana na defesa da legislação do SUS 
e da instrumentalização do Ministério Público, para que influencie na 
criação de uma ordem jurídica sanitária no País, uma carência nossa. 

Então, trata-se de uma potencialização do Ministério 
Público para sua atuação prática e para sua influência na elaboração 
da ordem jurídica sanitária do País. Essa é a questão importante, cuja 
abrangência é muito maior do que simplesmente a capacitação ou 
formação de promotores. Quero dizer que esse projeto foi concebido 
por três entidades: o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de 
Saúde - que é uma antiga reivindicação -, e o Ministério Público. 
Tivemos membros do Ministério Público Federal e dos estaduais 

. durante o tempo todo no desenvolvimento do projeto. 
As metas são: membros do Ministério público - Promotores 

de Justiça com atuação nos Estados e no plano federal - 50% das 
comarcas providas, totalizando 1.143 promotores para o curso de 
extensão. Para o curso de pós-graduação, que é a especialização, 
120 membros do Ministério Público. Outros produtos relacionados à 
formação dos promotores: será organizada a coletânea com a 
legislação e a jurisprudência referentes ao direito sanitário; pesquisa 
de jurisprudência; apoio de informática e comunicação. Então, o que 
se pretende é a criação de um banco de dados com toda a 
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jurisprudência em direito sanitário nos últimos dez anos. Pretende-
se pesquisar a legislação de outros países, deixando tudo isso 
disponível para-- os promotores através da Internet, de livros e de 
publicações, facilitando seu acesso a esses dados e o seu trabalho: 

Agora, uma coisa fundamental: para a gestão e o 
acompanhamento desse projeto, foi organizado não só o projeto do 
Ministério Público, mas um comitê de acompanhamento que é 
formado por membros do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional 
de Saúde e do Ministério Público. 

Eles terão atribuição de acompanhar e fiscalizar a 
execução do projeto, a qualidade do material didático e a metodologia 
que está sendo implementada. Ao mesmo tempo, esse Comitê de 
Acompanhamento é um facilitador das entidades que conduzirão e 
desenvolverão esse projeto. 

· Monitorar o cumprimento das metas, analisar e aprovar os 
planos de cursos, contribuir para articulação entre os Subprojetos 1 e 
2, que é o subprojeto de formação de membros do Ministério Público e 
capacitação de Conselheiros. 

Gostaria de concluir dizendo que a capacitação, no nosso 
caso, foi adquirindo uma relevância e uma prioridade muito grandes. 
No contato com o Ministério Público e outras entidades, percebemos 
que era necessário capacitar os Conselheiros, contribuindo com o 
Ministério Público para formação de Promotor de ·Direito Sanitário, 
para instrumentos que não existem, para banco de dados de 
legislação, porque ele é o nosso parceiro fundamental na defesa da 
legislação do SUS. 

Trouxe essa experiência pois acho que temos de fazer 
uma interlocução entre todas as áreas que estão tentando e lutando 
para desenvolver políticas sociais. Essas experiências que deram 
certo têm de ser passadas para os outros. Nessa intersetorialidade, 
temos de fazer crescer todo o segmento de políticas públicas, 
desenvolvidas para a área social. É a contribuição que trago, espero 
ter contribuído com o seminário de vocês. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Sérgio Azevedo 
Peço licença para falar sentado, pois estou com problemas 

de coluna. Exmos. Srs. Márcio Cunha, coordenador dos debates; 
Eduardo Machado, Promotor de Justiça; Túlio Franco, coordenadqr do 
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Programa de Capacitação de Conselheiros do SUS, membros do 
semmano legislativo, meus senhores e minhas senhoras, 
primeiramente, gostaria de agradecer a participação neste seminário 
legislativo. 

Tenho acompanhado, ao longo dos últimos anos, essa 
iniciativa da Assembléia Legislativa, que, com outros encontros 
congêneres como audiência regional, orçamento participativo 
estadual, fórum de debates e fóruns técnicos, tem contribuído 
enormemente para colocar esta Casa em maior proximidade com a 
população de Minas Gerais. Podemos dizer que a Assembléia 
Legislativa de Minas, sem sombra de dúvida, é uma assembléia de 
ponta e uma referência para o Brasil. 

Essas experiências e propostas de participação estão 
vinculadas às orientações decorrentes tanto da Constituição de 1988, 
quanto da Constituição mineira de 1989. Percebi que, além da 
questão da democracia direta, participativa, há necessidade, em uma 
sociedade complexa como a nossa, da criação de instrumentos de 
participação semidireta da população para que haja nos interstícios 
das eleições, um contato dos representantes com a sociedade civil 
organizada. 

Nesse sentido, o seminário legislativo tem sido um grande 
sucesso, na medida em que tem subsidiado inúmeras políticas 
regulatórias desta Casa, os dados e estudos mostram isso. Espero 
que aconteça o mesmo com este Seminário da Criança e do 
Adolescente. 

Apesar desses avanços que enfrentamos, como 
anteriormente disse o Promotor Eduardo Machado, um dos grandes 

_ problemas enfrentados é a nossa capacidade de implementação de 
políticas. Ou seja, embora formalmente vivamos numa democracia 
moderna, que a literatura mais recente chama de poliarquia, em que 
somos muitos parecidos com o Primeiro Mundo. Concomitantemente 
com esse arcabouço formal moderno, temos uma grande parte da 
população, como dizem alguns autores, funcionando num tipo de 
participação pré-robbesiana. Vive uma lei da selva, onde impera a lei 
do mais forte e do vale-tudo. 

No Brasil, diferentemente da tradição anglo-saxônica, a 
sua capacidade em prestígio e legitimidade tem sido relativamente 
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baixa. Não é por outro motivo que a nossa Constituição é 
ultradetalhada. Por quê? Porque, como a lei aqui não funciona, todo o 
mundo quis colo.car tudo na Constituição para ver se, quem sabe, 
assim seria cumprida. 

A nossa sociedade, como mostrada pelos antropólogos, 
tem sido profundamente relaciona!. Temos, concomitantemente com o 
universalismo de procedimentos, atividades ou resoluções de 
problemas que dependem muito das relações pessoais. Por isso, o 
Roberto da Mata diz: "No Brasil, quem tem relações são pessoas e 
quem não tem relações são indivíduos". A polícia chama de indivíduo 
alguém com quem não tem relação. 

Apesar disso, com referência à participação da sociedade, 
temos tido avanços importantes nos últimos tempos. Diria que há dois 
tipos de participação: uma é mais antiga e começou em meados dos 
anos 70, a qual poderíamos chamar de participação restrita e 
vinculava exclusivamente à participação da população bem localizada 
e com problemas específicos em determinadas áreas. 

Recentemente, tem explodido um tipo de participação 
muito mais importante, a participação ampliada, que alguns chamam 
de neocorporativa, em que membros do Governo e da sociedade civil, 
em conjunto, discutem questões que são consideradas profundamente 
importantes para toda a sociedade. É a idéia dessas organizações 
híbridas, que são os conselhos, e também das organizações como 
seminários deste tipo de hoje, em que se sugerem informações. 

Essas organizações têm crescido enormemente. Para se 
ter uma idéia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em termos 
municipais, temos quase 300 conselhos, que, na sua maioria, 
nasceram e foram implementados a partir dos anos 90. Diria que, ao 
mesmo tempo em que esses conselhos têm grandes potencialidades, 
estudos feitos no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte mostram isso. 
Em média, a capacidade dos conselheiros é acima da média da 
população. Diferentemente dos antigos conselhos dos anos 90, têm 
capacidade de escolha de seus membros e de colocar as questões na 
agenda pública. Têm tido ainda capacidade de influenciar nas próprias 
políticas públicas setoriais. 

Por outro lado, apresentam também constrangimentos de 
vários tipos. Entre eles, políticas excessivamente padronizadas para 
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um país e um Estado muito diferenciados. Às vezes, há um 
grande número de conselhos - 15 ou 16 em municípios pequenos -, 
mas faltam população e massa crítica para participar desses 
conselhos. Tem ocorrido, em alguns níveis, um certo formalismo ou,. 
como chamam as pessoas, a "prefeiturização" dos conselhos. A 
participação desses conselhos faz com que os grupos mais carentes e. 
não organizados não tenham como participar. Na verdade, apesar dos 
avanços, ainda há problemas. . 

Além dessas características gerais, cada um desses. 
conselhos tem problemas específicos, com necessidade de 
especialistas na área, fazendo uma grande diferença em termos 9é 
articulação e mobilização de interesses. Por exemplo, nas questões 
do Conselho da Criança e do Adolescente a clientela-alvo não é 
organizada, é representada por instituições não governamentais, que 
falam em nome dela. O mesmo acontece com a saúde. Com exceção 
dos doentes crônicos, não existe uma associação dos enfermos, 
fazendo com que outros atores tenham uma importância maior. Como_ 
é um tema complexo, também é necessária a participação do 
especialista. 

Outra questão importante - em que o Ministério Público 
tem tido um desempenho especial nas várias áreas sociais - é que 
não basta criar fundos e conselhos, é necessário discutir a 
operacionalização e a cultura, isto é, como devemos colocar isso em. 
prática. Tive um contato com um trabalho interessantíssimo feito pelo 
Ministério Público sobre a LOAS, na totalidade dos municípios do 
Paraná, abrangendo não só a formação de conselheiros, mas também 
orientando a implementação das ações. Como disse o Túlio, 
responsável pelo programa de capacitação dos Conselheiros do SUS, 
esses conselhos não nascem como algo acabado. Alguns crescem 
mais do que os outros, como na área da saúde. Isso acontece devido 
a uma tradição cívica anterior, um passado diferente. Se pensarmos 
em países, regiões ou Estados, os diversos conselhos dependerão 
muito da capacidade de organização da sociedade em cada um deles. 
Necessariamente, teremos desenvolvimentos diversos. . 

Quanto ao tema específico da criança e do adolescente, 
uma questão importante - apesar de não ser especialista nessa área, 
tenho orientado algumas teses - é que não existe nenhuma solução 

z 
õ 

2036 
fácil. Esse trabalho exige interdisciplinaridade. Sabemos ·mais 
sobre o que não deve ser feito do que sobre o que deve ser feito. Por 
exemplo, instituições totais, segregação e tratamento exclusivamente 
policial não funcionam. A" ênfase deve recair sobre a integração. A 
busca da integração leva a aspectos não só educacionais, como o 
apoio familiar, mas também à capacidade de ~oc!alização de valores. 
Não é à toa que a bolsa-escola tem funcionado como elemento 
importante, vinculando facilidades de inserção na família com a 
educação. A socialização de valores é muito importante. Se o Estado 
perde a capacidade - ainda que possamos discutir que há valores e 
valores - de socializar valores mínimos importantes de convivência 
pacífica, valores humanos universais, como o respeito à vida, o 
respeito ao direito do outro, etc., entramos num campo muito perigoso. 
Em algumas grandes cidades, a socialização de crianças e 
adolescentes está sendo feita numa outra esfera de valores, em que a 
vida é profundamente banalizada. As pessoas não se colocam na 
posição do outro; não existem as perspectivas de fraternidade e 
identidade. 

Para pessoas que têm socialização desse tipo, polícia só 
não resolve. Para elas, o que vale é ter as mesmas regras do jogo. A 
pressão da polícia é vista apenas como penalização por desrespeito 
às regras do jogo. Não foi à toa que, ontem, para meu espanto e de 
muitos, um traficante, em São Paulo, resolveu pagar de R$20.000:00 
a R$30.000,00, dependendo da patente, para cada policial morto. E a 
prova indubitável de que não se .considera a polícia como alguém que 
está cumprindo a lei. Ser mais forte é o que importa. 

Nessa análise social, levando em conta a criança e o 
adolescente, é preciso pensar em instituições que tenham leis e 
instrumentos para incrementar políticas, e é preciso também levar em 
conta as situações sócio-econômicas. Quando as situações sócio-
econômicas são adversas, não há engenharia institucional que dê 
certo. Isso já é consenso entre os estudiosos das diversas correntes 
políticas. 

Além das instituições e da situação sócio-econômica, tem-
se também de levar em conta a questão cultural, a formação de 
valores. Isso é muito importante. As instituições moldam e influenciam 
as culturas, que, por sua vez, retroalimentam e modificam as 
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instituições. As instituições têm de ter um "pega" com a cultura. 
Não adianta montar uma instituição que seja completamente 
dissociada dos valores e que não esteja integrada à realidade. 

Um dos grandes desafios a enfrentar é a capacidade de 
regulação do Estado. Costuma-se dizer que o Estado brasileiro é 
forte. Mentira. Sua capacidade de regulação é pequena. Regula 
apenas uma pequena parcela da população em alguns grandes 
centros, o que significa que temos cortes e submundos importantes. 
Há uma cidade legal "versus" uma cidade ilegal, real, que não é 
regulamentada, com tudo que isso quer dizer: exclusão das pessoas, 
desvalorização dos bens e criação de submundos completamente 
diferentes e com pouca articulação. 

Mesmo numa sociedade de mercado, não temos mercado 
minimamente coeso, como nos países desenvolvidos. O aluguel, a 
saúde, a educação e o lazer têm significados completamente 
diferentes, dependendo do meio social. A Lei do Inquilinato, por 
exemplo, existe apenas para as classes média e alta e para alguns 
setores populares. Nas vilas e favelas, o contrato é feito de boca. O 
reajuste é feito dia a dia, mês a mês e, dependendo da situação, no 
dia e hora em que o senhorio resolve cobrar. Além do que, as pessoas 
não têm prazo para deixar o barraco. 

Para o Brasil, já seria uma grande revolução manter o 
Estado mínimo do séc. XIX. Um dos grandes programas da 
administração popular de Erundina, em São Paulo, por exemplo, foi 
extraído do séc. XIX. Foi aos cortiços fazer com que as pessoas 
tivessem direito a um contrato de aluguel de reajuste anual, com 
determinado índice programado. Nossos desafios são muito grandes. 
A questão da infância e da adolescência é fundamental porque é 
nosso futuro. Como diz Sérgio Abrantes, "quando uma criança deixa 
de ir à escola e trabalha em funções profundamente aviltantes, está-
se debitando do futuro dessa criança, do futuro do País". Obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que 

os participantes poderão formular perguntas aos expositores e 
encaminhar suas questões por escrito. Para agilizarmos, solicitamos 
aos participantes que o façam o mais rapidamente possível, pois o 
término destes debates está previsto para as 12h30min. 
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Debates 
O Sr. Presidente - Helvécio Fernandes Costa, Presidente 

do Conselho Tutelar de Matozinhos, pergunta ao Dr. Eduardo 
Henriques: "O menor foi impedido- de trabalhar, o que lhe deu 
oportunidade de praticar pequenos furtos para conseguir dinheiro. 
Como poderemos corrigir esse avanço da delinqüência infantil?"~ 

O Sr. Eduardo Henriques - Acho que ninguém vai 
discordar da emenda à Constituição que elevou de 14 para 16 anos a 
faixa etária em que se consegue qualquer forma de trabalho do 
adolescente. Ninguém pode discordar disso. Temos a falsa impressão 
de que, piorando a lei, resolve-se o problema. Não é por aí. Devemos 
manter a lei e lutar para que o menino de 15 ou 16 anos não 
completos esteja na escola, sem trabalhar, mas cumprindo o que 
queremos para nossos filhos e que também deve ser proporcionado a 
essa parte da população, que é tão carente. 

Tentarei exemplificar melhor. Não podemos piorar uma lei 
que traz em si um mínimo. O menino com 16 anos incompletos deve 
estar na escola. Se está praticando ato infracional, é porque erramos 
em algum lugar. Não é porque aumentamos a faixa etária, é porque 
toda a retaguarda, toda a rede que deveria estar absorvendo esse 
menino está falhando. Falhamos nós, enquanto sociedade. Vamos 
começar a defender o retorno do trabalho na adolescência para 12 
anos? É o certo? Claro que não. Como vamos construir um país onde 
se furta do menino sua melhor época de formação? O que será de nós 
no futuro? Precisamos mudar o enfoque. Não é porque se elevou a 
faixa etária do trabalho que o adolescente veio a praticar ato 
infracional, é porque o adolescente é absolutamente excluído de tudo. 
Ele tão-somente faz o que qualquer um de nós faria. É uma questão 
de sobrevivência. Assim como muitos de vocês, lido todo dia com 
esses meninos. Os furtos praticados são de pequenas coisas; é um 
Nike, uma coisinha aqui, outra acolá. Graças a Deus, em Belo 
Horizonte, não há adolescentes infratores, autores de atos 
infracionais, que sejam líderes de bandos. Precisamos mudar nosso 
enfoque, e não, concordar . 

O Sr. Presidente - Pergunta para o Sr. Túlio Batista 
Franco, de um participante que não quis se identificar: "No município, 
pode ser criado o Conselho do SUS? Quais seriam os primeiros 
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passos?". 

O Sr. Túlio Batista Franco - Todos os municípios não só 
podem, mas são obrigados, por lei, a constituir o Conselho Municipal 
de Saúde. Isso está ligado à transferência de recursos do Ministério 
da Saúde para o município. O Ministério exige que o município 
apresente as três últimas atas de reuniões do Conselho. Então, se ele 
tem conselho, mas não funciona, o município pára de receber os 
recursos do Ministério. Acredito que todo município tem conselho. 
Existem muitos conselhos de saúde bons, que funcionam, que 
mobilizam, que fazem discussões, que controlam de fato a política de 
saúde, mas existem conselhos cartoriais, que não funcionam bem ou 
em que, na maioria das vezes, o representante do segmento de 
usuários é indicado pelo Prefeito. E isso fere a lei. Cabe às pessoas 
ter vigilância sobre o funcionamento do Conselho, tomando 
providências, mobilizando a sociedade ou acionando o Ministério 
Público, o Promotor público da comarca para que ele funcione. 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Temos aqui 
um elogio de Celina Chagas, do Conselho Tutelar da Pampulha, ao, 
Dr. Eduardo Machado: "Os conselhos tutelares parabenizam e 
agradecem a atenção e agilidade com a qual têm sido tratados os 
casos encaminhados ao Ministério Público". 

Pergunta de Paulo Nascente de Araújo, do Conselho 
Tutelar de Paraopeba, Minas Gerais, dirigida ao Dr. Eduardo 
Henrique: "A inércia dos conselhos municipais de direitos é 
extremamente prejudicial, pois os conselhos tutelares são afetados 
diretamente. Gostaria de saber quais são as alternativas e 
providências que o Conselho Tutelar pode tomar para que eles 
cumpram o seu papel?". 
· O Sr. Eduardo Henrique Soares Machado - Agradeço à 
Celina os elogios à nossa equipe. Com relação à pergunta do Sr. 
Paulo, quero dizer que há a necessidade de os conselhos de direitos 
mudarem ou pelo menos se conscientizarem do que são. O Conselho 
de Direitos é um órgão que delibera. Deliberar é apontar um caminho. 
E o Executivo se atrela a esse caminho. Por sua vez, o Conselho de 
Direitos tem de olhar para o Conselho Tutelar. Se, de um lado, temos 
o Conselho de Direitos, que delibera, do outro, temos parte da 
sociedade, pessoas retiradas dessa sociedade, para o tratamento ou 

z 
õ 

2040 
para o enfrentamento da questão relativa à criança e ao 
adolescente. Aí temos os Conselheiros dos conselhos tutelares. 
Então, como vamos ter essa pessoa, com tantas atribuições, tratada 
na lei como autoridade, com muita responsabilidade, se não damos a 
ela o mínimo necessário para que possa exercer o seu trabalho? 

O Prefeito José Vicente Damasceno - Com relação à 
questão da saúde, aquele comitê estará sufragando alguém ou terá 
autonomia real para efetivar a capacitação, o acompanhamento dos 
Conselheiros? 

A segunda pergunta é para o Dr. Eduardo: nas 
promotorias, existe alguma diretriz de postura para a construç~~ ?a 
organização social? Para mim, esse é o ponto axial deste sem~nano, 
pois podemos ter leis fundamentadas do ponto de vista da_ lógica e da 
estruturação jurídica, mas, se não tivermos uma sociedade que 
absorva a proposta e consiga fazê-la valer, a coisa não caminha. 

A terceira pergunta é para o professor do curso de gestão 
das cidades: já se pensou em uma proposta de cursos para os 
Prefeitos, para que, até mesmo em virtude da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a questão pública saia do amadorismo 
gerencial e alcance um profissionalismo de gerenciamento, busca~do 
a competência, a eficiência e, evidentemente, a resposta aos anse1os 
de seus clientes, que são os cidadãos? Há essa proposta de curso de 
gestão para os Prefeitos? Bem sabemos que há a figura d~ ge~tor da 
cidade, que vale muito para as grandes cidades; ma~, no_ 1ntenor,_ ou 
seja, em 80% dos municípios do Brasil, o Prefeito e que e o 
gerenciador, o gestor real, o executor, até ce~o ponto, das _P~~postas 
administrativas. Então, queremos saber se ex1ste essa poss1b1hdade e 
quais são os caminhos que estão sendc:> percorrido_s, até para que 
possamos ter esperança de que se mude algum~ co1sa. VeJ~n:' bem: 
para se assumir qualquer papel na sociedade, ex1ge-se um m1mmo de 
capacitação; mas, infelizmente, para ser político, neste País, qualquer 
pessoa pode sair do nada, do ponto de vista da capacitação, e tornar-
se responsável por vidas humanas. E isso é muito complicado. 

O Sr. Túlio Batista Franco - Antes de responder a 
pergunta, gostaria de dizer que temos discutido muito com . os 
conselhos, sempre que nos reunimos, esclarecendo aos Conselheiros 
o significado de ser deliberativo. As pessoas não estão acostuma~as 
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a participarem de um órgão deliberativo; geralmente, 
participamos, ao longo de nossa vida, de associações comunitárias e 
sindicatos, ou seja, associações reivindicativas - entidades que 
defendem determinado segmento da população, fazendo 
reivindicações ao poder público. Mas o Conselho não é um órgão 
reivindicativo, diferindo das entidades de que sempre participamos; é 
um órgão de poder, que decide a política. Essa é uma diferença 
fundamental, que, muitas vezes, os Conselheiros não percebem. Mas, 
se lhe é dado um poder muito grande para definir a política, lhe é dada 
também muita responsabilidade: a política tem de ser definida de 
acordo com a legislação vigente e tem de ser viável; o Conselho tem 
de se comprometer com a decisão que tomou, etc. Então, a noção do 
significado do poder deliberativo do Conselho é muito importante, 
assim como a força política para exercê-lo - e é nesse ponto que acho 
importante a capacitação. 

Quando começamos a capacitar os Conselheiros do SUS, 
em 1994, fazíamos cartilhas sobre a lei e íamos discutindo o que 
significava cada coisa, para que as pessoas tivessem noção do seu 
direito de cidadania e tomassem iniciativas em cima disso. Bem, o 
comitê de acompanhamento desse projeto nacional de capacitação de 
Conselheiros, também voltado para membros do Ministério Público, é 
formado pelas três entidades que desenvolveram o projeto - o 
Ministério da Saúde, o Ministério Público e o Conselho Nacional de 
Saúde -, é definido em portaria do Ministério e tem instrumentos para 
acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do projeto. 

Antes de lhes dar um exemplo, devo esclarecer que esse 
projeto será desenvolvido por quatro grandes universidades públicas, 
que ganharam a licitação. Mas temos de aprovar cada passo do 
projeto, até para que o Ministério faça o pagamento - que será 
parcelado - a essas entidades. Então, se elas, por exemplo, nos 
apresentam o material didático, vamos verificar se está de acordo com 
nossa metodologia, se a linguagem não é extremamente técnica, etc., 
e, à medida que aprovamos, o Ministério da Saúde vai fazendo o 
desembolso; depois de dado 1/3 dos cursos, há outro desembolso, e 
assim por diante. O comitê de acompanhamento tem instrumentos 
para controlar o desenvolvimento do projeto. É importante ter como 
controlar. 
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O Sr. Presidente - Perguntas do Sr. Leonardo Lobato, 

dirigidas ao Dr. Eduardo: "Gostaria que o senhor fizesse uma análise 
do problema das máquinas caça-níqueis, em.vista da função de "custo 
légis" do Ministério público e da crise institucional por que passa esse 
órgão". "Já existe, no nível dos conselhos tutelares, algo semelhante 
ou com os mesmos objetivos do programa de capacitação · de 
Conselheiros do SUS? Se houver, gostaria que falasse um pouco a 
respeito; se não houver, a psicóloga de um centro de saúde do SUS, 
que não quis se identificar, afirma que há necessidade disso, pois 
percebe-se enorme boa-vontade de alguns Conselheiros de conselhos 
tutelares, mas falta-lhes capacitação. Gostaria que comentasse." 

O Sr. Eduardo Henrique Soares Machado - Começarei 
respondendo a pergunta do Prefeito de Buritis. De fato, como foi bem 
colocado, temos leis. Mas tirar essas leis do papel é um grande 
problema. O constituinte tentou criar uma outra forma ou dotar alguém 
para fazer isso. Incumbiu o Ministério Público da defesa da ordem 
democrática e do próprio ordenamento jurídico. Por sua vez, o 
Ministério Público precisou amadurecer isso. Recentemente, o 
Ministério Público tem se organizado como instituição e entendido o 
seu papel. 

No Sul do País, há experiências interessantes. No Rio 
Grande do Sul, por exemplo, existe um Conselho de Promotorias da 
Infância. Quando há uma ação do Ministério Público na área da 
infância, naquele Estado, ela é institucional mesmo, porque todas as 
promotorias participam disso e deliberam uma ação conjunta. 
· Aqui estamos num estágio anterior, no qual ainda há a 
necessidade de que cada Promotor seja despertad? para esse 
assunto. Institucionalmente, ele é pouco comentado. E visto como 
atribuição secundária. Há muitos processos, e, paralelamente, é 
preciso promover-se de alguma forma a inserção social, e isso passa 
pêlo próprio ordenamento jurídico. 

É preciso haver inversão nisso. Precisamos valorizar a 
possibilidade da inserção por meio da legislação que temos e também 
- não podemos nos esquecer- a função processual afeta ao Ministério 
Público. Ao longo do tempo, estamos amadurecendo em relação a 
isso. No nosso Estado, ainda não temos essa visão global do 
Ministério Público e da sua real atribuição. 
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Relativamente à máquina caça-níqueis, pouco sei, a 
não ser a sua função institucional. Trabalho na Promotoria da Infância 
e tenho contato com grande parte das máquinas apreendidas em 
contato com jogadores, com meninos que estão jogando. Essas 
máquinas têm sido objeto da nossa multa. No Ministério Público, 
temos exercido a função que o Estatuto nos dá, que é a de cobrança e 
execução de multa, e a não-liberação da máquina. 

A própria Loteria, no início do ano, entendeu por bem 
descredenciar todas as máquinas. O que nos sobra é a contravenção 
penal do jogo. Se há uma contravenção penal, esse objeto não pode 
estar na rua. Temos sido aguerridos para que não haja a liberação 
dessas máquinas, e todos os nossos recursos estão no Tribunal de 
Justiça, aguardando julgamento. No Ministério Público da Infância, 
ainda não tenho notícia. 

Relativamente à crise institucional que vivemos, acho isso 
muito interessante. É o que falei com relação ao Estatuto. Quando 
olharmos para o Estatuto e conseguirmos ver quem somos de fato é 
que teremos a possibilidade de amadurecer ou não. 

Com relação ao treinamento de Conselheiros tutelares, ele 
existe, e recentemente até houve um. Mas o que nos falta é um 
amadurecimento da sociedade. É mais do que tão-somente um 
treinamento. Podemos passar um dia inteiro treinando, mas, se não 
formos maduros, não adiantará nada. Precisamos amadurecer 
enquanto sociedade. E aí somos todos. Todas as instituições têm que 
amadurecer, têm de estar próximas umas das outras. E isso passa 
pelo Conselho Tutelar. Repetiu-se o que falei. Apontamos o dedo para 
o Conselho Tutelar e dissemos que ele estava com boa-vontade, mas 
que estava errado. Mas não é por aí. Precisamos entender que o 
Conselho Tutelar vale tanto quanto nós no exercício direto da questão. 
Não sei se estou sendo claro, mas ele faz parte da atuação de cada 
um de nós. Se temos abrigos aqui representados, o Ministério Público, 
o Poder Judiciário e o Executivo, o Conselho Tutelar faz parte disso 
tudo. Não somos estanques, não somos caixas isoladas. Somos uma 
sociedade que tem de interagir, e é aí que nós erramos. 

Sr. Presidente - Pergunta de Cida, socióloga, para Túlio: 
"Como fica a situação de uma grande maioria de conselhos, nos quais 
existe todo um mecanismo popular de manipulação para aprovação 

I de propostas e projetos? Que participação efetiva é essa em que , . 
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as pessoas apenas discutem superficialmente algumas questões, 
votam contra ou a favor e pronto? Qual o projeto do SUS para atender 
e combater o crescente índice de pros tituição infantil e gravidez 
precoce?". 

O Sr. Túlio Batista Franco - A pergunta é muito pertinente, 
mas gostaria de fazer um esclarecimento. Eu disse que o projeto de 
capacitação de Conselheiros e membros do Ministério Público vai ser 
desenvolvido por quatro grandes universidades. Mas, antes de se 
definir quais seriam elas, foi analisada toda a experiência que têm na 
área de capacitação de Conselheiros. São entidades que, 
comprovadamente, detêm metodologia de capacitação e de ensino 
voltado para a área popular. 

Quanto à questão da manipulação dos conselhos e das 
discussões superficiais, infelizmente, é uma situação que existe em 
muitos lugares. O projeto de capacitação de Conselheiros é para que 
isso não ocorra, para que eles deixem de ser manobra dos Executivos 
e gestores e passem a ser sujeitos das políticas de saúde, passem a 
ter poder deliberativo, passem a ter iniciativa das políticas de saúde. 
Mas isso só acontecerá se promovermos a socialização, a 
publicização do conhecimento da saúde, de como funciona o SUS. 
Como o Conselheiro vai controlar os recursos da saúde se não sabe 
como é feita a transferência, quais os critérios? Ele tem de saber isso 
minimamente. Ele não tem de ser um técnico do SUS, não tem de ser 
um sanitarista, assim como um Conselheiro do Conselho de Direitos 
da Criança e do Adolescente não tem de ser um técnico. Mas ele tem 
de ter noções, tem de saber minimamente como isso funciona, como é 
a transferência de recursos, quais são os critérios, para poder 
controlar. A capacitação vem nesse sentido. 1 

Em 1994 organizamos, na Escola de Saúde de Minas 
Gerais, o primeiro curso de Conselheiros de Saúde. Minas foi pioneira 
nisso. A partir daí, participei diretamente de mais de 40 cursos de 
Conselheiros, ministrei curso no Norte de Minas para pessoas que 
estavam acostumadas com o movimento popular, etc. O ,que 
observamos é que quando se fala de cidadania, de direitos, a pessoa 
tem uma compreensão enorme e potencializa a sua ação como líder, 
como Conselheira. Existem depoimentos belíssimos depois desses 
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cursos. 

Então, é viável mudar essa situação de conselhos 
manipulados, desde que haja política para isso, porque não vão se 
modificar de forma espontânea. É necessário que haja iniciativas e 
políticas desenvolvidas para potencializar esses conselhos. Políticas 
que busquem soluções para a prostituição infantil e a gravidez na 
adolescência. Especificamente a gravidez na adolescência está no 
âmbito da assistência no sentido estrito. O Ministério tem programas 
de prevenção de gravidez na adolescência. Eles podem não ser ainda 
tão eficazes quanto necessitariam ser. Acho que temos que aumentar 
o grau de intersetorialidade nessas políticas. Há programas que as 
unidades de saúde, os centros de saúde, o pessoal técnico 
desenvolve nas comunidades. Há muitos problemas, por exemplo, o 
de adesão ao programa e uma série de coisas a serem enfrentadas. 

O Sr. Túlio Batista Franco - Gostaria de parabenizar as 
pessoas que organizaram este Seminário, que está sendo muito 
participativo, como devem ser os eventos na área dos segmentos 
sociais, das políticas públicas. Desejo a vocês uma boa finalização do 
Seminário, bons trabalhos. Espero que eu tenha, com a experiência 
da saúde, contribuído para que vocês pensem em políticas voltadas 
para o fortalecimento do controle social nessa área de direitos da 
criança e do adolescente e reivindiquem do poder público políticas 
voltadas para o controle social, para esse segmento. Muito obrigado a 
todos. 

O Sr. Eduardo Henrique Soares Machado - Finalmente, 
quero deixar bem claro o que viemos fazer aqui. Estamos debatendo, 
de fato, o futuro da nossa Nação, estamos pensando aqui até onde o 
nosso Estado tem sido comprometido com a sua prole. Isso reclama 
·de nós uma profunda reflexão daquilo que temos feito. Há a 
necessidade da mudança de paradigma, da mudança na rotina de 
trabalho, para que venhamos, de fato, a retirar, o quanto antes, essas 
obrigações que alguns chamam de direito e que estão escritas no 
Estatuto, essas obrigações que o Estado tem para com a sociedade, 
mormente as crianças e os adolescentes. Não vamos ficar 
enganados. Quando se levanta a bandeira da redução da idade penal, 
na verdade, o Estatuto é atacado; na verdade, deseja-se algo mais, 
porque sabemos todos ·que as crianças e os adolescentes que, 
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porventura, venham a praticar um ato infracional representam · "J"·, 

uma porção bem pequena daquilo que, de fato, tem sido crime no 
nosso País. Então, vamos estar atentos aos nossos pensamentos .. 
Quando o Estatuto é atacado, sobre essa bandeira da .redução da 
idade penal ou qualquer outra, o que de fato se quer é desestabilizar 
uma legislação que veio carregadá do espírito da Constituição de 
1988 e foi a primeira delas. É muito importante que entendamos isso. 
O Estatuto é a primeira legislação que adveio tão logo a Constituição 
foi promulgada. 

O espírito da Constituição está presente no Estatuto. 
Vamos estar atentos a isso, oferecendo essas trincheiras de inserção 
social. 

O Sr. Sérgio Azevedo - Gostaria de parabenizar os 
participantes e dizer também que, numa sociedade profundamente 
desigual como a nossa, a participação da sociedade organizada é 
fundamental. Acho que, nesse caso específico, a formação de 
Conselheiros e políticos para funcionarem pelo menos como 
interlocutores é muito importante para que possamos cumprir a 
questão do saber, pois isso demanda, em conseqüência, outras 
questões importantes. 

Gostaria ainda de dizer que, apesar dos vários 
constrangimentos, as experiências têm demonstrado que temos 
crescido muito nos últimos anos, nessa área. 

Mesmo que os conselhos passem a funcionar muito bem, 
isso está muito longe. Não podemos perder de vista que eles são 
entidades que definem políticas regulatórias, diretrizes. Mesmo que 
eles continuem muito bem, continua sendo muito importante o papel 
dos Governos, de quem implementa as políticas. Quem define 
diretrizes coloca metas gerais. Quem as implementa pode, dentro 
dessas diretrizes, ir mais para a esquerda, um pouquinho para o 
centro, um pouquinho mais para a direita. Os conselhos jamais vão 
tirar a importância de quem implementa as diretrizes. Eles funcionam 
como limitadores, mas continua sendo fundamental a questão do 
poder local, do poder estadual, ou seja, das autoridades constituídas, 
que sempre vão implementar as políticas específicas. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus 
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agradecimentos aos ilustres expositores, às demais autoridades e 
aos participantes, bem como ao público em geral, pela honrosa 
presença, e aos telespectadores da 1V Assembléia, e, cumprido o 
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados 
para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1183 REUNIÃO ESPECIAL, EM 30/11/2000 
Presidência do Deputado Edson Rezende 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição 
da Mesa - Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica 
dos trabalhos - Suspensão e reabertura da reunião - Apresentação 
dos relatórios dos grupos de trabalho - Apresentação oral de pedidos 
de destaques e de novas propostas - Votação e aprovação do 
documento final, salvo destaques - Discussão e votação dos 
destaques e das novas propostas - Eleição da Comissão de 
Representação do Seminário - Entrega do documento final do 
seminário ao Sr. Presidente - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Amilcar Martins -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo 
Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely 
Tarqüínio - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
José Henrique - José Milton - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Nivaldo Andrade - Paulo Piau - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) Às 

8h15min, 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 Márcio Cunha, 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 as Exmas. Sras. Eliene Carajá, Assistente de Direção do 
Centro Pró-Vida; e Maria das Mercês Pinto Mesquita, membro do 
Sindicato dos Sociólogos; o Exmo. Sr. Virgílio Cunha Mattos, 
Orientador da Frente de Saúde Mental - Pólos - UFMG -; a Exma. Sra. 
Maria Elizabeth Marques, do Instituto da Criança e do Adolescente; o 
Exmo. Sr. Eni Carajá Filho, membro do Conselho Estadual de Saúde; 
e as Exmas. Sras. Marília Mata Machado, da Pró-Reitoria de Extensão 
da UFMG - Subcoordenação de Programas de Ação Social 
Comunitários; e Tânia Mara Lopes Cançado, do Programa Cariúnas, 
coordenadores dos Grupos de Trabalho I a VIl, respectivamente. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da 

plenária final do Seminário Legislativo Dez Anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, com a discussão e aprovação do 
documento final. 

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos 
O Sr. Presidente - Como o documento contendo as 

propostas dos grupos de trabalho já foi distribuído, vamos suspender 
a reunião por 30 minutos para que os participantes possam fazer a 
leitura da proposta de documento final. 

Reaberta a reunião, será feita a apresentação dos 
relatórios dos grupos de trabalho, e, em seguida, passaremos à 
apresentação dos pedidos de destaque. A Presidência anunciará o 
número de cada proposta, e a Mesa receberá os pedidos de 
destaque, os quais deverão ser feitos oralmente, nos microfones do 
Plenário, e formalizados em seguida, por escrito, com a indicação do 
número da proposta e a identificação da entidade que a subscreve. 

Os destaques podem ser feitos para adicionar, suprimir ou 
modificar. A fim de agilizar os trabalhos, a Presidência solicita aos 
participantes que as alterações propostas sejam substanciais, 
evitando-se as mudanças pouco significativas. 

Concluída a apresentação oral de pedidos de destaque, 
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poderão ser apresentadas oralmente novas propostas, desde que 
sejam, a seguir, formalizadas e subscritas por, no mínimo, 25% dos 
votantes presentes. 

Aprovado o relatório, salvo destaques, será concedida a 
palavra por até 2 minutos aos representantes indicados pelas 
entidades para o encaminhamento da votação dos destaques e de 
novas propostas, alternando-se um favorável e outro contrário à 
proposição, se houver divergência. Propostas novas e propostas 
contraditórias serão automaticamente destacadas. 

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

por 30 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A 
Presidência lembra aos participantes que antes do encerramento 
desta reunião será eleita a comissão de representação que 
acompanhará os desdobramentos deste seminário legislativo. A 
plenária poderá referendar a comissão eleita para a organização deste 
seminário ou apresentar nova proposta para sua composição. A atual 
composição está no art. 17 do regulamento do seminário. Caso 
alguma entidade tenha interesse em apresentar nova proposta para a 
composição da comissão representativa, a Presidência solicita que os 
pedidos sejam encaminhados à Mesa, por escrito, em até 1 hora a 
contar deste instante. Se alguma entidade quiser apresentar nova 
proposta ou sugerir a inclusão de nomes na comissão que já existe, 
que o faça dentro de 1 hora a contar deste momento. 

Quero informar, também, que a nossa direita há uma mesa 
destinada a receber os nomes dos que representarão as entidades e 

·que queiram participar da comissão de representação. É também 
nessa mesa que deve ser entregue a redação dos destaques por 
quem desejar fazê-lo. 

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho 
O Sr. Presidente - Vamos passar, agora, à apresentação 

dos relatórios dos grupos de trabalho. Farão uso da palavra os 
coordenadores dos grupos de trabalho, para apresentação do relatório 
das atividades de seu grupo. Com a palavra, a Sra. Eliene Carajá, 
coordenadora de trabalhó do Grupo I. 
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A Sra. Eliene Carajá - Bom dia para todos. É com ·= 

satisfação que nos aproximamos do final deste trabalho. O meu 
relatório será curto, porque, na minha visão, O-trabalho do Grupo I, 
que debateu o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica 
da Assistência Social, foi muito tranqüilo e bastante produtivo. Foi um 
grupo bastante representativo, que teve a participação de profissionais 
e militantes da área com experiência e muito interessados em 
enriquecer o debate. Durante a discussão não houve muita polêmica, 
mas sim algumas divergências, que foram importantes para o 
enriquecimento das propostas. Surgiram novas propostas também 
muito importantes para o documento. 

Por ser um tema muito amplo e que era eixo central do 
seminário, o meu relato é que foi positivo e que valeu a pena trabalhar 
com o grupo. Todos participaram e contribuíram muito. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Maria das Mercês 
Pinto Mesquita, coordenadora do Grupo de Trabalho 11. 

A Sra. Maria das Mercês Pinto Mesquita - Gostaria de 
agradecer a Assembléia Legislativa esse espaço tão organizado que 
propiciou para o avanço dos direitos da criança e do adolescente e da 
doutrina da proteção integral. O grupo do qual fiz parte foi um conjunto 
educativo representado por três Conselhos Estaduais, o Conselho de 
Saúde, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e o Conselho de 
Assistência Social. Além dessa representação significativa que articula 
políticas básicas, tínhamos representantes de Conselhos Municipais, 
que deram uma contribuição fundamental para esclarecer as 
propostas e acrescentar-lhes detalhes, para que se tornassem mais 
elucidativas. Há também a questão de profissionais que fazem parte 
de movimentos populares organizados e que há muito vêm 
contribuindo, em Minas Gerais, para a defesa e a proteção dos 
direitos da criança e do adolescente. Há Conselheiros Tutelares tanto 
de Belo Horizonte como do interior de Minas que há muito tempo, 
desde o início da promulgação da Lei n° 8.069, Estatuto da Criança e 
do Adolescente, vêm trabalhando com garra na defesa e na promoção 
de direitos de crianças e adolescentes. O grupo, por questão de 
estratégia, não apresentou muitas propostas, para que as que foram 
apresentadas pudessem ser defendidas com qualidade. Todos os 
votos do grupo foram qualitativos. Uma outra contribuição fundamental 
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foi a estratégia de colocá-las da forma apresentada, ou seja, o 
que compete a cada instância, ao Executivo Estadual, ao Legislativo 
Municipal e ao Legislativo Estadual. 

Outra questão importante foi garantir a relevância do papel 
do Ministério Público como instância de defesa dos direitos da 
população e, principalmente, da criança e do adolescente. A 
Promotoria de Belo Horizonte foi destacada, foi um parceiro singular. 
Também o Tribunal de Justiça. Então, todas as 19 propostas aqui 
contempladas foram fundamentais para o avanço da legislação da 
criança e do adolescente. Como muito bem destacou o Deputado 
Edson Rezende, nós, do Coletivo da Criança e do Adolescente, 
achamos fundamental que esta Assembléia Legislativa tenha uma 
frente parlamentar de defesa da criança e do adolescente para atuar 
em bloco na defesa dos direitos da criança e facilitar a articulação 
entre o movimento popular e os Conselhos Municipais e Conselhos 
Tutelares. Aprendi muito com vocês, obrigada, e a criança espera de 
nós nota dez. Para frente vamos caminhar. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Virgílio Cunha 
Mattos, coordenador do Grupo de Trabalho 111. 

O Sr. Virgílio Cunha Mattos - Bom dia para todos. 
Primeiro, gostaria de dizer que até 30/4/2001 temos chance de barrar 
a redução da maioridade penal pela participação popular. Pedi que 
fosse distribuído a todos os presentes um modelo de abaixo-assinado 
do CONANDA. Pediria que cada um aqui funcionasse como um 
multiplicador. O texto é simples. Denominei esse trabalho do grupo 
como se estivéssemos afinando o coro dos descontentes, festa da 
participação popular. Nem vencedores nem vencidos. Nós, os que 

.lutamos na preparação do seminário desde abril, ousamos e 
conseguimos um bom trabalho. Nossas propostas são agora 
submetidas a esta plenária final. Não tiveram vez e voz os 
oportunistas de plantão, nem os de ontem nem os de hoje nem os do 
próximo século. É bom que já fiquem avisados. Dissemos não à 
repressão e sim à prevenção precoce, a cada encontro, a cada 
discussão, a cada votação. 

Queremos a mudança da mentalidade, que não custa 
nada; a construção de um novo olhar, que também não custa nada; a 
solidariedade, que custa fão pouco. Queremos que a vida não seja tão 
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difícil, tão madrasta, quando haja vida e relações de parentesco: · 
Queremos justiça social, ·educação pública gratuita e de qualidade. 
Queremos pesquisa, atenção individualizada e especial. Só se é 
criança uma vez, só se brinca uma vez, como disse o Presidente 
desta sessão. Queremos mais atenção à saúde, à educação e 
geração de empregos, menos aparelhos repressivos e medidas de 
fundo repressivo. Há o trabalhador, o adolescente e há uma banana, 
que só pode estar nas entrelinhas, ao modelo não mercantilista, 
vendido como neoliberal, essa propaganda enganosa. 

Lembro-me, permitam-me, do cancioneiro popular, ao 
dizer, simbolizando todos os demais: Sandra, Hugo, Míriam da API. 
Ah, se todos os servidores públicos do mundo fossem iguais a vocês! 
Entre parênteses: Marília, Rita, Reger, Carol, Alvino, Mercês e os 
outros seis. É um prazer estarmos juntos, na gangue cheia de 
periculosidade. Prof. Marcelo L. dos Santos, relator do grupo, que deu 
voz às idéias. Na falta de palavras, duas: muitíssimo obrigado. 

Concluindo, Sr. Presidente, tivesse tempo, gostaria de 
destacar sua presença firme e democrática, desde agosto, ao indagar: 
"Posso bater o martelo?". Fez o consenso do grupo, mas o tempo, 
como o cobertor do pobre, é curto. Para que não possamos fazer coro 
com o poeta que diz: "Não há saídas, só ruas, viadutos e avenidas". 

Permitam-me uma rapidíssima parábola atual: a parábola 
da Carolina. Exterior, noite, Av. Barbacena, entre Assembléia e 
CEMIG, 27 de novembro, 23h30min. Após exaustivo dia de trabalho, 
no lote vago, Carolina vê uma pessoa cortar sua trajetória. Seu carro 
ainda é o único estacionado por ali. Fica paralisada, assustada, até 
ouvir a senha: "É trabalhador, dona, pode ficar tranqüila". Cuidamos 
de trabalhar o excluído, como se fosse nosso amigo. Convenhamos: é 
muito difícil. Obrigado a todos os senhores e senhoras. Foi um prazer 
trabalhar com vocês. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Maria Elizabeth 
Marques, coordenadora do Grupo de Trabalho IV. 

A Sra. Maria Elizabeth Marques - Bom dia. O Grupo IV, 
denominado "A Família, Sobrevivência e Trabalho Infanto-Juvenil", 
contou com 44 votantes. Trabalhamos para a complementação e o 
aprimoramento das propostas que foram apresentadas pela CPI. O 
grupo, ao discutir e deliberar sobre essas propostas, teve 
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oportunidade de apresentar novas propostas. As linhas mestras . 
que orientaram a discussão sobre um tema tão difícil, polêmico e 
desafiador quanto o da sobrevivência e do trabalho infanto-juvenil 
ateve-se a cinco grandes diretrizes. A primeira e mais importante é a 
alteração de texto de lei. Estamos propondo a alteração do texto da 
lei, ou seja, uma lei regulamentar sobre o trabalho educativo e a 
aprendizagem, previstos nos arts. 62 e 68 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Esse item é fundamental para quem quer erradicar o 
trabalho infanto-juvenil neste País. Estamos propondo que seja 
estabelecida uma jornada de quatro horas semanais, proibindo horas 
extras e a compensação semanal da jornada de trabalho. Solicitamos 
a esta Assembléia que se empenhe, junto ao Congresso Naciom~l, 
para que essa legislação seja alterada. 

O segundo eixo que trabalhamos foi a desconstrução do 
mito do trabalho como única possibilidade de educar, sociabilizar e 
prevenir a criança contra a violência e contra a própria dignificação 
desse trabalho. O que nós estamos entendendo? Que existe um mito 
sobre o trabalho e que ele dignifica. É preciso desconstruir esse mito. 
É necessário, portanto, que sejam feitas cuidadosas campanhas 
educativas. _ 

O terceiro eixo do nosso trabalho foi a preocupação em 
assegurar orçamento para programas e projetos que garantam a 
sobrevivência de famílias de baixa renda. Entendemos que, se 
devemos considerar o mercado da forma como está - não podemos 
desconhecê-lo -, é preciso cuidar fundamentalmente de um trabalho 
que desenvolva e fortaleça a economia popular e solidária. 
Acreditamos que a bolsa-escola, da forma como foi apresentada aqui, 
do ponto de vista do atendimento das necessidades socioeconômica? 
das famílias, praticamente inexiste no Estado de Minas Gerais. E 
preciso que ela seja efetivamente implantada em todos os municípios 
que comprovem carência socioeconômica. 

Sugerimos, ainda, a criação de programas estaduais e 
municipais de formação profissional, em consonância com as 
mudanças e transformações do mundo do trabalho. O grupo foi 
enfático em chamar a atenção para a adequação desses programas 
às necessidades dos adolescentes portadores de deficiência. 
Também fizemos propostas de alteração da legislação da contribuição 
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parafiscal dos serviços soCiais autônomos ligados à 
aprendizagem, como SENAI,; SENAC, SENAR e SENAT. 
Entendemos, também, que existem pesquisas com dados pouco 
confiáveis sobre o trabalho infanto;.juvenil. Assim, sugerimos que a 
Assembléia Legislativa, junto com o Conselho da Criança e do 
Adolescente, acompanhe e divulgue, através de suas publicações e 
de seus "sites", pesquisas, dados e informações. Sugerimos, ainda, 
que a Assembléia proponha que a FAPEMIG tenha· uma linha de 
pesquisa que investigue a situação da família e da exploração do 
trabalho infanto-juvenil no Estado de Minas Gerais. 

O grupo trabalhou com um espírito combativo de exercício 
da cidadania, e é isso que esperamos desta Casa. Esta é a Casa do 
cidadão, e é esse o exercício que devemos fazer aqui. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Eni Carajá Filho, 
coordenador do Grupo de Trabalho V. 

·O Sr. Eni Carajá Filho- Bom dia para todos. Nós, do grupo 
que discutiu a questão da saúde, desde que começamos o debate 
preparatório avaliamos que seria importante o próprio grupo começar 
a pensar em formas e estratégias, elaborando um relatório conciso 
que representasse e expressasse nossas preocupações para com a 
saúde da criança e do adolescente. Na avaliação do grupo, o art. 4° 
do Estatuto, bem como ós arts. 7° a 14, que dizem respeito à saúde, 
ainda são muito vagos quanto à prioridade absoluta que deveriam 
merecer a criança e o adolescente nessa área. Como ele ainda é 
incipiente, e o SUS ainda não foi adequado a essas necessidades 
nem atende aos anseios dessa prioridade absoluta, nosso grupo 
optou por elaborar um texto com algumas propostas. 

Avaliamos que existem várias outras propostas que serão 
colocadas pelos outros grupos e que poderão enriquecer ainda mais o 
nosso relatório, deixando-nos um sinal de que, de fato, existe uma 
ânsia e uma vontade da intersetorialidade da política pública, não 
somente no gueto da saúde. Ela deve complementar-se com todas as 
políticas sociais básicas e públicas de Minas Gerais. 

O nosso grupo não quis fazer um relatório sobre as 
dificuldades do setor, uma vez que sabemos que são muitas. Não 
havia condições de fazer, num debate de 2 horas, no grupo, o 
levantamento da situação real. Mas balizados no relatório da IV 
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Conferência Estadual de Saúde, realizado em Belo Horizonte, em 
novembro deste ano, começamos a trabalhar as propostas da 
Conferência acolhidas também as questões de saúde da Conferência 
Nacional d~s Direitos da Criança e do Adolescente, realizada e_!ll 
novembro do ano passado. E chegamos ao relatório em que 
apontamos o eixo, ou seja, não dá para, em Min_asA ~erais, 
permitirmos ou deixarmos continuar a acontecer tanta v~olenc1a em 
relação à mortalidade materna, à falta de_ CTis neonata1s ~ ~ uma 
série de dificuldades que têm de ser cumpndas pelo gestor publico da 
área de saúde. 

Ao levantarmos as propostas, fizemos isso de forma a 
contemplar um tema básico e importante, que é a violê~cia n_o_trânsito. 
Percebemos que várias crianças e adolescentes, da fa1xa etana de 7 a 
12 anos, hoje estão morrendo em acidentes graves, por falta de uma 
educação para o trânsito, por falta de medidas qu:, de fa~o, busquem 
minimizar os impactos do trânsito sobre a populaçao. Por 1sso mesmo, 
o nosso relatório contempla questões referentes à educação e à 
prevenção, para que esses indicadores de mortalidade diminuam. . 

Discutimos também sobre a saúde bucal. Percebemos que 
houve mudança de modelo, mas ainda há várias pessoas fora do 
atendimento de saúde bucal em Minas Gerais. 

o nosso grupo é composto pelo Conselho Estadual de 
Saúde, de que faço parte, pelo CPT, da FHEMIG, pelo Conselho 
Estadual de Assistência Social, pela PUC-MG, pela UDR, pela UFMG, 
pelo Hospital das Clínicas, pelo Hospital Odilon Behrens, p~la 
Secretaria de Direitos Humanos, pela SETASCAD. No grupo, vanas 
pessoas importantes chegaram e contribuíram para que pudéssemos 
ter um relatório conciso e muito bom. Obrigado. 

o Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Marília Mata 
Machado Coordenadora do Grupo de Trabalho VI. 

' A Sra. Marília Mata Machado - Depois destes meses de 
investimento na preparação deste seminário, fico extremamente_ feli~ 
com o resultado, pela riqueza da possibilidade de debates dev1do a 
diversidade de órgãos e entidades presentes, bem como pela 
diversidade dos municípios também presentes. Nos grupos de que 
participei tive a oportu~idade de ver pessoas_ das ~egiões mais 
remotas de Minas Gerais, firmes, trazendo sua d1scussao, seu ponto 
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de vista, mostrando um trabalho que está sendo desenvolvido 
com muita seriedade, com muita propriedade, em relação à promoção 
dos direitos da criança e do adolescente. Só isso já valeu. O restante 
dependerá do que conseguirmos daqui para a frente, levando, 
encaminhando e produzindo as propostas que sairão desta discussão 
tão rica! 

O nosso grupo, que discutiu políticas de educação, partiu 
de uma concepção de educação como processo de socialização e de 
forma de vida que se concretiza a partir da educação formal e da não 
formal, de modo articulado, complementar. A finalidade principal 
dessa educação seria a preparação para a cidadania, o que vai 
pressupor o pleno acesso aos bens culturais e à promoção integral 
das crianças e dos adolescentes. Entende-se que, tanto para a 
criança como para os adolescentes e familiares, a ação educacional é 
o mecanismo mais efetivo de desenvolvimento da capacidade de 
autonomia crítica e de inserção na sociedade, de forma emancipada. 

As nossas propostas foram organizadas em dois grandes 
grupos. O primeiro constituiu-se dos direitos de todas as crianças e 
adolescentes ao acesso e à permanência na escola, bem como a 
inclusão social e política. 

O segundo grupo de propostas refere-se a estratégias de 
viabilização desses direitos, abrangendo financiamento da educação, 
a formação dos profissionais e a gestão da escola. Observamos que 
esses aspectos são interdependentes, ou seja, devem ser 
considerados como igualmente importantes e necessários para a 
promoção do direito das crianças e dos adolescentes à educação de 
qualidade. 

O acesso à escola está sendo entendido como a garantia 
de ingresso de todas as crianças e adolescentes na escola, 
colocando-se como dever da família, do poder público e da sociedade, 
e pressupõe a articulação entre esses três âmbitos para a sua 
concretização. 

A permanência na escola é concebida como a garantia de 
freqüência das crianças e dos adolescentes à escola, envolvendo a 
responsabilidade das famílias no encaminhamento e · no 
acompanhamento dos seus filhos e a capacidade de a escola 
promover o desenvolvimento e o interesse dos alunos. 
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A inclusão social e política dos alunos se refere ao 

papel da escola na promoção da formação integral dos alunos, voltada 
para a sua socialização, numa perspectiva humanizadora e de 
autonomia crítica. 

A formação dos profissionais compreende uma visão do 
educador como agente de transformações, um organizador e promotor 
do processo de desenvolvimento e do acesso dos alunos aos bens 
culturais. Esse profissional deve ter uma formação adequada e 
capacitação continuada em serviço, tendo em vista o dinamismo da 
cultura e a diversidade dos contextos comunitários. 

A gestão do sistema de ensino pressupõe a consolidação 
de um processo de gestão democrático, abrangendo os sistemas 
estadual e municipais de ensino, entendendo-se a educação como 
uma ação de formação do indivíduo, cuja proposta se fundamente em 
diretrizes e valores definidos de forma amplamente participativ_a, 
considerando os vários segmentos da escola, a família e a 
comunidade. 

Enfim, o financiamento da educação compreende a 
consolidação dos recursos necessários para a garantia do acesso de 
todas as crianças e adolescentes à escola e também para a qualidade 
do ensino. 

Gostaria de ressaltar que as nossas diretrizes básicas 
foram a intersetorialidade, a gestão democrática e a descentralização 
da educação. Os principais temas abordados, os temas destaque 
foram: a educação formal do adolescente autor de ato infracional e da 
criança e do adolescente portadores de deficiência; a educação 
infantil, pela novidade dos ordenamentos legais e sua inclusão na 

. educação básica; o confronto dos problemas da violência, da gravidez 
precoce e das drogas. 

O tema polêmico foi o atendimento da escola em horário 
integral. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Tânia Mara 
Lopes Cançado, Coordenadora do Grupo de Trabalho VIl. 

A Sra. Tânia Mara Lopes Cançado - Bom-dia para todos. 
Inicialmente, gostaria de agradecer às pessoas envolvidas, em 
especial o grupo de representação, por nos ter aberto as portas para a 
cultura. Esse é um grande momento, e todos os que estão envolvidos 
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em tarefas diretas com a área de cultura, esporte e lazer. 
compreendem quão importante é sermos um grupo especial de 
cultura, esporte .. e lazer sem estarmos vinculados diretamente - é 
lógico que essa integração existe - com os atendimentos de educação 
ou ação social, que, praticamente, são uma interface, exatamente pelo 
fato de o termo "cultura" e as expressões "acesso à cultura" ou 
"acesso à informação qualificada" se confundirem dentro de todo o 
processo entre dirigentes, equipes e até entre as próprias pessoas 
que trabalham diretamente com as crianças e os adolescentes. 

Sendo assim, o grupo partiu, primeiramente, dessas 
questões básicas. Formamos um grupo muito coeso, que trabalhou 
durante quase dois meses nessa discussão com pessoas 
representativas de Belo Horizonte, da universidade, de grupos sociais, 
culturais, de escolas especializadas de música, dança e esporte. Foi 
uma discussão muito sadia em que todos os pontos se encontravam. 
Não houve nenhum momento de discussão no processo anterior. 
Ontem também, em nossa proposta junto a vocês que aqui estavam 
para votar, foi tranqüilo. Isso vem comprovar nossa necessidade e 
vontade de demonstrar que a cultura está em primeiro plano e todas 
as ações precisam ser integradas. 

Nosso trabalho ficou baseado em sete diretrizes por 
considerarmos que seriam esses os pontos em que a área da cultura 
pode colaborar na função educacional. A primeira seria vinculada aos 
próprios financiamentos. Sentimos que existem leis de incentivo à 
cultura, mas para ser trabalhada dentro e fora da escola, ela ainda 
inexiste. Precisamos trabalhar a questão do esclarecimento para que 
possamos ter financiamentos específicos para esse tipo de trabalho. 

Um segundo ponto é a qualificação profissional. Ficou 
muito claro que sem ela não podemos tràbalhar. Se o Estado nos dá 
quadras, escolas, centros de arte, não adianta, se ali não temos o 
profissional em trabalho contínuo, em reciclagem nos momentos que 
está reavivando toda essa linha de trabalho. É necessária uma 
qualificação profissional de técnicos, de profissionais, professores, 
representantes das culturas, do esporte e do lazer, incluindo os 
dirigentes, pois precisamos de pessoas sensíveis no topo para ·que 
nossas ações possam ocorrer. 

Um terceiro ponto é a implementação e a regulamentação 
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do ensino das artes no currículo do ensinos infantil, fundamental e 
médio. Infelizmente, ainda não conseguimos isso. A arte precisa estar 
presente, não como uma atividade de brincadeira ou irresponsável, e 
sim como área de conhecimento: música, teatro, dança e esportes. 

Um levantamento e uma avaliação dos resultados dos 
programas e dos projetos de cultura, esporte e lazer são inviáveis. 
Não podemos servir de exemplo, se não temos isso em grand~ 
conhecimento para todo o Estado, ou mesmo em Belo Horizonte. E 
necessária a inclusão de portadores de necessidades especiais na 
política de cultura. 

Finalmente, o incentivo a estudos e pesquisas voltados 
para o conhecimento, a identificação dos diversos ambientes, ações e 
manifestações culturais, artísticas e esportivas cujos resultados 
possam servir de parâmetro para ações específicas nas áreas da 
cultura, do esporte e do lazer. 

Nosso Brasil é rico. Temos muito a dar, muito a oferecer, e 
nossas manifestações culturais não podem servir apenas de 
influências que nos chegam, mas devem fazer parte de nossa história. 
Acho que com a cultura e com todos vocês, que demonstraram tanta 
sensibilidade, conseguiremos ainda criar uma sociedade mais 
sensível e humana. Obrigada. 

Apresentação Oral de Pedidos de Destaque e de Novas Propostas 
O Sr. Presidente - Passaremos à apresentação oral de 

pedidos de destaque. Em seguida, poderão ser apresentadas novas 
propostas. A Presidência lembra ao Plenário que as novas propostas 
devem ser subscritas por 25% dos votantes no mínimo. A fim de 
verificar o "quorum", a Presidência solicita aos votantes que levantem 
os cartões de votação. (- Pausa.) Há 92 votantes presentes. São 
-necessárias, no mínimo, 25 assinaturas para a apresentação de 
outras propostas. A Presidência esclarece que as novas propostas 
devem ser formalizadas por escrito até o início da votação. 

- Procede-se à apresentação de pedidos de destaque e de 
novas propostas. 

Votação e Aprovação do Documento Final, salvo Destaques 
O Sr. Presidente - Em votação, o documento final, salvo 

destaques. Os votantes que estiverem de acordo com a proposta 
levantem seus cartões de-votação. (-Pausa.) Aprovado. 
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Discussão e Votação dos Destaques e das Novas Propostas 

O Sr. Presidente - Vamos passar, agora, à apreciação dos 
destaques e das_ novas propostas. Antes, a Presidência registra que, 
se tivéssemos um apoio maior do poder público municipal, teríamos 
muito mais pessoas presentes; registra, ainda, a presença de pessoas 
do interior, porque sabemos o sacrifício que é vir e ficar todos esses 
dias aqui. Registro, então, a presença dos participantes de Água 
Branca, Barão de Cocais, Belo Horizonte, Betim, Buritis, Buritizeiro, 
Cachoeira da Prata, Carangola, Carbonita, -Carmo da Mata, 
Conselheiro Lafaiete, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, 
Governador Valadares, lbirité, ltabira, ltambacuri, Janaúba, Juiz de 
Fora, Lagoa de Baixo, Manhuaçu, Mariana, Matozinhos, Nova Lima, 
Nova Porteirinha, Ouro Fino, Ouro Preto, Paraopeba, Patrocínio, 
Pirapora, Pompéu, Porteirinha, Raul Soares, Salinas, São Gonçalo do 
Rio Abaixo, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Tiago, São 
Tomás de Aquino, Sarzedo, Sete Lagoas, Uberlândia, Venceslau 
Braz, Vespasiano, Jabuticatubas, Grão-Mogol, Carmópolis de Minas, 
Barroso, Paracatu, Santa Luzia, Manga, Lagoa Santa. Parabéns a 
todos! 

- Procede-se à discussão e à votação dos destaques e das 
novas propostas. 

O Sr. Presidente- Temos agora três moções. A primeira é 
uma moção de repúdio pela apresentação do projeto de lei de redução 
da idade penal, feita pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos, pela 
campanha e pela defesa que esse Deputado faz de seu projeto de lei. 
-Aprovada. 

Os sociólogos aqui presentes desde a fase de preparação 
do Seminário Dez anos do Estatuto da Criança e do Adolescente -
Avanço, Desafios e Perspectivas querem expressar o seu irrestrito 
reconhecimento e agradecimento à Área de Projetos Institucionais e a 
todos os setores desta Casa, que, de maneira ética e competente, os 
auxiliaram como parceiros; a todas as instituições não governamentais 
e governamentais da comissão de apoio; à comissão de 
representação, ao Conselho Estadual de Assistência Social, ao 
Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, ao Instituto da 
Criança e do Adolescente da PUC, aos Pólos da Faculdade de Direito 
da UFMG, à Promotoria de Justiça Especializada da Capital, à 
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Secretaria de Estado da Educação, à Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos, ao Sind-UTE, à Sociedade Artística Mirim 
de Belo Horizonte, aos Projetos Cariúmas - UFMG (Pró-Reitoria de 
Extensão). Representante do Sindicato dos Sociólogos, que a 
apresenta. Em votação, a moção. (-Pausa.) Aprovada. 

Moção para que os bens móveis ou imóveis pertencentes 
às pessoas envolvidas na exploração sexual de crianças e de 
adolescentes sejam confiscados em favor de programas de atenção 
às vítimas (para o FIA). Em votação, a moção. (-Pausa.) Aprovada. 

Eleição da Comissão de Representação do Seminário 
O Sr. Presidente - Agora é uma fase muito importante, 

porque é a questão da comissão de representação. Todo o trabalho 
feito será consolidado a partir da comissão de representação. Ou seja_, 
na verdade, iniciamos uma outra fase, a da implementação. E 
fundamental o passo que vamos dar agora. Há uma proposta de 
Alvino que é a seguinte: "Manter a comissão de representação 
composta por representantes das instituições descritas no art. 18 do 
regulamento do seminário. Essa comissão foi fundamental para a 
realização deste seminário, pois ele está muito profundo e consistente 
para construirmos um futuro melhor. Proponho, então, a inclusão da 
SETASCAD, em que está contida a Superintendência da Criança e do 
Adolescente - SUGAO - de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Minas Gerais". 

- Procede-se à eleição da comissão de representação do 
seminário. 

O Sr. Presidente Compõem a comissão de 
representação eleita as seguintes entidades: Conselho Estadual de 
Assistência Social - CEAS - (Roges Carvalho dos Santos); Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA - (Magda 
Melo Seixas); Instituto da Criança e do Adolescente - ICA - PROEX -
PUC - MINAS (Rita Leal); Pólos - Reprodutores de Cidadania da 
FDUUFMG (Virgílio Cunha Mattos); Promotoria de Justiça 
Especializada na Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude 
(Carolina Costa Resende); Secretaria de Estado da Educação (Gilva 
Guimarães); Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos 
( Zélia Rogêdo ); Sindicato dos Sociólogos (Maria das Mercês 
Mesquita); Sindicato Úniéo dos Trabalhadores em Educação - Sind-
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UTE-MG - (Aivino Custódio); Sociedade Artística Mirim de Belo 
Horizonte - Projeto Cariúnas (Tânia Lopes Cançado); Universidade 
Federal de Minas-Gerais- PROEX- UFMG (Marília Mata Machado); 
Associação Profissionalizante do Menor - ASSPROM - (Carmélia 
Maria Viana da Rocha); Fundação Movimento Direito e Cidadania -
Regional Minas Gerais (Silma M. Augusto); Divisão de Orientação e 
Proteção à Criança e ao Adolescente - DOPCAD - da Secretaria da 
Segurança Pública; Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Ângela Dayrell); SETASCAD (Maria Geralda Lessa 

. Azeredo Coutinho Rossi); Associação Querubins (Eiizabeth Araújo 
Braz); Grupo de Estudo e Pesquisas em Direito Educacional -
GGPEDE - (Frederico Pecorelli); Coordenação Nacional das 
Entidades Negras - CONEN (Paulo Jorge dos Santos); Associação 
Evangélica Brasileira - AEVB (Hélio Emiliano Moreira); Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte 
(Regina Heler C. Mendes); FHEMIG- Hospital do Pronto Socorro João 
XXIII (Tânia Maria Santos); Serviço Social da Indústria -SESI (Tânia 
Maria Santos); Serviço e Participação na Sociedade- SEPAS (Aivino 
Custódio); Conselho da Juventude de Belo Horizonte (Roges Carvalho 
dos Santos); Instituto da Criança e do Adolescente Leonor (Franco de 
Carmo da Mata e Maria Beatriz Peixão Franciscani); Conselho 
Estadual da Saúde (Eni Carajás). 

Entrega do Documento Final do Seminário ao Sr. Presidente 
- Procede-se à entrega do documento final do Seminário 

ao Sr. Presidente, com o seguinte teor: 
GRUPO I 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Interface entre a assistência social e o ECA 

Estabelecimento de interfaces e inter-setoriedade entre as 
diversas políticas públicas e instituições sociais que prestam 
atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco social e 
pessoal, criando-se agendas comuns, com deliberações 
compartilhadas entre os Conselhos da Criança e do Adolescente, de 
Assistência Social, Saúde, Trabalho, Segurança Alimentar, Habitação 
e Educação. 

Elaboração, pelos Conselhos da Criança e do Adolescente 
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e de Assistência Social, pelo Legislativo e órgãos afins, de um 
mapa geral de controle dos projetos e programas referentes à criança 
e ao adolescente, com estabelecimento de metas qualitativas e 
quantitativas, de curto, médio e longo prazos, divulgação para a 
comunidade, transparência e agilidade nas informações. 

Centralização das ações voltadas para a criança e o 
adolescente no atendimento à família, inserindo-a, como prioridade 
absoluta, nos programas de assistência social, bolsa-escola, 
benefícios de prestação continuada, agentes de saúde, visitadores 
domiciliares, geração de emprego, renda e habitação, direitos 
educacionais, articulando-se e intersetorizando-se essas ações por 
meio dos Conselhos da Criança e do Adolescente e de Assistência 
Social. 

Fortalecimento dos Conselhos Tutelares, por meio: do 
apoio dos órgãos públicos e dos Conselhos da Criança e do 
Adolescente e de Assistência Social, para o exercício de sua função; 
da elaboração, pelo órgão gestor estadual da área da criança e do 
adolescente, de um projeto de capacitação continuada dos Conselhos 
Tutelares, a curto, médio e longo prazos, com garantia de recursos 
para sua implementação; e da criação, pelos municípios, de 
programas e projetos necessários à implementação das medidas de 
proteção e retaguarda para a ação dos Conselhos Tutelares. 

Estabelecimento de ações voltadas para a educação e a 
prevenção, por meio de: estratégias efetivas de divulgação do ECA e 
da LOAS, de modo que sejam incorporadas pela comunidade em 
geral e pelos órgãos públicos; e campanhas educativas sistemáticas 
dirigidas à população - utilizando-se os diversos meios de 
comunicação -, com o objetivo de se instaurar uma consciência 
-coletiva de combate à violência doméstica, à exploração sexual, à 
exploração do trabalho, ao uso de drogas e aos acidentes de trânsito, 
que possam atingir as crianças e os adolescentes. 

Introdução, em caráter obrigatório, dos temas violência 
doméstica, exploração sexual, exploração do trabalho, uso de drogas 
e acidentes de trânsito no currículo escolar, em todos os níveis e 
modalidades de ensino. 

Destinação exclusiva das áreas do Estado pertencentes à 
antiga Febem para instaláção de serviços voltados para a criança e o 
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adolescente. ) 

Prioridade absoluta à inserção das famílias nos programas 
de assistência__ social, bolsa-escola; benefícios de prestação 
continuada, geração de emprego, renda e habitação. 

Implantação imediata da escola de oito horas, da 
educação infantil ao ensino fundamental, principalmente nas periferias 
urbanas e em regiões de risco, desenvolvendo-se programas 
articulados inter-setoriais. 

Apoio técnico e financeiro aos municípios na implantação 
dos programas de bolsa-escola, profissionalização de adolescentes e 
jovens e assistência à família. 

Campanha efetiva contra a ação dos traficantes e o 
aliciamento de crianças e adolescentes, por meio de: instalação de 
equipamentos públicos vinculados às políticas sociais básicas, 
principalmente em vilas, favelas e regiões de risco; promoção, pela 
Assembléia Legislativa, de um concurso de projetos municipais e de 
ONGs, nessa área, com premiação para aqueles que atingirem os 
melhores resultados; capacitação de profissionais e da comunidade 
para intervenção e atuação nessa área; e ampliação das políticas de 
saúde voltadas para os drogaditos. 

Destinação anual de verba orçamentária para os 
municípios, por meio de fundo estadual, para financiamento dos 
planos municipais de assistência social à criança e ao adolescente. 

Criação de lei que obrigue o poder público a planejar, em 
articulação com ONGs, a ocupação de quadras de esportes, piscinas 
e outros equipamentos esportivos, em praças e escolas públicas, para 
atendimento às crianças e adolescentes, aos sábados, domingos e 
feriados. 

Proibição, em momentos de contingenciamento na 
administração pública, de corte de recursos financeiros e de pessoal 
em programas e projetos voltados para a criança e o adolescente e 
para a assistência social. 

Instituição de uma câmara interconselhos para articulação 
de programas e projetos setoriais voltados para a criança e o 
adolescente. 

Realização, a cada dois anos, de seminário como este, 
para avaliação dos programas e projetos desenvolvidos nas áreas 
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sociais, dos resultados alcançados e metas atingidas. 

Instituição e aplicação efetiva de penalidades, quando 
necessano, nos casos de omissão dos governantes que 
comprovadamente descumprirem o ECA e a LOAS e não implantarem 
os serviços indispensáveis aos direitos da criança e do adolescente. 

Ampliação dos canais de participação dos Conselhos nas 
comissões dos Legislativos municipais e estadual. 

Inserção das deliberações das conferências de saúde, 
educação, assistência social e dos direitos da criança e do 
adolescente nas programações governamentais e sua transformação 
em lei, quando possível, no que diz respeito à criança e ao 
adolescente. 

Fiscalização, acompanhamento permanente e garantia de 
repasse de recursos para os Fundos de Assistência Social e da 
Criança e do Adolescente, zelando pela agilidade de aplicação dos 
recursos, conforme planos previamente aprovados pelos Conselhos. 

Continuação do processo de discussão para 
implementação do programa de renda mínima, em parceria com o 
Estado, priorizando as famílias com crianças e adolescentes de O a 16 
anos. 

Cumprimento das leis do Direito Educacional para a oferta 
da educação infantil, em horário integral, com prioridade nas vilas, 
favelas e periferias urbanas. 

Realização de diagnóstico da assistência social em todo o 
Estado, por microrregiões, para melhor diferenciação das realidades 
socioeconômicas. 

Implantação de um programa permanente de formação de 
conselheiros e de agentes comunitários, nas áreas da criança e do 
adolescente e de assistência social, por meio da TV Assembléia e da 
Escola do Legislativo. 

Criação de um banco de dados interinstitucional, 
integrado, coordenado pela Assembléia Legislativa, sobre programas 
e projetos referentes à criança e ao adolescente. 

Estabelecimento, pelos municípios, de metas anuais de 
redução do número de crianças e adolescentes drogaditos e nas ruas, 
com planejamento para sua execução. 

Ampliação do número de crianças matriculadas em 
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escolas de educação infantil em todos os municípios. 

Ampliação do atendimento aos portadores de deficiência 
pelo programa·de Ações Supletivas do SUS-MG, no que se refere a 
aquisição, treinamento do usuário beneficiado e repasse de órteses e 
próteses, com descentralização e regionalização, via Diretorias 
Regionais de Saúde, em parceria com. ONGs, abrangendo a faixa 
etária de O a 18 anos, conforme demanda e priorizando lista oficial de 
inscritos, com fiscalização e controle pelo Conselho Estadual de 
Saúde. 

Realização de exames anuais de acuidade visual e 
auditiva em todas as crianças e adolescentes de O a 18 anos e 
fornecimento de aparelhos aos mais carentes. 

Criação de mecanismos para dotar de condições básicas 
de funcionamento todos os abrigos sob gestão da Setascad e dos 
municípios. 

Financiamento, durante cinco anos, de no mínimo 70% 
dos planos municipais de assistência social envolvendo a 9riança, o 
adolescente e suas famílias, nos municípios com baixo lndice de 
Desenvolvimento Humano e que não recebem recursos federais. 

Inclusão na programação da lV Assembléia de um 
programa de cidadania para crianças e adolescentes. 

Cumprimento da LDB, garantindo-se a inclusão e a 
acessibilidade de crianças e adolescentes portadores de deficiência 
em todas as escolas, programas e equipamentos públicos. 

Execução de projetos de capacitação continuada para os 
conselheiros tutelares e conselheiros municipais de direitos da criança 
e do adolescente, sob coordenação da Setascad, em parceria com os 
municípios. 

Continuação do processo de descentralização de recursos 
financeiros, programas e projetos de atendimento aos direitos da 
criança e do adolescente e à família, respeitando a realidade e as 
necessidades de cada município. 

Garantia de recursos orçamentários e financeiros e 
agilização do financiamento dos programas de atendimento às 
crianças e adolescentes. 

GRUPO 11 
CONSELHOS E FUNDOS ESTADUAL E MUNICIPAIS DOS 



DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Para o Executivo estadual 
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Fortalecimento do Cedca, por meio da criação de equipe 
técnica vinculada à Setascad/MG, com previsão orçamentária 
garantida, para assessorar a criação, estruturação e funcionamento 
dos Conselhos Municipais e Conselhos Tutelares. 

Para os Executivos estadual e municipais 
Garantia, por meio de lei, da inclusão, nas propostas 

orçamentárias das Secretarias Estadual e Municipais, de projetos que 
contemplem a criança e o adolescente, conforme determina a Lei 
Federal n° 8.069/90, em seu artigo 4°. 

Garantia da alocação dos recursos financeiros 
governamentais investidos no desenvolvimento dos serviços, 
programas e projetos de atenção à criança e ao adolescente nos 
Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente. 

Para o Executivo e Legislativo estaduais 
Manutenção da estrutura atual da Setascad responsável 

pela área da Criança e do Adolescente, assegurando-se o 
reordenamento, com vistas ao cumprimento dos preceitos do ECA. 

Fortalecimento da Defensoria Pública, com a 
apresentação e aprovação de lei orgânica, garantindo-se ao órgão a 
autonomia necessária ao exercício de suas atribuições. 

Para os Legislativos estadual e municipais 
Atuação no sentido de exigir do Executivo a proposição de 

leis referentes à política municipal dos direitos da criança e do 
adolescente, prevendo a criação de Conselho de Direitos, Fundos e 
Conselho Tutelar para a Infância e a Adolescência. 

Aprovação, no orçamento, de recursos para a execução 
da política de direitos da criança e do adolescente, coordenada e 
deliberada pelo Conselho de Direitos. 

Fortalecimento de canais que garantam a participação 
popular no controle e execução das políticas de direitos da criança e 
do adolescente. 

Proposição de emendas, quando necessário, com o 
objetivo de ampliar recursos para a execução das medidas protetivas 
e socioeducativas, garantindo-se o previsto no artigo 4°, parágrafo 
único, alínea "d", do ECA; segundo o qual "a prioridade compreende 
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Garantia de que, na reforma administrativa, a política da 
criança e do adolescente não fique restrita à assistência social, 
considerando-se as suas especificidades estabelecidas na Lei n° 
8.069/90. 

Constituição de frente parlamentar no Estado de Minas 
Gerais para atuação em bloco em relação às ações de interesse da 
criança e do adolescente. 

Para o Ministério Público 
Garantia de cumprimento da competência dos Conselhos 

de Direitos e Tutelares, no âmbito estadual e municipal, na garantia da 
defesa dos direitos difusos e coletivos: proteção e defesa da infância e 
da juventude. 

Estabelecimento de parcerias na implantação e 
implementação dos Conselhos e Fundos. 

Ajuizamento de medidas judiciais (por exemplo, ação civil 
pública) para garantir o pleno funcionamento e eficácia dos Conselhos 
de Direitos e Tutelares. 

Participação ativa nas reuniões deliberativas dos 
Conselhos de Direitos. 

Garantia do cumprimento das deliberações dos Conselhos 
de Direitos, utilizando-se, quando necessário, os instrumentos legais 
cabíveis. 

Incentivo à criação e funcionamento dos Fias (Fundos 
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente) e constante 
fiscalização desses Fundos. 

Para o Tribunal de Justiça e Juizados da Infância e da 
Juventude 

Resolução dos conflitos que envolvam adolescentes que 
sejam apresentados pelo Ministério Público, centros de defesa, órgãos 
governamentais, organizações sociais civis e outras. 

Consolidação da divulgação e aplicação da Lei 8.069/90, 
não só no âmbito do Judiciário, mas também nos outros poderes 
con stitu íd os. 

Dotação das Varas da Infância e da Juventude do Estado 
de condições técnico-operacionais e financeiras para a 
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implementação das medidas legais. 

GRUPO 111 
VIOLÊNCIA E SEGURANÇA 

Aspectos preventivos de violência 
Articulação efetiva de ações conjuntas entre as 

Secretarias de Estado da Educação, da Saúde e Setascad, 
Prefeituras Municipais, Promotoria da Infância e da Juventude, 
Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos, organizações não-
governamentais e representantes da comunidade. 

Capacitação de educadores para trabalharem os temas 
ética e cidadania, na perspectiva de tratar a questão da violência nas 
escolas. 

Desenvolvimento de atividades preventivas, dirigidas aos 
educandos, privilegiando práticas educativas que tenham como base 
a formação ética do cidadão, valorizando-se o respeito á vida, a 
dignidade do ser humano, a solidariedade e o respeito às diferenças. 

Apoio a programas e ações de incentivo ao protagonismo 
e à participação juvenil (grêmios). 

Incentivo, em todas as escolas, à defesa e à prática dos 
direitos humanos, em especial da criança e do adolescente, e à 
observância dos princípios da convivência harmônica e solidária. 

Divulgação e promoção de debates sobre o ECA e sobre 
os direitos educacionais nas escolas. 

Continuidade da implementação da educação escolar 
indígena, garantindo-se educação de qualidade, para valorização e 
fortalecimento da cultura tradicional das diferentes etnias indígenas 
presentes no Estado de Minas Gerais, possibilitando às comunidades 
indígenas autonomia e gestão do processo educacional. 
- Fiscalização do cumprimento da proibição do trabalho 
infantil. 

Maior fiscalização da proibição do trabalho infantil na 
adaptação do calendário escolar ao ano agrícola nas diversas regiões 
de Minas Gerais. 

Garantia e fiscalização do transporte escolar adequado e 
seguro (artigo 64 do CTB), nas regiões metropolitana e rural (artigos 
136 a 139 do CTB). 

Ampliação da abrangência do Programa Bolsa Familiar 
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para Educação. 

Adequação da rede de ensino público regular e sua 
dotação com recursos humanos e físicos para possibilitar o acesso do 
aluno portador de necessidades especiais. 

Implementação do processo de inclusão do aluno portador 
de necessidades educacionais especiais nas escolas regulares. 

Garantia, em cumprimento da Constituição Federal e da 
LDB, de ampliação das oportunidades de acesso à educação, para 
crianças de O a 6 anos, nos sistemas públicos de ensino do Estado de 
Minas Gerais, inclusive no meio rural. 

Inclusão das crianças de 6 anos nas matrículas do ensino 
fundamental, que deverá ter a duração de nove anos. 

Realização, em caráter de urgência, de estudo 
demográfico, de âmbito estadual, com vistas a avaliar, com dados da 
realidade, as possibilidades de atendimento à criança de 6 anos, 
mesmo no meio rural. 

Inclusão dos profissionais da educação infantil nas 
propostas e nos programas de capacitação das Secretarias Municipais 
e Estadual de Educação. 

Definição de parcerias com instituições de ensino superior 
da capital e do interior, visando à formulação de políticas de formação 
permanente de recursos humanos na educação infantil. 

Reexame da situação e da vinculação das creches 
mantidas pelo poder público, tendo-se em vista maior atenção à 
criança de O a 3 anos. 

Garantia da universalização do ensino fundamental 
obrigatório, gratuito e de qualidade. 

Garantia de ensino médio em condições favoráveis ao seu 
bom funcionamento (salas, ambiente, laboratórios equipados, 
bibliotecas, etc.) em escolas públicas, na capital e no interior, inclusive 
no meio rural, com garantia de repasse de recursos pelo governo. 

Mídia e violência 
Ampliação do "Disque Direitos Humanos" (0800-31-1119) 

para receber denúncias de todo o Estado sobre violência na mídia, 
bem como capacitação dos profissionais envolvidos, a fim de, dar 
encaminhamentos aos órgãos públicos competentes para que se faça 
cumprir a legislação. 
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Promoção de debates públicos sobre o tema mídia e 
violência, envolvendo a sociedade civil. 
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Envolvimento das organizações não-governamentais e dos 
agentes de educação informal, com uma perspectiva global e 
comunitária, uma vez que, juntamente com os profissionais da mídia, 
podem desempenhar importante papel nessa questão. Com a 
existência de sistemas de comunicação como a Internet, a mídia será 
ainda mais onipresente e universal. Como conseqüência, o novo 
ambiente digital demanda atenção semelhante àquela dirigida à 
cultura e à educação no mundo tradicional. Debate em torno da 
criação de um código de ética para os provedores de acesso à 
Internet. 

Articulações políticas, por meio da ALMG, para 
implementação imediata do Conselho Federal de Comunicação 
Social. 

Desenvolvimento de ações para que o Ministério Público, 
juntamente com a sociedade civil organizada, na ausência do 
Conselho de Comunicação Social, exerça seu papel de ajustamento 
de condutas, visando à implementação de políticas públicas em 
relação à mídia. 

Manifestação de apoio ao Ministério da Justiça pela 
regulamentação da Portaria 773, referente à classificação de 
programas televisivos. 

Divulgação dos códigos de ética dos profissionais da 
mídia, das empresas de mídia, dos sindicatos, etc., para que sejam 
objeto de ampla discussão e conhecimento da sociedade. 

Moção de apoio para que a Assembléia Legislativa e a 
sociedade civil organizada intervenham junto à Câmara dos 
Deputados, para que seja reaberto o debate em tomo da criação do 
Fistel (Fundo de Telecomunicações). 

Encaminhamento ao Conar de proposta para que seja 
coibida, em qualquer veículo de informação, a propaganda que 
incentive comportamentos inadequados no trânsito, tais como: bebida 
e direção, excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, 
etc. 

Centro Estadual de Referência para o Combate à 
Violência Doméstica 
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Implementação do Centro de Referência, visando 
cumprir os seguintes objetivos: 
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orientar e monitorar programas de atendimento na área da 
violência doméstica e exploração sexual. 

implantar e atualizar banco de dados. 
capacitar os profissionais e agentes que atuem com o 

público-alvo. 
estabelecer parcerias junto à iniciativa pública e privada 

para a captação de recursos técnicos e financeiros. 
comprometer a sociedade, instrumentalizando-a para atuar 

no enfrentamento da violência doméstica e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, com dotação orçamentária que viabilize a 
concretização das ações propostas. 

Incentivo à inclusão, nas escolas públicas e privadas, do 
tema transversal "violência doméstica". 

Violência e segurança no trânsito 
Criação de condições que garantam segurança adequada 

no trânsito (artigos 1° e 6° do CTB). 
Implementação da obrigatoriedade de educação para o 

trânsito (artigos 74 a 79 do CTB). 
Viabilização de oportunidades para que o adolescente 

infrator de trânsito possa cumprir medida socioeducativa, aplicada 
pela autoridade competente, desenvolvendo atividades 
preferencialmente em órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. 

Maior rigor da fiscalização de trânsito, firmando-se 
convênios municipais nos locais onde ainda não existam. 

Apoio a programas de incentivo à educação e à formação 
do futuro motorista, a exemplo do projeto-piloto do Denatran, em que 
o adolescente, a partir do 1° ano do ensino médio, já recebe 
informações básicas sobre trânsito, para adquirir posteriormente sua 
carteira de habilitação. 

Incentivo a campanhas que orientem sobre os perigos de 
uso de bebidas alcoólicas e substâncias de efeitos análogos por 
pessoas que dirigem . 

Medidas socioeducativas/Redução da idade penal 
Moção de repúdio aos presidentes do Senado e da 

Câmara Federal, pela tramitação de todas as proposições que tratem 
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da redução da maioridade penal. 

Priorização de medidas preventivas, em detrimento das de 
repressão e penalização. 

Criação de projeto de capacitação profissional para 
técnicos e educadores sociais que atuam com crianças e 
adolescentes em conflito com a lei. 

Mais investimentos em saúde, educação e geração de 
empregos do que em aparelhos repressivos ou em medidas de cunho 
repressivo. 

Avaliação e acompanhamento da aplicação de recursos no 
atendimento do autor de ato infracional. 

Aumento das rubricas do Orçamento do Estado na área de 
atendimento ao autor de ato infracional. 

Elaboração diferenciada, na LDO, para os recursos 
provenientes dos Fundos (Fias), quando se destinarem ao 
atendimento de autor de ato infracional. Destinação de recursos a um 
programa de capacitação e formação contínua dos técnicos e 
educadores implicados nesse processo. 

Destinação de recursos que supram a carência de pessoal 
e de equipamento, integrados a um programa de atendimento 
sociopsicopedagógico. 

Criação de sistema de gerenciamento das ações, prazos e 
metas a serem atendidas dentro de um planejamento dos recursos 
destinados a essa área, pelos Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Descentralização do atendimento da medida 
socioeducativa de internação da capital, com criação de pólos 
. regionais. 

Implantação de programas de semiliberdade nos pólos 
regionais. 

Atenção especial aos critérios arquitetônicos e 
pedagógicos que contemplem os pressupostos da Lei 8.069. 

Atenção especial das políticas públicas de saúde a 
adolescentes com prática de ato infracional, com investimentos em 
programas de pesquisa, prevenção e tratamento ambulatorial. 

Articulação d~ um grupo, envolvendo o Fórum Mineiro de 
Saúde Mental e outras entidades afins, governamentais ou não, que 
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dê continuidade à pesquisa, à reavaliação e à implementação das . · 
propostas 21, 22 e 23 das "37 propostas apresentadas pelo grupo.de 
trabalho criado p.elo governador do Estado de Minas 'Gerais em 
26/1/1999", ampliando as propostas 21 e 22 para todo adolescente 
portador de sofrimento mental, sem restringi-la· apenas a toxicômanos. 

Proposta 21 - Criação de serviços articulados por regiões, 
conforme estrutura da Secretaria de Estado da Saúde - SES, para 
desintoxicação e tratamento de toxicômanos, com atendimento 
ambulatorial especializado para crianças e adolescentes, inclusive os 
que cumprem medida socioeducativa de internação, e suas famílias. 

Proposta 22 - Criação de 2 Centros de Referência da 
Criança e do Adolescente - CRIAs, dentro do programa de 
desintoxicação e tratamento de toxicômanos, em Belo Horizonte. 

Proposta 23 - Criação de 20 leitos, dentro do programa de 
desintoxicação e tratamento de toxicômanos, para adolescentes 
drogaditos em crise, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Propostas para atendimento a adolescentes autores de ato 
infracional 

Fortalecimento da fiscalização regular e constante das 
instituições de internação, segundo orientações das Regras Mínimas 
das Nações Unidas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade 
e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Efetivação e fortalecimento do acompanhamento 
sistemático das medidas socioeducativas, pelos órgãos competentes. 

Desarquivamento do projeto de lei que cria o Centro de 
Integração Operacional, para agilização do processo e do atendimento 
ao adolescente, contribuindo ainda para a eficácia da aplicação da 
medida socioeducativa . 

Implementação, em todo o Estado, do Sistema de 
Informação para a Infância e a Adolescência (Sipia 11), voltado para o 
monitoramento do cometimento do ato infracional por adolescente e 
do cumprimento da medida socioeducativa aplicada. 

Criação, conforme a proposta 31, da carreira de educador 
especializado e de escolas ou cursos com formação específica. 

Proposta 31 (das 37 propostas apresentadas pelo grupo 
de trabalho criado pelo governador do Estado de Minas Gerais em 
26/1/1999) - Formação e valorização dos dirigentes, técnicos, 
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monitores, orientadores e voluntários que atuam no atendimento 
direto ao adolescente infrator. 

Formulação e/ou consolidação da proposta 
sociopedagógica para os centros ?e inter~ação e semiliberdad:. 

Estruturação de um s1stema mtegrado -~e preven_çao e de 
execução das medidas socioeducativas não _restnt1v~s de. liberdade, 
pelas administrações municipais, para que ~ mternaç~o seJ~, ?e fato, 
a última medida a ser aplicada, tendo em v1sta a funçao soc1ahzadora 
da comunidade. , 

Elaboração de projeto sociopolítico pedagógico, com 
especial ênfase no Programa de Atendimento ~o Egres~o, em 
parceria com os municípios, be_m , como_ . 1mplantaçao ou 
implementação de Programas de Atençao as Fam1h~s. . _ 

Estabelecimento de um processo gradativo de mserçao do 
jovem na comunidade, a partir da internação,_ utilizando_ não só 
recursos ambulatoriais, mas também outros serv1ços ofer~c1dos pela 
sociedade como atividades profissionalizantes e educativas .. Esse 
processo pressupõe uma parceria com instituições da comum?ad~, 
garantindo um acompanhamento conjunto de todos os profiss1ona1s 
envolvidos no atendimento. . 

Incentivo ao funcionamento em rede, articulando ap01os e 
serviços governamentais e não-governamentais. . . 

Identificação de novas fontes de fmanc1amento e 
manutenção das atuais. . . . 

Criação de diretrizes orçamentanas e estruturais que 
garantam condições de atendimento aos órgãos ?e acompanhamento 
psicológico, sociopedagógico e jurídico e a entidades que receb_em 
crianças e adolescentes encaminhados pelo Conselho Tutelar prev1sto 
no ECA. 

Criação de mecanismos e de um órgão composto_ de uma 
equipe interdisciplinar de profission~is técnic:,os, esp~c1almente 
capacitados e designados para segu1ntes f~nço~s relac~onad~s a 
medidas socioeducativas de prestação de serv1ços a c?mu_m?ade. 

orientação e acompanhamento ps1~?log1co dos 
adolescentes autores de ato infracional e de suas fam1has, durante e 
após o cumprimento da .medida; 

orientação e J acompanhamento dos funcionários das 
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entidades que recebem os adolescentes para cumprirem a 
medida; 
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articulação do Juizado da Infância e da Juventuude com 
ONGs, entidades e programas, para proporcionar aos adolescentes 
autores de ato infracional o acesso a cursos profissionalizantes, 
atividades esportivas, educativas e culturais; 

encaminhamento dos adolescentes para empregos após o 
cumprimento da medida. 

Ativação integral da Divisão de Orientação e Proteção à 
Criança e ao Adolescente, da Secretaria de Estado da Segurança, 
com pleno funcionamento das suas três delegacias especializadas. 

Propostas elaboradas nas oficinas do Encontro Estadual 
da Campanha de Combate à Violência Doméstica e Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes 

Divulgação permanente, na mídia, das ações dos 
Conselhos Tutelares e de Direitos. 

Articulação do Conselho Estadual com os Conselhos 
Municipais. 

Mobilização da sociedade civil para criação e 
implementação de projetos sociais nas comunidades. 

Implementação de campanha no Estado, articulada com a 
rede de proteção integral à criança e adolescente. 

Realização periódica (anual) de encontros estaduais para 
discutir, trocar experiências, pressionar o poder público e fazer valer 
os direitos da criança e do adolescente, sensibilizar, conscientizar e 
responsabilizar a comunidade. 

Utilização de material (cartilhas, vídeos, folders, etc.) 
produzidos pela campanha. 

Continuidade, estimulação e viabilização da campanha na 
mídia, estabelecendo parcerias com os órgãos de comunicação; 
realização de seminário para discutir a ética da mídia com relação aos 
fatos que envolvam crianças e adolescentes. 

Constituição de um fórum de discussão de debates sobre 
o fenômeno. 

Divulgação da campanha, por intermédio dos Conselhos 
Regionais e Secretarias em geral do ECA, enfatizando-se o art. 245. 

Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e apoio a essas 
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entidades. 

Articulação da rede de apoio legitimada pelo CMDCA e/ou 
CMAS. 

Fortalecimento da interlocução, principalmente entre 
promotores e juízes, na Vara da Infância e da Juventude. 

Curso de capacitação para conselheiros tutelares, 
incluídos os do interior, utilizando-se a verba dos Conselhos de 
Direitos. 

Capacitação para profissionais das áreas de educação, 
saúde, segurança pública, judiciário, ONGs e OGs que atuam com 
criança e adolescente. 

Priorização efetiva da atenção à criança e ao adolescente 
nas áreas da saúde, da justiça e nas políticas públicas. 

Criação de centros de atendimento que efetivamente 
atendam às necessidades de crianças e adolescentes, com 
funcionários multiprofissionais capacitados, buscando inclusive . o 
atendimento às famílias. 

Habilitação/capacitação de todos os profissionais 
envolvidos neste problema (promotores, conselheiros, policiais, etc.). 

Capacitação de agentes multiplicadores para o combate à 
violência contra criança e adolescente. 

Incentivo à constituição de Conselhos Municipais e 
elaboração de um projeto de lei que estabeleça o número de 
Conselhos/conselheiros com base no número de habitantes ou no 
diagnóstico da demanda local existente; implantação do Sipia; 
estabelecimento de critérios de seleção para conselheiros (nível de 
instrução, formação, experiência, etc.). 

Criação de equipe técnica de suporte aos conselheiros. _ 
Criação de uma lei estadual que estimule a "Semana do 

Estatuto e Prática do ECA" em escolas. 
Recusa a um modelo apresentado como "bonito" para a 

sociedade (criação de órgãos e grandes projetos), mas sem infra-
estrutura adequada para garantir sua sustentabilidade. 

Criação e/ou implementação de delegacias especializadas 
de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

GRUPO IV 
A FAMÍLIA: SOBREVIVÊNCIA E TRABALHO INFANTO-JUVENIL 
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Realização de amplas campanhas educativas de 

sensibilização, no âmbito rural e urbano, sobre os·· malefícios da 
exploração da -mão-de-obra de criança e adolescente, para a 
desconstrução do mito do trabalho como única forma de prevenção da 
violência infanto-juvenil, de educação/socialização e dignificação de 
criança e jovem. 

Criação de texto de lei regulamentar sobre o trabalho 
educativo e a aprendizagem previstos nos arts. 68 e 62 do·Estatuto da 
Criança e do Adolescente e no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 
da República, estabelecendo-se a jornada de quatro horas diárias, 
com proibição de hora-extra e de compensação semanal da jornada 
de trabalho. 

Garantia, no Orçamento, dos programas e projetos 
propiciadores de sobrevivência para as famílias de baixa renda, por 
meio de redes de economia popular/solidária e ações de orientação 
sociofamiliar no âmbito do campo e da cidade. 

Garantia de acesso da criança e do adolescente à rede 
pública de ensino, ampliando-se gradativamente seu tempo de 
permanência na escola. 

Criação de programas estaduais/municipais de formação 
profissional do adolescente, adequando-os a recursos disponíveis ou 
a serem criados, em consonância com as mudanças e transformações 
do mundo do trabalho, não se comprometendo, porém, o ensino 
fundamental e obedecendo-se as seguintes diretrizes: 

a formação profissional deve focalizar o mercado em sua 
diversidade, considerando sua face tradicional e a face 
popular/solidária; 

os programas de formação profissional devem ultrapassar 
o mero adestramento técnico do jovem, contemplando suas 
habilidades básicas, sua competência e sua formação integral; 

o Estado deve fiscalizar a iniciativa privada, assegurando 
ao jovem uma formação profissional idônea; 

o Estado, por meio dos Conselhos Municipais e Estaduais 
de Direitos da Criança e do Adolescente e de Educação, deve avaliar, 
antes de serem aprovados, os planos pedagógicos destinados à 
formação profissional, como também as instalações físicas e sua 
adequação aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescent~ e 
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à legislação vigente; . 
o jovem com baixa escolaridade deve ter oportunidade de 

formação profissional de acordo com suas potencialidades. . 
Ações da Assembléia Legislativa junto ao Congresso 

Nacional para alterar a legislação trabalhista, estabelecendo-se ,:a 
jornada de trabalho de quatro horas diárias para ad~lesce~t~ entre 16 
e 18 anos, perfazendo um total de 20 horas semanais, pro1b1ndo-se as 
hora-extras e compensação semanal da jornada de trabalho. . . 

Garantia no orçamento do Conselho Estadual de D1re1tos 
da Criança e do 'Adolescente, de recursos par?. efetivação de 
pesquisas quantitativas e qu~litativas ~obre a te~at1ca do trabal~o 
infanto-juvenil no Estado de Mmas Gera1s; e: garant1a de_~ue, po; ~e1o 
de norma específica, os programas e projetos de polltlcas ~ubhcas 
estaduais e municipais voltados para o público infa~to-juvenll ~ s~a 
família contenham em sua estrutura o 1tem avahaçao 
formal/processual. 

Destinação, pelo Legislativo, de uma porcentagem_ do 
orçamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mmas 
Gerais (Fapemig) para a efetivação de linhas per'!l~nentes . ~e 
pesquisas quantitativa e qu~litativ_a sob~e a te~at1ca fam1ha, 
sobrevivência e trabalho infanto-juvenil em Mmas Gera1s. . . 

Organização e disponibilização, pela A~s~mble1a 
Legislativa em parceria com o Conselho Estadual de D1re1tos da 
Criança e' do Adolescente, de dados sobre ~. f~mília, i~fâr:cia e 
adolescência, por meio de seu site dos mun1cl~1os, e_ cn~çao ~e 
publicações contendo dados atualizados para d1vulgaçao JU~to as 
instituições de defesa/proteção, atendimento, estudos e pesqUisa da 
.infância e da juventude em Minas Gerais. 

Ações da Assembléia Legislativa junto . ao_ Cong~e:s~o 
Nacional para alterar a legislação, criando com1ssao par_1tana, 
composta de trabalhadores, governo e empr~~ários, para d~hb~r~r 
sobre a aplicação dos recursos compulsonos , da co~tnbUiçao 
parafiscal dos serviços sociais autônomos ligados a ~prend1z~ge~ -
Senai, Senac, Senat e Senarc, e extensão desses serv1ços ao 1n~e.n~r. 

Extensão do programa bolsa-escola a outros mun1c1p10S 
do Estado com comprova9a necessidade socioeconômica. 

Avaliação e adaptação, pelo Conselho Estadual de 
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Direitos da Criança e do Adolescente, dos,programas de formação 
profissionalàs necessidades do adolescente portador,de deficiência, 
permitindo que ele tenha condições reais de ingresso no mundo do 
trabalho. 

GRUPO V 
POLÍTICAS BÁSICAS DE SAÚDE 

Criação de mecanismos que garantam o cumprimento do 
Estatuto da Criança e do Adolescente no capítulo referente à saúde. 

Cobertura integral da assistência à saúde de crianças e 
adolescentes, "entendida como um conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do 
sistema de saúde". 

Levantamento e ampla divulgação dos órgãos que 
prestam atendimento ao adolescente em cada município. 

Criação de fóruns permanentes para garantir a inter-
relação da saúde com a educação e a assistência social, 
promovendo-se a inter-setorialidade do atendimento da criança e do 
adolescente. 

Instituição de um sistema de informação sobre a saúde, a 
fim de diagnosticar principalmente o perfil do adolescente, por meio de 
indicadores de morbi-mortalidade, e orientar ações preventivas e 
curativas de saúde. 

Consolidação dos indicadores de morbi-mortalidade de 
acidentes, traumas e causas básicas, por meio de um sistema de 
informação referente à saúde da criança e do adolescente. 

Implementação de atividades culturais, esportivas e de 
lazer, com o objetivo de promover a saúde das crianças e 
adolescentes, os quais terão participação garantida no planejamento, 
execução e avaliação dessas atividades. 

Proibição de propagandas que incentivem a criança e o 
adolescente a comportamentos prejudiciais à saúde, como o uso de 
cigarro, de bebidas alcoólicas, práticas violentas e estímulo à 
velocidade ao dirigir. 

Inclusão, nos formulários já existentes, de dados 
referentes à saúde do adolescente, a fim de instrumentalizar os 
serviços de saúde para adequação de acompanhamento e avaliação 
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dos serviços de saúde prestados. 

Localização e caracterização do problema do consumo de 
drogas como questão de saúde pública, e não de segurança pública, 
pela sensibilização e conscientização das competências técnicas e 
políticas na área da criança e do adolescente, criando-se programas e 
projetos especializados em dependências quími~as, objetivando-se_ o 
atendimento preventivo promocional, ambulatonal e a recuperaçao 
das crianças, adolescentes e suas famílias. (propostas 13 e 14 da 111 
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -
Conanda - Brasília, 1999). 

Atuação, em parceria com os Conselhos Tutelares, de 
modo a garantir acolhimento e atenção especial e prioritária, por 
profissionais capacitados, à criança e ao adolescente víti_~as de m~us 
tratos domésticos, abuso e exploração sexual, vulnerabthdade soctal, 
negligência e omissão de adultos. . _ . , . 

Criação de um protocolo para nottficaçao obngatona, pelo 
profissional de saúde, do diagnóstico de violência física, psicológica, 
sexual e negligência, contra a criança e o adolescente. 

Criação, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, 
juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, de ambulatório 
especializado em ações investigativas na área de ex~ me de, c?rpo 
delito em crianças e adolescentes, com equtpe multt e 
interprofissional, devendo esse ambulatório ser instalado em local fora 
da atual sede do Instituto Médico Legal. 

Conhecimento da realidade familiar do adolescente, por 
intermédio dos profissionais de saúde, e diagnóstico de seus conflitos 
e problemas familiares e comunitários. 

_ Implementação de ações que possibilitem o atendimento a 
crianças e adolescentes, em caso de doenças respiratórias, doenças 
infecciosas e intestinais, acidentes e causas externas, parto, 
deficiência nutricional, transtornos psicológicos, fonoaudiológicos, 
oftalmológicos e de otorrinolaringologia. 

Divulgação do direito de acompanhamento, por um dos 
pais ou responsáveis, da criança ou adolescente que necessitar de 
internação hospitalar. 

Ampliação para todas as crianças e adolescentes da 
aplicação das vacinas cóntra hepatite A e B, meningite, haemophilus, 
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varicela e outras que se fizerem necessárias. 

Garantia de equipamentos e de recursos humanos e 
materiais para -atendimento da saúde bucal de crianças e 
adolescentes. 

Universalização dos serviços de saúde bucal conforme 
princípios do SUS, tendo como público-alvo a criança e o adolescente, 
institucionalizados ou não. 

Organização dos serviços de saúde bucal de acordo com 
os níveis de complexidade e com padrões de qualidade satisfatórios e 
cujo planejamento seja baseado em evidências epidemiológicas. 

Atendimento à crescente · demanda pela atenção 
secundária, principalmente no que se refere aos tratamentos 
endodônticos, devido à alta incidência da cárie dental em crianças e 
adolescentes, uma vez que a falta de acesso a esse tipo de serviço 
tem levado freqüentemente à realização de extrações dentárias, 
quando ainda existem alternativas de tratamento. 

Implementação de um Plano Estadual de Farmácia 
Básica, com revisões semestrais feitas pelo Conselho da Criança e do 
Adolescente e pelo Conselho Estadual de Saúde. 

Garantia, em lei, de uso dos equipamentos, imóveis e 
patrimônio da extinta Febem exclusivamente para atendimento à 
criança e ao adolescente, e garantia de seus direitos, por meio de 
emenda à Lei n° 12.168, de 28/5/96. 

Alocação de dotações orçamentárias nos Conselhos de 
Políticas Sociais, para capacitação dos conselheiros, de forma que 
possam cumprir seu papel fiscalizador, orientador e deliberador. 

Unificação e consolidação, em Minas Gerais, de um banco 
de dados de vítimas de acidente de trânsito e outros traumas, com 
informações registradas por todos os órgãos de saúde e segurança 
envolvidos no socorro (Hospital, Pronto Socorro, Polícia Militar e 
Rodoviária, Resgate, IML, etc.) para melhor conduzir e estabelecer 
estratégias direcionadas à prevenção de acidentes. 

Conscientização de crianças e adolescentes, por 
profissional da área de saúde, sobre os riscos de atropelamento e 
acidentes em veículos, por meio de ações educativas relacionadas à 
sua proteção e segurança. 

Efetivação de campanhas de conscientização, visando ao 



i 

( 

I 

2083 
cumprimento dos arts. 64 e 65 e da Resolução 015/98 do CTB, · 
que trata do transporte de crianças e do uso de cinto de segurança, e 
ainda dos arts. 136 a 139, que tratam do transporte escolar. 

Efetivação de campanhas que orientem o adolescente 
quanto à relação entre acidentes de trânsito e bebidas e drogas, de 
forma a desestimular o seu uso. 

Orientação médica e conscientização das gestantes e 
mães sobre os cuidados com o feto, bebê e crianças em veículos e 
seus dispositivos de segurança, como bebês-conforto, assentos 
conversíveis e assentos virados para frente (cadeirinhas). .. 

Coibição de qualquer tipo de propaganda que incentive 
comportamentos inadequados no trânsito. 

GRUPO VI 
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

Acesso à escola 
Definição de uma política educacional fundamentada em 

Direito Educacional, baseada na cooperação técnica e financeira entre 
União, Estado e municípios, com a participação de representantes da 
sociedade civil, para assegurar a universalização da oferta de 
atendimento e a melhoria da qualidade na educação infantil nos 
ensinos fundamental e médio. .. 

Garantia da inclusão do universo de crianças e 
adolescentes em todos os níveis escolares, aprimorando os 
mecanismos de cadastro escolar, por meio de programas municipais. 

Garantia do acesso igualitário à educação formal, levando 
em consideração as diferenças e as condições individuais .e 
respeitando a identidade cultural. 
. Criação de Conselhos Municipais de Educação em todos 
os municípios. 

Efetivação dos Conselhos Municipais de Educação 
existentes. 

Implementação dos Conselhos de acompanhamento do 
Fundef. 

Ampliação da participação de pais e alunos na 
composição do Conselho Estadual de Educação. 

Regulamentação da educação infantil pelo Conselho 
Estadual de Educação, em regime de urgência. 
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Efetiva integração das instituições de educação infantil , 

aos sistemas de ensino .. 
Estabelecimento, pelos Conselhos Municipais de 

Educação, de normas para atendimento em educação infantil. 
Permanência , 
Formação de uma comissão, integrada por profissionais 

de todos os segmentos vinculados à educação, para estudar, 
aprofundar, buscar subsídios em experiências em curso dentro e fora 
do País, com a finalidade de definir o tempo diário escolar, 
conjugando-se atividades pedagógicas que garantam educação de 
qualidade e contemplem os aspectos formal, lúdico, cultural, 
recreativo e esportivo, levando em conta a realidade e a necessidade 
dos educandos e sua família. 

Definição de um limite máximo de alunos por turma, 
considerando a faixa etária, de forma a possibilitar maior interação do 
professor com os mesmos, favorecendo relações pedagógicas mais 
efetivas para a aprendizagem. 

Definição e execução de programas de acompanhamento 
que garantam o retomo, o sucesso e a permanência das crianças e 
dos adolescentes na escola, considerando a criação de resoluções 
que venham a combater a infreqüência escolar. 

Aprimoramento e adequação dos programas de ensino 
fundamental implantados recentemente nos Centros de Integração do 

·Adolescente por equipe profissional multidisciplinar, envolvendo 
representantes da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos, ONGs, Juizado da Infância 
e da Juventude, Conselhos de Direitos e Ministério Público. 

Realização de programas de saúde, nas escolas, para a 
prevenção da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis, 
atendendo a adolescentes de ambos os sexos. 

Implantação de programas de "acompanhamento especial" 
a adolescentes gestantes, incluindo o apoio alimentar, tendo em vista 
impedir sua evasão escolar. 

Implementação de programas de prevenção e redução de 
danos relacionados ao uso abusivo de drogas, pela criação· de 
projetos específicos nos postos de saúde, centros de referência e 
acompanhamento pelos Conselhos Tutelares e pelo Centro Mineiro de 
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Toxicomania. 
Implementação de programas de prevenção à violência 

nas escolas, por meio da promoção de atividades pedagógicas e 
comunitárias voltadas para a superação das práticas violentas e para 
o incentivo a uma cultura para a paz. 

Identificação de alunos infreqüentes e promoçã?, em 
parceria com órgãos governamentais e não-governamentais, de 
estratégias para seu retorno, para o ac~mpa~~Aam~nto de sua 
permanência e para a solução das causas de 1nfrequenc1a. _ . 

Ampliação e aplicação do Programa de Educaçao Afetivo-
Sexual da Secretaria de Estado da Educação, a todas as escolas. 

' Realização de diagnósticos por equipes multidi~ciplina~es 
e implantação, em parceria com órgãos governamentaiS _e nao-
governamentais, de projetos educativos par_a . a pr~~ençao_ e . a 
habilitação de alunos com necessidades espec1a1s (auditivas, v1sua1s, 
motoras e psicológicas). . . · 

Incentivo e valorização, nas escolas, de at1v1dades 
culturais artísticas, políticas e desportivas, em parceria com 
organiza,ções comunitárias, empresariais e educacionais, entre outras, 
com recursos financeiros governamentais. 

Garantia de integração entre formação geral, iniciação ao 
trabalho e práticas sociais para adolescentes na esc?la. 

Consideração das atividades do Ce1p - Centro de 
Internação Provisória (terapias ocupacionais, atividades 
pedagógicas, cursos profissionalizantes, acompanhamentos 
psicológicos, etc.) como aproveitamento nas escolas em que os 
adolescentes se encontram matriculados. 

Acompanhamento e avaliação do desem~enho escol~r 
dos adolescentes que cumprem medidas socioeducat1vas em_ m~1o 
aberto e em semiliberdade, pelo colegiado da escola, em pnme1~o 
lugar, e por uma comissão composta por representan~es_ da Secretana 
de Estado da Educação, Secretaria da Just1ça e de D1re1tos Humanos, 
Secretaria Municipal de Educação, Juizado da Infância ~ da 
Juventude Ministério Público e Conselho Tutelar, tendo em v1sta a 
sua perm~nência na escola e sua reinserção sociopedagógi~a_. 

Elaboração _ de projetos e de estrateg1~s de 
acompanhamento e apoio às crianças e adolescentes matnculados 

em escolas públicas e que apresentem maiores dificuldades de 
aprendizagem, por meio de parcerias com universidades e ONGs. 

Garantia de integração da política educacional às outras 
políticas sociais básicas. 

Promoção da integração entre os Conselhos Municipais de 
Educação, os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, os Conselhos Tutelares e os Conselhos de Assistência 
Social. 

Garantia de orientação e supervisão educacional, de 
intervenção pedagógica e de atendimento a alunos portadores de 
necessidades especiais, assegurando pleno atendimento, não 
assistencialista nem discriminatório, que possibilite sua permanência e 
seu sucesso escolar. 

Adequação dos regimentos escolares, do regulamento da 
Secretaria de Estado da Educação e dos pareceres do Conselho 
Estadual de Educação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Inclusão social e política dos alunos 
Estímulo a programas escolares que colaborem para a 

mudança da consciência individualista para uma consciência solidária 
e cidadã, pela incorporação progressiva de conteúdos programáticos 
relativos aos direitos fundamentais, humanos e educacionais, às 
diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o objetivo de 
gerar atitudes solidárias nas relações interpessoais. 

Promoção de ações e atividades integradas entre escolas 
e organizações comunitárias, com o objetivo de consolidar propostas 
educacionais contextualizadas de cunho político e sociocultural e de 
desenvolver nas crianças e nos adolescentes criatividade, autonomia 
crítica e capacidade de inclusão efetiva no seu meio social. 

Exigência de instituição de grêmios estudantis, visando ao 
envolvimento dos alunos com ações políticas, sociais e culturais e à 
representação das demandas dos alunos nos colegiados das escolas 
e nos Conselhos Municipais de Educação. 

Apoio às iniciativas educativas e culturais da comunidade 
e de suas organizações, por seu elevado potencial de inclusão. de 
crianças e adolescentes, por meio de relações efetivas entre 
atividades escolares, educativas e comunitárias. 

Ampliação das formas de inclusão dos alunos com 
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necessidades educacionais especiais nas escolas regulares, pela 
divulgação do direito à escolarização regular e por meio da adequação 
dos espaços físicos, da garantia da infra-estrutura necessária e da 
capacitação dos profissionais. 

Efetivação da obrigatoriedade da educação para o trânsito 
na educação infantil, por meio de atividades lúdicas, e, nos ensinos 
fundamental e médio, por meio de disciplina formativa, conforme 
regulamentam os arts. 7 4 a 79 do Código do Trânsito. 

Formação/capacitação dos profissionais 
Realização de cursos de formação e capacitação dos 

profissionais de educação, de todos os níveis e categorias, para 
difusão dos direitos educacionais, humanos e de cidadania e do 
conteúdo do Estatuto da Criança e do Adolescente, com 
financiamentos previstos nos planos e leis orçamentárias dos 
municípios, e avaliação periódica dos profissionais. 

Capacitação de profissionais para áreas multidisciplinares 
adequadas ao atendimento da rede de escolas em horário integral 
(atividades lúdicas, culturais, desportivas e de reforço escolar, entre 
outras). 

Exigência de implementação de plano de carreira que 
reconheça o esforço do profissional no aprimoramento de sua 
formação. 

Garantia, na habilitação dos profissionais de educação, do 
preparo para o trabalho com os portadores de necessidades 
educacionais especiais e com os adolescentes autores de atos 
infracionais, passíveis de inclusão no ensino regular. 

Garantia, por parte da Secretaria de Estado da Educação, 
-de formação e habilitação de professores em nível médio, modalidade 
normal, para atender à educação infantil, priorizando a habilitação dos 
leigos em exercício em creches e pré-escolas, em parceria com 
universidades. 

Reformulação do currículo do ensino médio, modalidade 
normal, com o objetivo de atender às especificidades da educação 
infantil. 

Inserção, na política de capacitação das Secretarias de 
Educação Estadual e Municipais, de programas de capacitação e 
especialização para os profissionais da educação infantil. 
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Estabelecimento de uma política de formação e 
capacitação dos profissionais da educação que lhes possibilite atuar 
como agentes de inclusão social e emancipação. 

Garantia, na carga horária dos profissionais de educação, 
de tempos definidos para dedicação aos estudos, preparação de 
material e discussão com outros profissionais. · 

Estabelecimento de parceria entre universidades e 
Secretarias Estadual e Municipais, visando ao oferecimento de cursos 
de capacitação em serviço para profissionais da educação. 

Garantia de maior efetividade do Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE) e/ou projeto político-pedagógico da 
escola, dando ênfase aos projetos e ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, com referência à capacitação dos profissionais de 
educação escolar, em parceria com as Secretarias Municipais de 
Educação. 

Elaboração e implementação, pelas Secretarias Estadual e 
Municipais de Educação, de metodologias de avaliação de 
desempenho dos profissionais que atuam em escolas públicas. 

Inserção, no Plano da Escola, nos currículos de formação 
de professores, dos conteúdos: meio ambiente, alimentação, direito 
educacional, educação para o trânsito e dependência química, em 
consonância com os padrões curriculares nacionais. 

Estabelecimento de parceria entre a SEE/MG, 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), BHTrans e outros 
órgãos de trânsito nacionais e municipais, para o desenvolvimento de 
programas de capacitação do professor, relacionados com a formação 
do pedestre, criança e adolescente e do futuro motorista. 

Valorização dos profissionais de ensino, com ingresso na 
carreira do magistério público exclusivamente por concurso. (Art. 206, 
inciso V). 

Gestão dos sistemas de ensino estadual e municipal e das 
instituições educativas 

Criação de Conselhos lntercomunitários Escolares, por 
zona escolar, por meio de legislações específicas estadual e 
municipais, com o objetivo de promover a integração escola-
comunidade e de expandir a gestão democrática escolar para fora das 
fronteiras da escola, permitindo uma relação de apoio e trocas 
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permanentes entre organizaçõe~ con:u~itárias e e~colare~. 

Realização de d1agnost1cos relativos a deman?a 
educacional de crianças e adolescentes, com vistas a um ma1or 
conhecimento da realidade: número de crianças de 6 a 1~ anos fora 
da escola· número de famílias que demandam atendimento em 
creches e' pré-escolas; número de adolescentes fora d~ escola; 
número de alunos que concluíram o ensino fundamental; num~ro ~e 
crianças e de adolescentes portadores de ~ec~s~i~ades edu~_c1ona1~ 
especiais que estão fora da escola e em 1nst1tU1çoes espec~ahzadas, 
caracterização dos quadros diagnósticos desse segmento; num~ro de 
adolescentes analfabetos, para adequação da gestão do Sistema 
educacional ao atendimento dessas demandas no Estado e nos 
municípios, nos Planos Estadual e Municipais de ~ducação. . . 

Consolidação do processo de gestao demo~rat1~- ~os 
sistemas de ensino estadual e municipais e das 1nst1tU1çoes 
educativas, por meio de: . . . . . 

incentivo à criação de Conselhos Mumc1pa1s de. ~1re1tos, 
Educação e Assistência, bem como à const~uição de~ocrat1ca dos 
mesmos, com garantia de ampla representaçao da sociedade na sua 
composição; _ 

consolidação de autonomia financei~a e_ de gest_ao das 
escolas atualizando e aprimorando a leg1slaçao relat1va ao 
funcion~mento das caixas escolares, garantindo o fluxo re~u_lar do 
repasse de recursos financeir?s e aperfeiçoando as estrateg1as de 
formação dos dirigentes das ca1xas escolar~s; . . _ 

criação de estratégias e mecamsmos de _p~rt1c1paçao dos 
diversos segmentos da comunidade escolar na defimça~ ~as normas 

. de gestão, de financiamento, de propostas pedagog1cas e de 
princípios de convivência; . ~ . . _ 

estimulo à criação de 1nstanc1as de d1scussao e de tom_ada 
de decisões no âmbito dos sistemas e das ins!ituições educativas 
(fóruns, conselhos, colegiados, grêmios, assembléias, etc.); .. 

promoção de um processo amplamente democrat1co de 
escolha de diretor e vice-diretor das escolas. . 

Articulação entre a Secretaria de Estado ~a Just1ça e de 
Direitos Humanos, Secr~taria de Estado da Educaça_o e Setascad 
para gestão conjunta, elaboração de projeto e construçao dos centros 
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de internação, com finalidade de garantir o cumprimento dos 
direitos educacionais na adequação dos espaços para o 
desenvolvimento-das atividades educativas aprovadas no Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

· Promoção de constantes avaliações da ação educativa e 
de inclusão social das escolas de educação infantil, fundamental e de 
ensino médio. Essas avaliações devem incorporar a percepção de 
moradores, lideranças comunitárias, pais e representantes das 
associações locais. 

Revisão das estruturas organizacionais e de trabalho das 
escolas, reconhecendo o educando como protagonista do processo 
educativo. 

Financiamento da educação 
Estabelecimento de políticas de financiamento federais, 

estaduais e municipais que visem à reestruturação da rede escolar, 
em termos de organização física e de capacitação de recursos 
humanos, incluindo a contribuição da iniciativa privada e ONGs 
subsidiadas por vantagens de natureza fiscal. 

Implementação de programas de renda mínima e de 
bolsa-escola, por meio de parceria entre Estado, municípios e 
empresas locais, a fim de enfrentar os problemas derivados da 
miséria, que retiram as crianças das escolas, bem como erradicar o 
trabalho infantil no Estado. 

Garantia de desenvolvimento de programas de incentivo 
ao "primeiro emprego" para adolescentes e jovens, por meio de 
políticas públicas nos níveis estadual e municipal. 

Definição legal de fontes específicas de financiamento 
para a educação infantil. 

Investimento nos aspectos materiais da escola, como 
forma de garantir um processo educativo que leve em conta o pleno 
desenvolvimento dos sujeitos, nas suas diferentes dimensões, 
assegurando-lhes o acesso às diferentes formas de linguagem, 
manifestações culturais, formas de expressão humana e contato com 
diferentes locais de produção cultural, por meio de: 

ampliação do acervo das bibliotecas escolares e 
capacitação dos profissionais para garantir a melhor forma de utilizá-
lo; 
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garantia de estrutura para articulação de programas, . 

com diferentes órgãos e instituições, que possibilitem a integração da 
escola a atividades culturais, artísticas e esportivas desenvolvidas no 
âmbito dos municípios; 

melhoria de equipamentos tecnológicos, tais como 
computadores, lVs, vídeos, etc., bem como capacitação dos 
profissionais para que possam utilizá-los como instrumentos 
pedagógicos, na busca da construção do conhecimento. 

Garantia de financiamento para a expansão das vagas e 
para o aprimoramento do ensino nas escolas, em todos os níveis. 

Garantia de criação e/ou reformulação dos regimentos 
escolares em tempo hábil, enfatizando-se métodos, conteúdos e 
gestão, e de divulgação do regimento para toda a comunidade 
escolar, em consonância com a Lei n° 8.069/00, Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 

Construção de espaços com projetos adequados para 
educação infantil, incluindo áreas verdes e brinquedotecas, a fim de 
propiciar ludicidade e integração ambiental, no âmbito dos bens 
culturais e naturais, e, quando houver espaços aproveitáveis, seguir 
os mesmos princípios de adequação. 

GRUPO VIl 
POlÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Implementação de uma política nacional de cultura, 

esporte e lazer por meio do intercâmbio entre as esferas federal, 
estadual e municipal, assegurando: 

financiamentos específicos para as ações de cultura,. de 
esportes e lazer (similar à proposta n° 79 da 111 CNDCA, que apenas 

·registra pedido de financiamento para ações desportivas); .. 
integração e articulação dos Conselhos Setona1s 

Municipais, garantida neles a participação de representantes culturais 
e a valorização, respeito e suporte às genuínas vocações e 
manifestações culturais regionais e locais (similar às propostas n°s 1, 
78 e 95 da 111 CNDCA); 

avaliação dos programas de cultura, esporte e lazer e 
divulgação de seus resultados, por meio dos Conselhos Estadual e 
Municipais da Criança e do Adolescente. 

Qualificação de professores, técnicos, profissionais e 

z 
õ 

2092 
representantes da cultura, do esporte e do lazer, a partir de 
convênios com universidades e outras instituições, por meio da 
promoção de cursos de capacitação para os profissionais que atuam 
nas escolas, creches, centros culturais, associações comunitárias e 
outras instâncias de atendimento (similar à proposta n° 78 da 111 
CNDCA). 

Criação e/ou fortalecimento dos espaços de ação cultural, 
esportiva e de lazer, tanto em escolas como em creches, centros 
culturais, associações comunitárias, espaços públicos e outras 
instâncias de atendimento à criança e ao adolescente, estruturando 
e/ou implementando programas contínuos de cultura, esporte e lazer 
(similar às propostas n°s 86 e 92 da 111 CNDCA). 

Criação de uma política de formação continuada de 
agentes multiplicadores para atividades artísticas, artesanais, 
esportivas e de lazer, garantindo a formação profissional e a 
continuidade de estudos para adolescentes e lideranças comunitárias 
com habilidades e interesses nas áreas afins (similar à proposta n° 94 
da 111 CNDCA). 

Implementação e regulamentação do ensino de artes nos 
currículos do ensino infantil, fundamental e médio, regido pelo art. 26, 
§ 82, da Lei de Diretrizes e Bases, bem como pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, garantindo nas escolas atividades regulares e 
permanentes de artes e esportes, áreas de conhecimento 
fundamentais para a formação da criança e do adolescente (similar à 
proposta n° 92 da 111 CNDCA). 

Fortalecimento do trabalho em rede que visa à integração 
escola-família-comunidade, promovendo ações de valorização, 
respeito e suporte às genuínas vocações e às manifestações culturais 
regionais e locais, de forma a ampliar a conscientização sobre a 
importância da cultura na formação da cidadania e da identidade da 
criança e do adolescente, estabelecendo e incentivando parcerias e 
convênios entre organizações públicas não-governamentais e da 
iniciativa privada. 

Levantamento e avaliação dos resultados dos programas e 
projetos de cultura, esporte e lazer implantados, para garantir a 
continuidade daqueles bem-sucedidos e estabelecer parâmetros para 
novas ações. 
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Garantia da oferta e da continuidade de estudos para, 

crianças e adolescentes com interesses e habilidades detectadas, 
propiciando a identificação de tais habilidades e o encaminhamento 
dessas crianças e adolescentes para atendimento em programas 
específicos, incentivando-os, inclusive, para uma possível opção 
profissional futura. 

Inclusão de portadores de necessidades especiais na 
política nacional de cultura, esporte e lazer, apoiando e 
instrumentalizando os programas e os educadores, e adaptando as 
estruturas físicas para o recebimento de crianças e adolescentes 
portadores de necessidades especiais (proposta n° 90 da 111 CNDCA). 

Incentivo a estudos e pesquisas voltados para . o 
conhecimento e identificação dos diversos ambientes, ações e 
manifestações culturais, artísticos e esportivos, cujos resulta~os 
possam servir de parâmetro para ações específicas nas áreas da 
cultura, esporte e lazer. 

Criação e fortalecimento de espaços e programas de ação 
cultural, recreativa e esportiva na zona rural, gerenciados pelo Estado, 
em parceria com os governos municipais, ONGs e universidades. 

Destinação do patrimônio da extinta Febem para 
programas governamentais e não-governamentais dirigidos a crianças 
e adolescentes, prioritariamente em projetos de cunho artístico, 
cultural, esportivo, recreativo, de preservação ambiental e de 
profissionalização, após avaliação da Frente de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, Cedca e os respectivos Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Novas propostas 
1 - Criação, divulgação e controle de um sistema de 

avaliação permanente que permita à criança, ao adolescente e a seus 
familiares fazer sugestões e expressar sentimentos quanto ao 
atendimento recebido nos estabelecimentos públicos de saúde. 

2 - Divulgação, pela mídia, do artigo 245 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

3 - Incentivo à inclusão, nas escolas públicas e privadas, 
do tema transversal "empreendedorismo". 

4 - Ampliação de programas para o atendimento de 
adolescentes e crianças com trajetória de rua. 
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5 - Atenção maior ao atendimento aos grupos de 

risco, constituídos, em sua maioria, por moradores de favelas,:.onde 
não dispõem de recursos como creches, atendimento a criança~ e 
adolescentes de 6 a 14 anos e escolas profissionalizantes para·jovens 
de 14 a 18 anos. 

6 - Alocação dos recursos destinados à subvenção social 
pela Assembléia nos Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente 
e de Assistência Social. 

7 - Inclusão, no relatório final do seminário, do seguinte 
poema, de Reges Carvalho: 

De textura de sisal 
Pintado em carvão 
Cheirando a alho 
Exibido no canavial 
Ao som do martelo 
Quebrando pedras 
Mãos crianças 
Mãos adolescentes 
Tão-somente 
O livro, o lápis, o caderno 
Espaço apropriado 
Escola, família, comunidade 
8 - Criação do Conselho Estadual de Comunicação Social, 

por meio de projeto de lei encaminhado pela Assembléia Legislativa. 
9 - Garantia à criança e ao adolescente de defensor 

público nos processos de destituição de pátrio poder, guarda e adoção 
nacional ou internacional, para que possa ser oposta defesa contra 
decisões judiciais que não atendam aos reais interesses da criança e 
do adolescente. 

1 O - Dotação orçamentária para garantir recursos 
humanos e materiais para a prevenção, promoção e recuperação 
nutricional de criançs e adolescentes. 

11 - Implantação de núcleos de psicoterapia e serviço 
social, por meio de parcerias entre as Secretarias Estaduais e 
Municipais de Educação e Saúde, garantindo atendimento a crianças 
e adolescentes e respeitando suas divesidades. 

Moções 
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1 - Que os bens móveis e imóveis pertencentes às 

pessoas envolvidas na exploração sexual de crianças e adolescentes 
sejam confiscados, em favor de programas de atenção às vítimas 
(para o FIA). 

2 - Os sociólogos aqui presentes, desde a fase de 
preparação deste seminário "1 O Anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente- Avanços, Desafios e Perspectivas", querem expressar 
o seu irrestrito reconhecimento e agradecimento a: 

- Área de Projetos Institucionais e todos os setores desta 
Casa que, de maneira ética e competente, nos auxiliaram como 
parceiros; 

todas as instituições governamentais e não-
governamentais da Comissão de Apoio; 

- Comissão de Representação. 
Comissão de Representação 
1 - Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas 
2 - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - Cedca 
3- Instituto da Criança e do Adolescente- ICA- Proex-

PUC Minas 
4 - Pólos Reprodutores de Cidadania da FDUFMG 
5 - Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos 

Direitos da Infância e Juventude 
6 - Secretaria de Estado da Educação 
7 - Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos 

Humanos 
8 - Sindicato dos Sociólogos 
9 - Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação -

Sind-UTE/MG 

Cariúnas 
1 O - Sociedade Artística Mirim de Belo Horizonte - Projeto 

11 - Universidade Federal de Minas Gerais- Proex 
12- Associação Profissionalizante do Menor (Assprom) 
13 - Fundação Movimento, Direito e Cidadania - Regional 

de Minas Gerais 
14 - Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao 

Adolescente (Dopcad) da Secretaria de Estado da Segurança Pública 
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15 - Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 
16 - Setascad 
17 -Associação Querubins 
18 - Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito 

Educacional (Gepede) 
19 - Coordenação Nacional das Entidades Negras 

(Conen) 
20- Associação Evangélica Brasileira (AEVB) 
21 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte 
22 - Fhemig - Hospital do Pronto Socorro João XXIII 
23- Serviço Social da Indústria (Sesi) 
24- Serviço e Participação na Sociedade (Sepas) 
25 - Conselho da Juventude de Belo Horizonte 
26 - Instituto da Criança e do Adolescente Leonor 
27 - Conselho Estadual de Saúde 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência ressalta que a comissão de representação é 

um instrumento extremamente importante, porque constitui um grupo 
que acompanha a implementação de todas as propostas aprovadas 
nessa plenária final e faz a articulação com o Executivo e com o 
Legislativo. No ano passado, o seminário de educação que 
coordenamos apresentou mais de 400 propostas para o projeto 
Escola Sagarana, no final de outubro do ano passado. Dezenas 
dessas propostas foram aproveitadas nesse projeto. Desse projeto 
surgiram sete outros projetos que tramitam nesta Assembléia. Ontem, 
solicitei a distribuição do projeto Saúde na Escola, de minha autoria, e 
gostaria que as pessoas nos mandassem sugestões ou críticas a 
respeito. Neste momento, ele se encontra na Comissão de 
Fiscalização Financeira aguardando parecer em 1 o turno. Esse projeto 
foi fruto do seminário realizado no ano passado. 

A comissão de representação é muito importante porque 
ajudará na construção de projetos de lei que tramitarão nesta Casa e 
pode durar o tempo necessário para a implementação das ações e de 
propostas contidas nesse documento final. 

Encerramento 
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O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os A referida lei dispõe sobre as adaptações necessárias 
agradecimentos às autoridades e aos convidados, bem como ao para que os coletivos intermunicipais facilitem o acesso aos 
público em geral, pela honrosa presença, e, cumprido o objetivo da portadores de deficiência física. Portanto, ao introduzir dispositivo 
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a destinado a tornar mais fácil a vida do deficiente visual, o substitutivo 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já apresentado não nos parece ser a melhor solução. 
publicada, e para a reunião especial também de hoje, às 20 horas, Cabe lembrar que o transporte coletivo de passageiros, 
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. conforme mandamento constitucional, é explorado por empresas 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.265/2000 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto em 
análise dispõe sobre a adequação dos ônibus a ser feita pelas 
empresas concessionárias de transporte coletivo, para sua utilização 
por deficientes visuais. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria 
e 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, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição objetiva tornar obrigatória a instalação de 

equipamento transmissor nos ônibus, com a finalidade de avisar os 
portadores de deficiência visual da aproximação do veículo. As 
empresas concessionárias, por força do art. 1° da proposição, ficam 
obrigadas a adotar as medidas necessárias à adequação de seus 

_veículos. 
Trata-se, na verdade, de um conjunto composto por dois 

aparelhos. Um, a ser instalado no veículo e outro, portátil, dotado de 
teclas em braile, que ficará com o deficiente visual, que, segundo sua 
necessidade, digitará o número da linha. O ônibus desejado, ao se 
aproximar, emitirá o devido sinal sonoro. 

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada 
análise da matéria e lhe apresentou o Substitutivo n° 1, com o objetivo 
de transformar a peça vestibular em lei modificadora, integrando-a à 
Lei n° 10.820, de 22/7/9i. 
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privadas concessionárias desse serviço. É uma atividade lucrativa, e 
as empresas poderão, com facilidade, absorver o baixo custo de 
instalação do referido transmissor. O custo financeiro será superado 
pelo enorme benefício proporcionado aos deficientes. 

Entretanto, deve-se esclarecer que apenas o transporte 
coletivo intermunicipal se encontra no campo legiferante do Estado. 
Se essa atividade extrapolar os limites geográficos do Estado ou se 
estiver circunscrita aos limites do município, a competência para 
dispor sobre a matéria será, respectivamente, da União ou do poder 
local. 

Assim, a fim de aperfeiçoar a proposição, apresentamos o 
Substitutivo n° 2. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 1.265/2000 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, que 
apresentamos, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Dispõe sobre a instalação de aparelhos transmissores nos 

ônibus do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, para a 
utilização pelos deficientes visuais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1 o - As empresas concessionárias do transporte 
coletivo intermuniCipal de passageiros ficam obrigadas a instalar nos 
ônibus equipamento transmissor adequado à utilização pelos 
portadores de deficiência visual. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçã~. 



Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
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Álvaro Antônio, Presidente- lvair Nogueira, relator- Olinto 
Godinho. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.212/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.212/2000, do Deputado Márcio 

Kangussu, que declara de utilidade pública a Fundação Santa Cruz, 
com sede no Município de Jequitinhonha, foi aprovado em turno único, 
com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do § 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.212/2000 
Declara de utilidade pública a Fundação Santa Cruz de 

Jequitinhonha, com sede no Município de Jequitinhonha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

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

Santa Cruz de Jequitinhonha, com sede no Município de 
Jequitinhonha. 

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. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 21/12/2000, as 
seguintes comunicações: 

Do Deputado Cabo Morais, informando da abdicação de 
sua vaga como membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente. (-
Ciente. À Área de Apoio às Comissões.) 
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Do Deputado Cabo Morais, fazendo a indicação do 

Deputado José Milton para membro efetivo da Comissão de Meio 
Ambiente.(- Ciente. À Área de Apoio às Comissões.) 

T 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 
2000 

ATAS 
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ATA DA 209a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Dilzon Melo e Gil 

Pereira 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 163, 164 e 
165/2000 (encaminham a indicação do nome do Sr. lvon Borges 
Martins para o cargo de Presidente da FEAM, o Projeto de Lei n° 
1.341/2000 e pedido de autorização para a alineação de terras 
devolutas, respectivamente), do Governador do Estado- Questão de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum':; existência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 1.342 e 1.343/2000 - Requerimentos n°s 1.847 a 1.849/2000 -
Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro, Maria Olívia e outros, 
Antônio Carlos Andrada e outros e Márcio Kangussu - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Educação e de Transporte e dos 
Deputados Marco Régis e Cabo Morais (2) - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Nivaldo Andrade, Ronaldo Canabrava, 
Rogério Correia, Paulo Piau e João Paulo - 2a Parte (Ordem do Dia): 
1 a Fase: Abertura de Inscrições - Questões de Ordem - Designação de 
Comissões: Comissão Especial das Multas - Leitura de Comunicações 
- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dinis 
Pinheiro, Maria Olívia e outros e Antônio Carlos Andrada e outros; 
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de 
Redação Final das Propostas de Emenda à Constituição n°s 12, 23, 
24 e 28/99, dos Projetos de Lei Complementar n°s 21/99 e 29/2000 e 
dos Projetos de Lei n°s 830, 987, 1. 092 e 1. 165/2000; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Márcio 
Kangussu; aprovação - Questão de ordem - Leitura do Relatório de 
Atividades da Assembléia Legislativa - Suspensão e reabertura da 
reunião - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e 
reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposiçõ,es: 
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Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
36/2000; requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; aprovação do 
requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 
1.271/2000; requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; aprovação do 
requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 
1.208/2000; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; 
encerramento da discussão; votação do Substitutivo no 1, salvo 
emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação - Discussão, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.334/2000; aprovação - Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 88/99; aprovação na forma do 
vencido em 1 o turno com a Emenda n° 1 - Prorrogação da reunião -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 943/2000; requerimento do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 1.143/2000; aprovação na forma do vencido em 
1 o turno com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.198/2000; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Encerramento. 

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 - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -

. Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz 
- Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto- Elaine Matozinhos- Elbe Brandão- Ermano Batista- Fábio 
Avelar- Geraldo Rezende- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - 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 
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Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento· 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley 
Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) -Às 14h12min, 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 Marco Regis, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
"MENSAGEM N° 163/2000* 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2000. 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao disposto no art. 62, XXIII, "d", da 

Constituição do Estado e à decisão do Supremo Tribunal Federal, 
cumpre-me encaminhar, para apreciação desse Poder, o nome do Dr. 
lvon Borges Martins para o cargo de Presidente da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM. 

Atenciosamente, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de 

Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N° 164/2000* 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2000. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para 

exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei 
que dá nova redação ao artigo 3° da Lei n° 11.721, de 29 de 
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dezembro de 1994, que cria e transforma cargos no Quadro de 
Pessoal da Educação e dá outras providências, já modificada pelos 
artigos 2° da Lei n° 11.822, de 13 de maio de 1995; 5° da Lei n° 
12.237, de 5 de julho de 1996; 1° da Lei n° 12.532, de 30 de dezembro 
de 1997, e 1° da Lei n° 13.215, de 25 de maio de 1999. 

A prorrogação do prazo previsto no dispositivo em 
referência, pela forma e pelas condições estabelecidas no projeto de 
lei ora encaminhado, visa a assegurar a continuidade dos serviços 
públicos essenciais no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, 
principalmente na área do magistério, como ressalta o titular dessa 
Pasta em sua exposição de motivos, que a esta faço anexar por cópia. 

Solicitando que o projeto de lei seja examinado em regime 
de urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-
me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de 
estima e consideração. 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Exposição de Motivos 

A Lei n° 13.215, de 25 de maio de 1999, que altera a 
redação do artigo 3° da Lei n° 11.721, de 27 de dezembro de 1994, 
que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e dá 
outras providências, em seu artigo 3°, permite à Secretaria de Estado 
da Educação designar servidor, até 31/3/2001, para a função pública 
correspondente aos cargos vagos do seu quadro de lotação (Órgão 
Central e Superintendências Regionais de Ensino). 

Até a presente data, os referidos cargos criados pela Lei n° 
9.346, de 5 de dezembro de 1986, não foram providos por concurso 
público. 

A cada ano, os poucos servidores efetivos lotados nesses 
órgãos implementam o tempo para aposentadoria, reduzindo-se, 
progressivamente, o número de efetivos. 

Vários estudos foram feitos pela atual administração da 
Secretaria de Estado da Educação para dimensionar um Quadro de 
Pessoal que, dentro do princípio da racionalidade, pudesse atender 
satisfatoriamente às necessidades dos trabalhos executados, e que 
culminaram com a proposta de reestruturação da Secretaria de 
Estado da Educação, incluída no Projeto de Reforma Administrativa 
do Estado, atual Projeto de Lei n° 1.266/2000, que dispõe sobre a 
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reestruturação em órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Estado de Minas Gerais, em tramitação na Assembléia Legislativa. 

Para-viabilizar o funcionamento da SEE e das SREs, faz-
se necessária a prorrogação do prazo previsto na Lei n° 13.215, de 
1999, possibilitando a designação até à realização dos concursos 
públicos, cujas providências deverão ser iniciadas logo após a 
aprovação do Projeto de Lei n° 1.266/2000. 

PROJETO DE LEI N° 1.341/2000 
Altera a redação do artigo 3° da Lei n° 11.721, de 29 de 

dezembro de 1994, que cria e transforma cargos no Quadro de 
Pessoal da Educação e dá outras providências. 

Art. 1°- O artigo 3° da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro 
de 1994 modificado pelos artigos 2° da Lei n° 11.822, de 15 de maio 
de 1995, 5° da Lei n° 12.237, de 5 de julho de 1996, 1° da Lei no 
12.532, de 30 de junho de 1997, e 1° da Lei n° 13.215, de 25 de maio 
de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 

· "Art. 3° - O cargo de provimento efetivo do Quadro de 
Pessoal da Secretaria de Estado da Educação poderá ser exercido, 
temporariamente, em caso de vacância, por servidor designado para a 
função pública correspondente ao cargo vago até o seu provimento 
por concurso público.". . _ 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
1 02, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 165/2000* 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2000. 
Senhor Presidente, 
Apraz-me passar às mãos de Vossa Excelência, em 

cumprimento do preceito do inciso 11 do § 9° do artigo. 247 da 
Constituição do Estado, relações de terras devolutas a ser alienadas, 
solicitando a autorização dessa egrégia Assembléia Legislativa para 
que se efetive a alienação (art. 62, XXXIV, da CE). 

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus 
protestos de grande apreço. 



2106 
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas 

Gerais. 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL FUNDIÁRIA- ITER 

RELAÇÃO DOS PROCESSOS A SEREM TITULADOS PELO ITER 
DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 34- 08/07/98 

* - Os quadros da relação dos processos foram publicados 
na edição do "Diário do Legislativo" de 27/12/2000. 

- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 
102, inciso IX, alínea "e", do Regimento Interno, nos termos da 
Decisão Normativa de 17/6/93. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
Questão de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, 
notamos que não há "quorum" suficiente para continuarmos a reunião. 
Solicitamos o encerramento da reunião. 

O Sr. Presidente - 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 Marco Régis) - (- Faz a 
chamada.) 

o Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 
Deputados. Há número regimental para a continuação dos trabalhos. 

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. 

Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as 
seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI N° 1.342/2000 
Altera dispositivos da Lei n° 12.221, de 1 ° de julho de 

1996, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1° - A alínea "c" do inciso VI do art. 2° da Lei n° 

12.221, de 1° de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte 
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redação: 

-"Art. 2°- .................................................... ó ••• 

VI--.;--; •............................................................ 
c) Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais:". 
Art. 2° - Fica denominado Prof. Luís de Bessa o edifício 

sede da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Cumpre à Biblioteca Pública Estadual Prof. 

Luís de Bessa, instituição paradigmática do setor no Estado, papel 
referencial único, assim como o Arquivo Público Mineiro e o Museu 
Mineiro. 

O restabelecimento do nome de origem - Biblioteca 
Pública Estadual de Minas Gerais - é agora cogitado, atribuindo-se a 
denominação Prof. Luís de Bessa ao seu edifício sede, em sentido 
analógico ao edifício anexo que recebeu, em virtude da Lei no 13.488, 
de 8/3/2000, o nome de Prof. Francisco lglésias. 

Assim, fica perpetuada a memória do insigne mestre Luís 
de Bessa no prédio principal da instituição, erguido na Praça da 
Liberdade, a partir de risco original do arquiteto Oscar Niemeyer. 

A Biblioteca Pública Estadual recupera a identidade dos 
entes referenciais do Estado e fica evitado qualquer equívoco ou 
confusão quanto às denominações, como passara a ocorrer após o 
advento da Lei n° 13.488, de 8/3/2000. 

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares apoio à 
aprovação desta proposição. 

- 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° 1.343/2000 
Declara de utilidade pública a Creche Dom Bosco - CDB -, 

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 Creche Qom 



l 
I 
1 

2108 
Bosco- CDB -,com sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2000. 
Agostinho Silveira 
Justificação: A Creche Dom Bosco, sem fins lucrativos, 

possui como objetivo primordial atender a crianças carentes menores 
de 6 anos de idade. Desenvolve, também, ações que implicam uma 
vida mais digna e humana para os demais membros das famílias por 
ela assistidas e a formação do espírito comunitário visando à 
realização de tarefas que redundem em benefício da coletividade. 

Em face do exposto, esperamos a anuência dos nobres 
colegas ao título declaratório proposto. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.847/2000, do Deputado Sebastião Costa, solicitando 

seja formulado apelo ao Ministro da Previdência com vistas a que seja 
prorrogado por seis meses o prazo para que os administradores 
municipais que possuem regime de previdência próprio ou que 
pertençam ao IPSEMG apresentem aos administradores dos regimes 
de origem os dados relativos aos benefícios em manutenção 
concedidos a partir de 5/10/88. (-À Comissão do Trabalho.) 

N° 1.848/2000, do Deputado Cabo Morais, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Superintendência de 
Limpeza Urbana de Belo Horizonte - SLU - pelo recebimento do V 
Prêmio Henry Ford de Conservação Ambiental, devido ao 
desenvolvimento do projeto Educação Ambiental para a Limpeza 
Urbana.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.849/2000, do Deputado Marcelo Gonçalves, 
solicitando seja formulado voto de congratulações com a Faculdade 
de Ciências de Pedro Leopoldo, por haver obtido nota B na avaliação 
do MEC. (-À Comissão de Educação.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Dinis Pinheiro, Maria Olívia e outros, Antônio Carlos 
Andrada e outros e Márcio kangussu. 
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Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das 

Comissões de 5ducação e de Transporte e dos Deputados Marco 
Régis e Cabo Morais (2). 

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

Andrade. 
O Deputado Nivaldo Andrade* - Pela primeira vez subo a 

esta tribuna para dizer que amanhã será o meu último dia nesta Casa. 
Já ocupei cargo executivo por três vezes, mas aqui aprendi a legislar. 
Só deixo amigos, e minha São João del-Rei será a casa de todos 
vocês. Muito obrigado, feliz Natal e um próspero ano novo para os 
Deputados e para o funcionários desta Casa. 

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

Canabrava. 
O Deputado Ronaldo Canabrava* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, funcionários da Casa, da mesma 
maneira que esteve aqui o Deputado Nivaldo Andrade, também estou, 
até emocionado e um pouco triste por deixar tantos amigos como 
conquistamos aqui, na Assembléia Legislativa. 

Já procurei por muitos dias, em todos os dicionários, o que 
significa a palavra amigo. Não encontrei resposta, então busquei na 
imaginação. Acho que quando Deus instituiu a palavra amigo entre os 
homens, para que não fosse uma coisa muito fútil, banal e corriqueira, 
deve ter feito uma reunião no céu e convocado os anjos, arcanjos e 
homens de bem para dizer onde colocaria o amigo entre os homens. 
Devem ter surgido várias discussões. Talvez um tenha dito: "Deus, 
vamos colocar no céu, perto das estrelas". O outro deve ter dito: "Não, 
Deus, vamos colocar no fundo do mar, pois essa busca ficaria bem 
mais difícil". Até que, para felicidade, um disse: "Vamos colocar dentro 
de cada um de nós, porque essa busca fica mais fácil". Talvez tenha 
sido dessa maneira, colocando os amigos dentro de cada um de nós, 
que os estamos buscando e encontrando . 

Cheguei nesta Casa com humildade e saio com muito 
mais humildade, porque aprendi muita coisa. Deixei .que. o meu 
coração falasse alguma coisa para vocês, mas também escrevi 
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alguma coisa, para que fiquem registrados nos anais da Casa 
nossos dois anos passados aqui. Agora vamos enfrentar outra 
batalha, que muitas vezes o político é chamado a enfrentar. 

O Deputado Wanderley Ávila - Estimado amigo Deputado 
Ronaldo Canabrava, faria um aparte antes, quando o nosso querido 
Deputado Nivaldo Andrade assumiu a tribuna, mas neste aparte que 
V. Exa. me concede me manifesto falando do Nivaldo e de V. Exa. 
Todos nos sentimos orgulhosos e envaidecidos, com certeza absoluta. 
Nivaldo, com sua São João del-Rei, Ronaldo, com sua Sete Lagoas, e 
eu, com minha Pirapora. Na minha vida de homem público, o item que 
me deixa mais feliz e realizado foi ter sido Prefeito de Pirapora de 
1983 a 1988. Hoje o Nivaldo volta já pela terceira ou quarta vez, a 
segunda em São João del-Rei, e você, para assumir a nossa Sete 
Lagoas. 

Todo povo tem o Governo que merece. Ganha São João 
del-Rei, com certeza absoluta. Sete Lagoas também ganha com essa 
identidade sua com todos nós, especialmente com este Deputado. 
Essa maneira gentil, carinhosa e alegre de V. Exas. quando adentram 
a Assembléia Legislativa, este Plenário, é cativante. Então, ganham 
Sete Lagoas e São João del-Rei, e perde o parlamento mineiro. Deus 
abençoe vocês dois. Parabéns a Sete Lagoas e a São João del-Rei. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)- Gostaria também 
de cumprimentar o nosso querido amigo Deputado Nivaldo, que aqui 
chegou e, em tão pouco tempo, soube conquistar a todos nós. Então, 
no momento em que deixa a Casa, cabe-nos desejar-lhe o que não é 
novidade, sucesso em sua administração, uma vez que . já teve 
oportunidade de ser Prefeito por duas vezes. O amigo Ronaldo 
_Canabrava e eu, como disse, chegamos à Casa ao mesmo tempo, eu, 
ainda mais inexperiente, tendo em vista que ocupo aqui o meu 
primeiro mandato eletivo. 

Ronaldo, ao longo desses anos, com sua amizade, seu 
carinho e sua alegria, você também, da mesma maneira que o ilustre 
Deputado Nivaldo, nos conquistou a todos. Pela sua capacidade, 
honestidade e integridade, fará um Governo, em Sete Lagoas, à altura 
do seu povo. Portanto, desejamos-lhe todo o sucesso nessa sua nova 
caminhada, dizendo-lhe que estamos alegres pela sua nova missão e 
tristes por deixar esta Casa. Deixa esta Casa, mas não deixa os 
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O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Temos a 
certeza de que o povo de Sete Lagoas se encontra feliz. Estaremos, 
nesta Casa, conversando, porque conhecemos seus projetos para a 
área de saúde, empenhando-nos para que o tão sonhado centro de 
oncologia possa ser criado naquela cidade. Parabéns. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)- Peço a Deus que 
continue iluminando-o, cobrindo-o com seu manto sagrado, fazendo 
das suas mãos o que sempre fez, que é colocá-las a serviço do povo 
mais necessitado. Seja feliz e tenha a certeza de que tem um irmão 
que muito o admira, que se chama Alberto Bejani. 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Esta Casa 
perderá um grande Deputado, mas Sete Lagoas ganhará um grande 
Prefeito. Em nome do PDT queremos saudá-lo, desejando-lhe muito 
sucesso em sua empreitada. Que Deus o ilumine. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte) - Caro 
Deputado, foi grande o nosso orgulho desde que V. Exa. veio para a 
Bancada do PMDB. Temos acompanhado seu trabalho como 
parlamentar, que muito dignificou esta Casa. A Assembléia perde, 
mas Sete Lagoas ganha um grande Prefeito. Feliz o povo de Sete 
Lagoas por ter eleito um Prefeito como Ronaldo Canabrava. 
Desejamos-lhe um ótimo pleito à frente da Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas. 

O Deputado Ronaldo Canabrava* - Agradecemos os 
apartes, que só podem ter nascido da boa-vontade. Concedo aparte à 
Deputada Elbe Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Em nome do 
PSDB, deixamos nosso abraço a você e a Nivaldo. Assistindo a um 
filme, com minha filha, sobre a tomada do império chinês, há um 
momento em que o rei fala que não importa que o vento sopre, pois a 
montanha jamais se curvará diante dele. Que suas trajetórias nesta 
Casa sejam um espelho do que farão em São João del-Rei e Sete 
Lagoas. Desejamos-lhes sorte e a persistência de trabalhar pelo bem 
comum. 

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Caro 
Deputado, colega de partido, Ronaldo Canabrava, Prefeito eleito de 
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Sete Lagoas, estou nesta Casa há 14 anos, sendo que vários 
Deputados que por aqui passaram se tornaram Prefeitos. Nossa 
convivência foi pouca, mas quero parabenizá-lo, assim como ao 
Prefeito eleito de São João del-Rei, na certeza de que essas duas 
cidades terão Prefeitos que zelarão pela ética na administração 
pública, pelo desenvolvimento social nas suas cidades e pelo seu 
desenvolvimento econômico. 

Não tenho dúvidas quanto a isso. Sabemos a fase em que 
o senhor está pegando a Prefeitura de Sete Lagoas. Será um desafio, 
mas nós, do PMDB; seus colegas de partido, confiamos plenamente 
em sua competência, capacidade, seriedade e, sobretudo, na 
administração ética que o senhor fará nesse município. Quero desejar 
aos dois muitas felicidades e um feliz Natal, o último deste século. Os 
senhores terão o privilégio de ser os primeiros Prefeitos do terceiro 
milênio, entrando no século XXI como Prefeitos dessas cidades. 
Parabéns, sucessos e muitas felicidades. 

O Deputado Ronaldo Canabrava* - Muito obrigado. Há 
pouco tempo conhecemos o Deputado Nivaldo Andrade, mas 
sentimos o modo como V. Exa. se postou na Casa. Assim como já foi 
um grande Prefeito em Tiradentes, sê-lo-á em São João del-Rei. Que 
Deus abençoe o senhor e sua família, para que tenha uma gestão 
magnífica. 

Em Sete Lagoas, não tivemos a felicidade de cumprir a 
tradicional fase de transição. Enfrentaremos uma administração 
completamente no escuro, pois não temos conhecimento do que se 
passa dentro dessa Prefeitura. Tudo será novidade a partir do dia 1° 
de janeiro. O Prefeito não deixou que se fizesse a transição e que nos 
fornecessem nenhum documento. Portanto, temos uma grande obra 
para fazer na cidade, talvez a maior de nossa administração, haja 
vista que as manchetes dos jornais estão apenas turvando nossas 
águas e maquiando nossas lagoas. Temos de restabelecer de vez a 
confiança do povo setelagoano e mineiro nesse município. 

O homem tem que andar com seus passos, não entrando 
em bifurcações, junto com seu povo. O importante para um rei não é· 
apenas lutar por seus súditos, mas também descansar e refazer-se no 
meio deles. Temos quatro folhas de pagamento em atraso. Não temos 
cesta básica nem para os funcionários e não sabemos como irão 
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passar este Natal, o que nos preocupa. · ' 

Peço, então, a vocês que sejam os 77 Deputados de Sete 
Lagoas e que nos--ajudem. Estaremos todos os dias batendo em suas 
portas, pedindo conselhos, porque aqui aprend~mos muito e fize~os 
muitos amigos. Vamos deixar a Casa com sentimento, n:as tamb~m 
com muita alegria e honra de ser o Prefeito de nossa c1dade. MUlto 
obrigado. Concedo aparte ao Deputado ,Agostinho Patrús. . _ 

O Deputado Agostinho Patrus (em aparte)*- Tambem nao 
posso deixar de, com emoção, despedir-me e dizer-lhe um "até 
breve". Ronaldo, você foi um grande Deputado nesta Casa, 
conquistando-nos com sua simplicidade, amizade, brincadeira? . e, 
acima de tudo, com sua seriedade para tratar todas as matenas 
levadas à discussão nas comissões e no Plenário. Não se preocupe 
com os problemas futuros, pois poderá contar com seus 77 irmãos 
daqui, para ajudá-lo a vencê-los. 

O Deputado Ronaldo Canabrava* - Agradeço, Deputado 
Agostinho Patrús, a sua gentileza. Não despedirei de vocês. Direi ur:n 
até breve, porque retornarei, se Deus quiser, a esta Casa, p01s 
pretendo revê-los o mais breve possível. Agradeço à Mesa, n~ pess?a 
do Deputado Anderson Adauto, que foi um grande companheiro. MUlto 
obrigado e até breve. 

O Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Esse sete-
lagoano chegou aqui e, com toda a humildade e inteligência, soube 
conquistar a simpatia e a confiança dos seus pares nesta Casa. 
Confesso a V. Exa. que será uma perda muito grande, para o PMDB, 
a sua saída. Digo isso como Líder do seu partido. Tenho a certeza de 
que Sete Lagoas, por muito pequena que seja, s~rá grande com_ ~ sua 
perfeita inteligência. Depois que V. Exa. assum1r a responsabilidade 
que o aguarda, Sete Lagoas se~á melhor. Pelo p~uc~ tempo que 
tivemos a oportunidade de conv1ver na labuta leg1slat1va, Y· ~xa. 
formatou essa ostensiva grandeza que privilegiou o Poder Leg1slat1vo. 
Sete Lagoas aguarda a sua chegada ansiosamente, para sua 
prosperidade, porque a esperança depositada em V. Exa. é grande. 
Muito obrigado. 

O Deputado Ronaldo Canabrava* - Agradeço - ao 
Deputado. Até um dia, se Deus quiser. 

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

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas 
Deputados e Deputadas, parabenizo os Deputados Nivaldo e Ronaldo 
Canabrava. Em meu nome e em nome do PT, desejo que façam um 
bom governo. Parabéns pela vitória. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, trago um assunto mais 
ameno, visto que se aproxima o Natal e o final do ano. Infelizmente, 
tenho ainda de falar sobre algumas investigações que fizemos na CPI 
do Narcotráfico. Por várias vezes, os membros dessa CPI ocuparam 
esta tribuna para esclarecer as investigações que eram feitas. Há 
pouco tempo, ocupei a tribuna para tentar demonstrar as 
investigações e o pedido que fizemos ao Governador do Estado para 
afastar o Secretário da Segurança Pública, Deputado Federal Mauro 
Lopes. Esse pedido estava embasado em apurações feitas pelos 
membros da CPI, unanimemente, e era mais do que justo e 
necessário para Minas Gerais. 

Arrolamos uma série de fatores, que levou todo o espectro 
ideológico da CPI - PFL, PT, PDT, PSD, PPS, PMDB - a um 
consenso, ou seja, o Secretário da Segurança Pública não tinha 
condições políticas, éticas e morais para estar à frente daquela Pasta. 
Foi, durante dois anos, no mínimo, conivente com uma série de 
denúncias sobre a banda podre da Polícia Civil, que só foi descoberta 
graças à parte boa, aos policiais civis honestos - temos a certeza de 
que são a maioria -, que, preocupados e acuados com a parte ruim, 
com a banda podre, procuraram-nos, fizeram várias e . várias 
denúncias, embora sem aparecer, pois temiam pela própria vida: 
Vejam bem: policiais temendo pela própria vida não por causa de 
bandidos, mas por causa de policiais da banda podre da Polícia Civil. 

Esse foi um pensamento unânime entre os membros da 
CPI. Durante as nossas investigações, mesmo sem poder de polícia -
porque CPI não tem poder de polícia -, descobrimos isso. No entanto, 
após dois anos, o Secretário pergunta onde está a banda podre da 
Polícia Civil. O Secretário, embora tenha, na Corregedoria, 1.200 
casos de policiais sendo investigados por denúncias e, 
aproximadamente, 400 já afastados, ainda pergunta se existe banda 
podre. Ora, no mínimo foi c·onivente com a existência disso. 
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Na segunda vez em que solicitamos a saída do ·· 

Secretário, . entregamos ao Governador do Estado, conforme 
solicitação de S.-Exa., um dossiê de denúncias contra o Sr. Mauro 
Lopes. Ainda não obtivemos uma· resposta do Governador para o 
nosso pedido. O Secretário pediu-nos provas. Levamos as provas. 
Ontem, parece-me que uma prova definitiva foi apresentada ao povo 
de Minas Gerais. Quando o Deputado Marco Régis fez essa denúncia 
na CPI, vinculando a amizade do Secretário, pesquisamos que vínculo 
seria esse, concluindo que era um grande vínculo de amizade, que foi 
contestado por ele, ao dizer que apenas conhecia o estelionatário de 
apelido Quilinho, que foi preso no Carandiru, juntamente com o 
Buscetta, e processado 119 vezes, sendo, portanto, um estelion~tário 
confesso na justiça. O próprio estelionatário declarou, por me1o da 
imprensa, que não tinha vínculos de amizade nem econômicos com o 
Secretário. Ontem, apareceram cheques, prova cabal da ligação não 
apenas de amizade, mas também da ligação real, econômica, entre o 
estelionatário e o Secretário Mauro Lopes. E o mais grave: com a 
própria esposa do Secretário. No entanto, não sabemos que tipos de 
negócios são esses. 

O Secretário, ao invés de esclarecer, tentou esconder os 
fatos, dizendo que eu desviei o assunto, pois seria possível que eu 
fosse usuário de drogas, já que ainda não havia feito o teste do 
cabelo. Peço ao Secretário que não se preocupe com meus cabelos. 
Como já conversei com o Presidente, na próxima semana iremos lá 
fazer esse teste. Esse não é o assunto. O mais grave é que o 
Secretário da Segurança Pública tem ligações de negócios com um 
estelionatário, fora outras e outras denúncias, além do boicote que fez 
à CPI. 

Pergunto: é possível que a população de Minas Gerais 
confie num esquema de segurança pública, tendo U'}l Secretário que é 
vinculado economicamente a um estelionatário? E possível que os 
subordinados do Secretário, em especial a Polícia Civil de Minas, 
tenham respeito por esse Secretário, tenham temor de fazer atos que 
sejam proibidos, em especial atos de corrupção, se o próprio 
Secretário está sendo denunciado, com indícios fortíssimos de 
envolvimento nesse tipo de esquema? 

O meu pronunciamento de hoje é para, mais uma vez, 
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alertar o Governador sobre o risco que corre a instituição Polícia 
Civil em Minas, com a permanência desse Secretário. O Governador 
disse que fará um pronunciamento hoje, às 16 horas. O Governador 
tem tido até hoje posição extremamente coerente em relação aos 
seus Secretários e disse, há poucos dias, na sede do Ministério 
Público Estadual, que, no seu Governo, jamais acobertará corrupção, 
e ninguém poderá denunciá-lo. Concordo com ele. Portanto, o que 
esperamos do Governador hoje é que essas palavras que disse no 
Ministério Público sejam realidade. Esperamos ansiosamente, para o 
bem do povo do Estado de Minas Gerais e do esquema de segurança 
pública, o afastamento desse Secretário, bem como a indicação de 
um Secretário ilibado, completamente honesto, transparente nos seus 
deveres de homem público, para que possa fazer a varredura 
necessária no interior da Polícia Civil. Isso não é um pedido apenas 
dos membros da CPI, repito, é um pedido da grande maioria dos 
Policiais Civis do Estado, para não dizer dos Policiais Militares, que 
querem um Secretário da Segurança à altura das instituições. É esse 
o apelo que fazemos em meu nome, em nome da CPI, repito, com 
uma posição unânime sobre isso, e, tenho certeza, em nome da 
Assembléia Legislativa. Concedo aparte ao Deputado Alberto Bejani. 
Depois, ao Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Deputado 
Rogério Correia, ratifico todas as suas palavras e digo que conheço 
bem o Dr. Itamar Franco. Ninguém duvida da sua honestidade. Sua 
posição sempre foi a de um homem honesto, íntegro, que temos de 
referência no Brasil. O que vinha causando - e acredito que hoje isso 
termine - certo constrangimento, certa dificuldade para se tirar o 
Secretário da Segurança, que voltaria para Brasília para assumir a 
sua cadeira de Deputado Federal, era e é ainda o compromisso que o 
Governador tem com o Prefeito de Juiz de Fora, reeleito, Dr. Tarcísio 
Delgado, com o seu filho, que está como Deputado Federal no lugar 
do Deputado Mauro Lopes. A dificuldade maior com certeza era essa -
e tomara que esteja no passado -, porque com essas provas que 
mostraram e que a imprensa publica no dia de hoje, principalmente o 
"Estado de Minas", fica demonstrado que não há outro caminho a não 
ser retirar o Sr. Deputado da Secretaria. Não há a mínima condição de 
continuar a administrar unia polícia séria, em que existem homens que 
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vão por um caminho que não é o certo. Sabemos-disso: A maioria 
das pessoas que ali está é de pes~oas de bem, que quer uma 
segurança decente. Também provamos isso na CPI da Carteira de 
Habilitação. Portanto, Deputado Rogério Correia, vamos aguardar o 
pronunciamento do Sr. Governador. Tenho certeza de que tomará as 
providências. Digo também ao Deputado Paulo Pettersen, que aqui 
está e que é do PMDB, um partido honrado neste País, que deve 
haver uma posição do PMDB. O Sr. Secretário é filiado ao PMDB, que 
se diz um partido· sério e que acredito realmente seja. O partido deve 
tomar uma posição, porque as provas que mostraram são 
incontestáveis. Muito obrigado e parabéns, Deputado. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado 
Rogério Correia, a dúvida que nos fica agora é se deveríamos pedir só 
a exoneração de Mauro Lopes. 

E é bom que se diga que essas notícias não são novidade. 
E na semana que vem vão estourar os cheques das empresas dos 
filhos do Deputado Mauro Lopes. Isso será pior. Esses recursos serão 
pouco diante desse estouro maior. Mas só envolver Mauro Lopes não 
é suficiente. Esta Assembléia tem de chamar o Governador para se 
explicar, porque isso mancha o Governo. E a insistência do 
Governador em manter Mauro Lopes no cargo é muito estranha. Não 
sei, Deputado Bejani, se a observação de V. Exa. não seria passado, 
se o presente não é pior. Temos de responsabilizar o Governador pela 
vergonha que se tornou o Secretário da Segurança Pública no 
Governo. Parabéns à CPI pelo trabalho realizado. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) 
Cumprimento V. Exa. pelas palavras proferidas nesta tribuna. Dessa 
vez não tenho dúvida alguma de que Q Governador tomará posição 
imediata e enérgica, porque sabe muito bem que isso pesa na 
administração do seu Governo. Mas gostaria de ouvir, nesse episódio 
- que é um fato constatado e há provas mais do que concretas dessa 
ligação do Líder do PMDB -, o Deputado Paulo Pettersen, 
manifestando-se da tribuna sobre como o PMDB vê essa situação, 
estando filiado ao PMDB, porque nós, Deputados da CPI, já temos 
posição muito clara a esse respeito. -

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado 
Sargento Rodrigues. O meu tempo está terminando, mas, , com 
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certeza, o Deputado Paulo Pettersen vai colocar a sua posição. 
Sabemos, de antemão, que a posição do PMDB é sempre pela 
clareza, para que os fatos fiquem devidamente esclarecidos. Basta 
citar, como exemplo da honradez do PMDB, a postura do Deputado 
José Henrique, representando o partido na CPI, quando, junto com 
todos os outros partidos, também votou favoravelmente ao 
afastamento de Mauro Lopes da Secretaria da Segurança Pública. 
Tínhamos certeza de que não poderia ser outro o posicionamento do 
PMDB. Também parabenizamos a honradez do Deputado José 
Henrique, que, sendo do PMDB, compreendeu que essa questão não 
era partidária ou ideológica, mas de princípios, de honradez, de ética, 
de moral. Parabéns ao Deputado José Henrique e ao PMDB. 

* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Deputada, senhores da galeria, telespectadores da TV Assembléia, o 
meu pronunciamento hoje é para que nós, e, evidentemente, Minas 
Gerais, possamos concluir quem é o "besta." Digo isso porque fiz um 
pronunciamento nesta Casa, no mês passado, em que critiquei o 
seguro rural no Estado, porque o Governo de Minas assinou um 
convênio com a COSESP de São Paulo, e ela não estava dando 
atenção aos produtores de Minas Gerais. Nesse pronunciamento abri 
até um parêntese, dizendo: "Esse Fundo foi desviado pelo Governo do 
atual Vice-Governador Newton Cardoso para o SERVAS, o que 
deixou a produção rural sem a devida cobertura". 

o Sr. Vice-Governador Newton Cardoso dá um despacho 
sobre essa matéria do "Minas Gerais", dizendo: (-Lê:) 

"Dr. José Luiz, favor informar-me sobre essa besteira". 
Assim, quero relatar os fatos para que todos concluam quem é o 
besta: o Deputado Paulo Piau ou o Vice-Governador Newton 
Cardoso? 

A resposta que veio do ex-Presidente do BEMGE, Dr. José 
Luiz Rocha, entre tantas considerações, diz, no último parágrafo, que 
é o que mais importa: (- Lê:) 

"Pronunciamento do Deputado Paulo Piau, na Assembléia 
Legislativa, publicado na pág. 41 do "Minas Gerais" de 26/10/2000, 
sobre seguro rural no Estado. 
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Para evitar os constantes e permanentes pedidos -
diretos e indiretos - à direção do BEMGE para liberação de recursos 
para obras sociais, a alta administração do Banco, no início da nossa 
gestão, decidiu repassar tais recursos ao S~R\(AS, uma vez_que o 
Banco não tinha estrutura nem competenc1a· para analisar a 
necessidade de tais pedidos, não sendo, portanto, um bom árbitro 
para a questão". 

Essa foi a resposta do ex-Presidente do BEMGE, com a 
qual não concordo. . , . 

0 Para minha surpresa - pasmem -, recebi o Of1c1o n 
7932/2000, assinado pelo Vice-Governador Newton Cardoso, que diz, 
em sua inteireza:(- Lê:) 

"Sr. Deputado, com relação ao seu pronunciamento 
publicado no "Minas Gerais" do dia 26 do corrente, estou lhe 
remetendo uma informação que solicitei ao então Presidente do 
BEMGE, Dr. José Luiz Rocha, onde os fatos relacionados, em seu 
'adendo', estão sobejamente justificados". 

Prestem atenção a este parágrafo: (- Lê:) "Para que a 
verdade seja refeita, uma vez que a decisão partiu do próprio· Banco, 
solicito retratação formal de sua parte, a fim de evitar que tome as 
medidas judiciais cabíveis. Newton Cardoso, Vice-Governador''. 

Para chegarmos a alguma conclusão sobre esse 
processo, quero ler um trecho do Decreto n° 27.438,. de 1987, 
assinado pelo então Governador Newton Cardoso, que d1z, em seu 
art. 6°: (- Lê:) "A importância relativa ao valor líquido apurado pela 
sociedade corretora de seguros será recolhida, a título de encargo 
financeiro, em estabelecimento de crédito oficial, em conta especial 
sob a rubrica 'Bemge Seguradora S.A.- SERVAS'". 

Portanto, é um decreto do Vice-Governador Newton 
Cardoso destinando os recursos que iriam para o Instituto de 
Resseguros do Brasil, em Brasília, ao SERVAS. Não este~ 
questionando se o SERVAS precisa ou não de recurso~, porque se1 
que precisa. Mas ele próprio, em seu decreto, destmou . p~ra o 
SERVAS recursos que iriam para o Instituto de Resseguros A~ncolas 
do Brasil. Foi essa, exatamente, a colocação que fiz em meu d1scurso 
de outubro último. 

Vou ler também o parecer do ex-Diretor da Bemge 
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Seguradora: (- Lê:) "Fundo Estadual de Seguro Rural. A primeira 
iniciativa governamental visando à implantação do seguro rural em 
Minas Gerais deu-se através do Decreto n° 13.860, de 31/8n1, que 
dispõe sobre a contratação de seguros pelos órgãos públicos 
estaduais e entidades que especifica e estabelece normas para a 
implantação do seguro rural. 

Muito sabiamente, o legislador mineiro inseriu, no 
mencionado decreto, o art. 6°, [exatamente o artigo que li 
anteriormente] que cria um mecanismo: o Fundo Estadual de Seguro 
Rural, capaz de dar o necessário suporte financeiro à operação de 
seguro rural, reconhecidamente gravosa. 

A Bemge Seguradora, com base nesse artigo da lei, 
carreava todos os valores auferidos das comissões de corretagem dos 
seguros diretos para o planejamento, implantação e operação do 
seguro rural em Minas Gerais. 

Decreto n° 17.924, de 1°/6n6, altera o art. 6° do Decreto 
n° 13.860, dando-lhe uma redação mais técnica, porém preservando, 
na íntegra, o seu objetivo, qual seja o de ocorrer às despesas com o 
planejamento, implantação e desenvolvimento do seguro rural. 

Decreto n° 23.950, de 11/10/84, idem o decreto anterior. 
A primeira iniciativa governamental no sentido de dar outra 

finalidade para o poder estadual de seguro rural ocorreu em 9/10/87, 
com o Decreto n° 27.438, que transfere o Fundo de Seguro Rural da 
Bemge Seguradora para o SERVAS. A partir dessa data, conforme 
atestam as estatísticas da Bemge Seguradora, a Companhia foi 
obrigada a reduzir drasticamente as suas operações, até o definitivo 
encerramento, no ano agrícola 92-93. Sem o suporte financeiro do 
Fundo Estadual de Seguro Rural, a Bemge Seguradora somente 
podia ressarcir-se de seus prejuízos, nas operações de seguro 
agrícola, recorrendo ao Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, 
administrado pelo IRB. 

Entretanto, tal situação, por lei, só ocorria ao final do ano 
agrícola, arcando a Seguradora todo o tempo com as despesas 
relativas a sinistros e custos administrativos, sabidamente elevados". 

Quero chegar à conclusão, com os senhores, de que está 
tudo documentado e, port~nto, quero reafirmar, mais uma vez, que 
quem acabou com o seguro agrícola no Estado de Minas Gerais, 
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quem inviabilizou que a Bemge Seguradora pudesse contratar A 

com os produtores do Estado, fazendo o seguro agrícola, foi o, Sr. 
Vice-Governador; Dr. Newton Cardoso, quando era Governador!~de 
Minas, em 1987. Portanto, quero aqui fazer um desafio:.: não me 
intimide com justiça. O senhor pode ser maior que eu,. mas não tem 
razão nesse caso. E, portanto, quem pede retratação, de público, pela 
sua ameaça, que não é um papel digno de um Vice-Governador, sou 
eu. Estão aqui os documentos à sua disposição, para que possa 
retratar perante a sociedade mineira um erro que o senhor cometeu 
com os produtores rurais no Estado de Minas Gerais, e quem erra tem 
de ter a humildade de reconhecer o erro. 

Portanto, não posso admitir, em hipótese nenhuma, que o 
senhor venha com ameaças mesquinhas para comigo. Faça o que o 
senhor achar por bem. Se quiser levar-me à justiça, leve-me. Mas 
quem será prejudicado será o Sr. Vice-Governador Newton Cardoso, 
porque está tudo documentado aqui. Não me intimide, porque não 
tenho medo nem de governo nem de Governador, muito menos de 
pessoa com o caráter de V. Exa. Muito obrigado, Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, caros colegas 

Deputados e Deputadas, visitantes nas galerias, imprensa, 
telespectadores da TV Assembléia, venho à tribuna fazer uma espécie 
de comemoração em relação ao grande ganho que a sociedade 
brasileira obteve com a aprovação, no Congresso Nacional, da lei que 
proíbe a propaganda de cigarro nos meios de comunicação e que 
restringe a propaganda de cigarro em "outdoors" e nas vias públicas, 
só a admitindo naqueles setores e estabelecimentos onde a venda é 
admitida. 

Propõe ainda a lei a proibição de propagandas fora dos 
estabelecimentos onde a venda é admitida e a venda dentro de 
lanchonetes, restaurantes, hospitais e estabelecimentos de educação. 
O ganho, nobre Presidente, da sociedade brasileira é muito grande. 
Os prejuízos da saúde são notórios. Fomos incansáveis ao enumerar 
os demais prejuízos na área financeira e econômica do País .. Para 
cada R$1 ,00 que o Governo arrecada a título de tributação que entra 
no Ministério da Fazenda e nas Secretarias de Estado da Fazenda,". os 
Governos gastam R$2,00 com o SUS na tentativa.vã de restabel~cer 
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e restaurar a saúde do fumante. Se o Governo gasta R$2,00, o 
R$1 ,00 adicional sai, efetivamente, do bolso de quem não fuma. A 
figura do fumante passivo e do tabagista involuntário passa a sofrer 
duplamente não só com os prejuízos efetivos à saúde, mas também 
com o concurso que oferecem para que essa conta do SUS seja 
realmente saldada e para que o trabalho para restaurar a saúde do 
fumante continue. 

O Congresso Nacional, entidade tão transparente quanto 
esta Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tantas 
outras, não se quedou diante das ameaças dos marqueteiros de 
cigarro de plantão, que foram ameaçar o Congresso Nacional dizendo 
que, se a propaganda do cigarro fosse proibida, deixariam de ofertar 
contrapartida sob a forma de patrocínio de eventos. Tive, naquela 
oportunidade, de me levantar contra essas ameaças, dizendo que 
participação e contrapartidas mais nobres que essa são dadas .. à 
sociedade pelos traficantes do morro da Rocinha, dos morros ·do 
Pavão e do Pavãozinho, do Rio de Janeiro, e por tantos outros mais, 
que sempre se ocuparam em cumprir uma política social para aquelas 
pessoas despossuídas das favelas, que estavam dispostas a integrar 
a malha do tráfico. Esses traficantes sempre deram uma assistência 
social à gestante, ao recém-nascido, à criança, assim como 
subvenções a escolas, e, por ocasião da morte de pessoas da favela, 
sempre estiveram dispostos a promover um enterro digno para elas. 
Portanto, é uma contrapartida muito melhor que a dada pelos 
fabricantes de cigarro dentro da política de educação e cultura, como 
querem. 

Dizia eu que o Congresso Nacional não se quedou diante 
das ameaças. E fez muito bem, produzindo um texto da melhor 
qualidade, que se encontra nas mãos do Presidente da República 
para sanção. Nas várias vezes em que estive em Brasília 
conversando com Deputados, confesso que fui tomado de certo 
desânimo diante do que ouvi na Câmara dos Deputados: que, 
possivelmente, o Senado daria ouvidos aos fabricantes de cigarro e 
aos marqueteiros. Mas hoje temos muitas razões para comemorar o 
trabalho feito pelo Congresso Nacional. A iniciativa do projeto do 
Executivo Federal foi fruto de várias gestões que fizemos junto ao 
Ministro da Saúde, Senador José Serra, que, de maneira corajosa, J 
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assumiu o compromisso de formular um projeto de lei, exatamente , 
como fez, e de mandá-lo ao Congresso Nacional para que fosse 
votado e se convertesse numa lei, como buscávamos anteriormente. 

A propaganda do cigarro, por se( enganosa, já deveria 
estar fora do ar há muito tempo. E o Governo dispõe de mecanismos 
para isso, porque o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a 
propaganda enganosa não pode ser feita e dá cadeia para quem a 
fizer. 

Pois bem, Sr. Presidente, estamos comemorando esse 
projeto de lei, cuja dificuldade era ser aprovado pelo Congresso 
Nacional. Uma vez aprovado e nas mãos do Presidente da República, 
não tenho dúvida de que será sancionado e se converterá numa lei 
que dará um caráter de civilidade muito maior, que fará diminuir o 
vício do cigarro em todos os segmentos, em todas as classes sociais, 
em todas as faixas etárias. Tenho em mãos uma estatística que diz 
que, com a supressão da propaganda de cigarro, a redução do 
tabagismo foi enorme na Finlândia, na Noruega, na Nova Zelândia e 
na França. Esses dados foram divulgados hoje. A redução do 
consumo e do vício foi espetacular, e o mesmo efeito esperamos no 
Brasil. 

Portanto, parabéns ao Ministro José Serra, parabéns ao 
Congresso Nacional. Espero ter a oportunidade de voltar aqui e 
cumprimentar também S. Exa. o Presidente da República, quando 
sancionar essa iniciativa. 

Sr. Presidente, o segundo objetivo que me traz a esta 
tribuna é falar sobre uma lesão que se está praticando contra o 
consumidor mineiro, contra o consumidor belo-horizontino. A Cia. Sul 
América de Seguros S.A., sem nenhum escrúpulo, colocou nos 
corredores dos "shoppings" de Belo Horizonte e do interior do Estado 
propaganda de venda de veículos, em parcelas, por um preço final 
inferior ao preço de tabela praticado pelas concessionárias. 
Estranhamos essa prática e fomos verificar o que, na realidade, 
estava acontecendo. Trata-se de uma simples e pura venda de títulos 
de capitalização, e não, de venda de veículos. Essa operação, 
portanto, não passa de uma "arapuca" montada contra· os 
consumidores mineiros nos corredores dos "shoppings". Chamamos a 
Sul América Capitalização para uma audiência pública na Assembléia 
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Legislativa e, na oportunidade, um representante vindo do Rio de 
Janeiro mostrou sinais de evidente impaciência conosco, dizendo que 
a operação que faziam era legal, acobertada por todas as leis que 
regem a matéria. Denunciamos, discordamos e levamos ao 
conhecimento da população de Belo Horizonte. Pessoalmente, 
determinei ao PROCON que notificasse não só a Cia. Sul América de 
Seguros, mas também a FIAT, a BRASTEMP e outras empresas que 
assumiram parceria com essa empresa a fim de lesar o consumidor. A 
notificação foi feita, mas o resultado ainda não foi alcançado. Hoje de 
manhã, determinei ao PROCON que notificasse também os 
"shoppings" para que fizessem retirar de seus corredores esses· 
automóveis com essa propaganda criminosa praticada por essa 
empresa que se chama Sul América Capitalização S.A., lesando o 
consumidor mineiro, prometendo vender a ele automóveis, geladeiras 
e outros bens de consumo por preços abaixo daqueles praticados 
pelas concessionárias e pela malha de empresas de eletrodomésticos 
em Minas Gerais. E o que tem acontecido é que o consumidor está 
sendo induzido a erro, porque o contrato que ele assina não lhe dá 
direito a isso. Fico a perguntar por que essa armação contra o 
consumidor. Entende a Sul América que isso é absolutamente normal. 
Entendemos nós que isso é uma "arapuca" montada contra o 
consumidor. E eu, como Presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor nesta Casa, não poderia deixar de vir a este microfone 
para fazer essa denúncia. 

Mais do que isso, amanhã os meios de comunicação 
anunciarão que o servidor público do Estado receberá a primeira 
parcela do 13° salário, e alguns deles até o 13° integral. É mais um 
contingente de consumidores que provavelmente desavisados 
poderão cair na arapuca montada pela empresa Sul América Seguros 
S.A., que não tem compromisso. com a sociedade. Só tem 
compromisso com a sua voracidade e com a sua lucratividade. Para 
ela; dane-se quem se danar. Mas não é assim. Do lado de cá, 
estamos nós. Já recorremos à Justiça e vamos recorrer à autoridade 
policial para demonstrar que essa propaganda e esse contrato são 
enganosos. Não podemos deixar que essa prática seja levada 
adiante. 

Espero que os ·"shopping centers" determinem, ainda hoje, 
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no mais tardar amanhã, a retirada desses automóveis dos. · .. 
corredores e cessem essa propaganda e essa trama cujo objetivo é 
sugar de forma- criminosa de pessoas incautas, pouco advertidas 
recursos indevidos. Às vezes, isso acontece porque essas pessoas 
não têm paciência para ler os contratos e se tornam presa fácil desse 
tipo de propaganda e certamente amargam prejuízos por m~ito tempo, 
em razão de operação infeliz que tenha realizado, porque.nao houve o 
alerta de quem deveria tê-lo feito. . _ . . 

Para não sermos acusados de om1ssao, responsave1s que 
somos por levar conhecimento ao consumidor mineiro, além das 
outras providências que já tomamos, não queremos ficar com esse 
fardo nas costas, porque estamos chegando a um final .~e ano 
contabilizando uma atuação fantástica do PROCON Assemble1a e da 
Comissão de Defesa do Consumidor da Casa. Não queremos ficar 
inertes, de braços cruzados, nesse caso e em nenhum outro. ~ntão, 
estamos levando ao conhecimento do cidadão que a Companhia Sul 
América de Capitalização está lesando a população de Minas Gerais 
com contratos em que acena com a possibilidade de vender 
automóveis abaixo do preço de tabela. Na realidade, trata-se de 
simples plano de capitalização, que não pode dar automóvel ao 
consumidor. 

Como dizia, estamos chegando ao final do ano com um 
saldo positivo fantástico não só na Comissão de Defesa do 
Consumidor não só no PROCON Assembléia, mas por toda a 
Assembléia 'Legislativa, enquanto instituição, produzin~o um trabalho 
que, tenho certeza, faz jus à fama que a Ass~~ble1a. de~fruta ~o 
cenário nacional de ser, de longe, a Assemble1a Leg1slat1va ma1s 
organizada, laboriosa e eficaz. . . . 

Sr. Presidente, a propósito disso, quero reg1strar a mmha 
satisfação e meu orgulho, já que sou recém-ch_egado a esta C~sa e, 
com grande surpresa, pude perceber que ~qUI se trab?lha mUlto. A 
dedicação é no limite maior e a responsabilidade tam~e~. To?os os 
valores altivos são cultivados e praticados na Casa no llm1te ma1or. 

Quero aproveitar a oportunidade, para, no final deste ano, 
deste século e deste milênio, muito mais do que desejar a todos um 
feliz novo ano um feliz novo século e um feliz novo milênio, registrar o 
nosso trabalh~ e dizer que ofertamos e a Casa ofertou a contribuição 
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que podia à sociedade. Parabéns a toda a Casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, apenas para 

efeito de registro, porque, evidentemente, vamos votar favoravelmente 
ao projeto, devido ao alcance que tem, mas gostaria que o relator 
fizesse a leitura do trecho que diz de onde virão os recursos que 
cobrirão a alíquota zero para a irrigação na área mineira da SUDENE, 
de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos uma posição 
diferenciada e, mesmo sendo 1° turno, queremos deixar consignado 
um compromisso da autora do projeto, para que façamos essa 
correção na votação de 2° turno. 

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

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada 
a hora destinada a esta parte, 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. 

Questões de Ordem 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, o Acordo de 

Líderes celebrado anteontem para determinação da pauta de votação 
seguiu um critério. Qual seria? 

O critério seria o de projetos que estivessem em segunda 
votação. V. Exa. fixou bastante esse aspecto: os projetos que 
estivessem em segunda votação entrariam para ser votados. Tive de 
abrir mão do meu projeto dos transgênicos, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão teve que abrir mão de dois projetos, o Deputado 
Eduardo Hermeto abriu mão de um projeto. Agora, vejo que aqui há 
vários projetos em discussão de 1° turno, quais sejam, o Projeto de 
Lei 1.271/2000, o Projeto de Resolução 1.324/2000, o Projeto de Lei 
n° 1.208/2000, o Projeto de Lei n° 1.334/2000. Entendo que essa 
pauta está ferindo o Acordo de Líderes feito anteontem. Também 
quero que meus projetos sejam inseridos em primeira votação. 

O Sr. Presfdente (Deputado Anderson Adauto) 
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Respondendo à questão de ordem levantada pelo Deputado .. ,~::.. 
Edson Rezende, a Presidência comunica que, relativamente ao 
Projeto de Lei ··n° 1.271/2000, entendeu que, do ponto de vista 
institucional, deveria colocá-lo na pauta.· Se houver problema de 
ordem política, que a bancada se apresente, peça o adiamento de 
discussão, e estará resolvido. ·' 

Com relação ao Projeto de Lei n° 1.324/2000, da Mesa da 
Assembléia, a Presidência foi alertada pela Diretoria-Geral da Casa 
para o fato de que, em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
eram absolutamente necessárias algumas mudanças, a fim de que 
não houvesse prejuízo de alguns funcionários da Casa. Exatamente 
por isso pediu sua publicação e entrada na pauta. 

Com relação ao Projeto de Lei n° 1.208/2000, da Deputada 
Elbe Brandão, a Presidência recebeu um Acordo de Líderes, assinado 
por todos os Líderes da Casa, solicitando a inclusão desse projeto. A 
Presidência atendeu o Colégio de Líderes. 

Quanto ao Projeto de Resolução n° 1.334/2000, também 
da Mesa, houve um entendimento por parte da Mesa e do Colégio de 
Líderes sobre a necessidade de se fazerem as modificações nele 
contidas. A Presidência tinha de fazer publicar, colocar na pauta, para, 
depois, reunir o Colégio de Líderes para deliberar. O que não poderia 
era deixar de publicar, deixar de colocar na pauta, para, depois, 
conversar com o Colégio de Líderes. Se votasse toda a pauta, mesmo 
com a anuência do Colégio de Líderes, caso não houvesse sido 
publicada, não teríamos as condições legais. Numa reunião prévia 
para estudo de outra questão trazida pelo Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, quando a Presidência solicitou a presença dos Deputados 
Sebastião Navarro Vieira e Hely Tarqüínio, a fim de discutir o projeto 
do Deputado Márcio Kangussu, a Presidência estabeleceu, com os 
Líderes, que seria absolutamente natural. A primeira coisa a fazer, 
antes de entrar na pauta, era suspender a reunião por 15 minutos 
para nos reunirmos com o Colégio de Líderes e deliberarmos sobre os 
últimos projetos em condições de serem votados até sexta-feira. A 
Presidência iria proceder à interrupção da reunião, ir para o Salão 
Vermelho, reunir-se com o Colégio de Líderes para saber se haveria a 
prevalência ou não dos projetos que estão na pauta. A Presidência 
testemunha que, nesse momento das definições, V. Exa. insistiu ~uito 
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para que o projeto dos transgênicos fizesse parte da relação final 
de projetos a serem analisados pelo Plenário. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, 
dentro do raciocínio do Deputado Edson Rezende, levanto uma 
questão. Até ontem, assistimos a um grande esforço da Presidência 
para, junto com as Lideranças e, especificamente, com o Colégio de 
Líderes, discutir uma pauta consensual para que os trabalhos 
avançassem na rapidez que o final de ano exige da Casa. E assim foi 
feito. 

Apesar de todas as dificuldades, a Casa conseguiu 
consenso na organização da pauta. Agora, estamos vendo uma pauta 
que, embora tenha esporadicamente itens consensuais, não 
apresenta o mesmo esforço de negociação. Isoladamente, são 
projetos que podem, eventualmente, ter atingido consenso, mas, 
neste final de ano, em que se estão selecionando os principais 
projetos a serem votados, não houve esforço de negociação da pauta. 
Por exemplo, não ouvi da Liderança de meu partido nenhuma palavra 
com relação ao projeto de resolução. A Mesa explicou ao Deputado 
Edson Rezende que a assessoria da Presidência teria orientado no 
sentido das necessidades legais e constitucionais. Essa, entretanto, é 
a visão da assessoria, e não a visão política do nosso partido, nem 
meu entendimento jurídico, ou seja, não foi uma questão negociada 
politicamente, mas imposta pela Mesa. 

Com relação à questão do Projeto SOMMA, aconteceu 
ontem um episódio que deixou a Bancada do PSDB um pouco 
assustada, já que o projeto de autoria do Deputado Márcio Kangussu 
praticamente acabou e se está propondo o fim do fundo que suporta o 
.Projeto SOMMA. Levanto uma questão, que já expus para a 
Presidência particularmente. Somos testemunhas de que a 
Presidência, durante seu mandato, trabalhou demais para combater 
os chamados "frankenstein", proposições estranhas às matérias em 
tramitação que nelas pegavam carona. Assim, no final da tramitação, 
aprovava-se um projeto de uma natureza, com artigos de outra 
natureza. A Presidência foi dura nesse aspecto e, se houve falhas, 
isso ocorreu porque ninguém é perfeito, mas, com determinação, a 
Presidência coibiu o que era visível. 

Mas, paralelamente a esse fato, começou-se a criar aq~i 
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um filhote de "frankenstein", talvez um "conde drácula", que está-
crescendo e ficando pior, uma vez que aquele assustava e este chupa 
o sangue, mudando tudo e arrasando, traiçoeiramente, a proposição 
inicial. Isso ocorreu com o projeto original do Deputado Márcio 
Kangussu, que dizia que os fundos eram intocáveis. Votei nesse 
sentido e, agora, no 2° turno, estou vendo que o produto de meu voto 
dirigido à proteção dos fundos está virando instrumento para se 
liquidar com o fundo do Projeto SOMMA, ou seja, votei em um sentido 
e estou vendo o produto de outro. Isso é pior que o "frankenstein". Se 
querem acabar com o Fundo SOMMA, devem apresentar um projeto 
específico para tal. Agora, porém, estamos vendo um projeto tomar 
carona em um outro que se propõe a proteger os fundos, 
acompanhado pelos Deputados e apoiado pelas comissões, e que 
conta, aliás, com um esforço no sentido de entrar em pauta. Assim, 
estão acabando com o fundo, quando, no 1° turno, votei para que se 
preservasse o fundo. Isso é pior que o "frankenstein". 

Não tinha percebido isso antes, e, logicamente, a 
Presidência, dentro de seus limites, não pode estar atenta a tudo, mas 
estamos levantando a questão, que será mais para a próxima Mesa. 
Esperamos que, no momento, a Presidência inicie o trabalho para 
regularizar a situação e moralizar esse filhote do "frankenstein", que é 
traiçoeiro. O outro é agressivo - lemos o projeto, vemos que fala de 
natureza de obras, mas que trata de questão financeira-, mas esse é 
confuso, porque a matéria é de questão financeira, assim como sua 
emenda, entretanto o projeto inicial fala em fortalecer, enquanto este 
outro fala em acabar. É preciso que a Mesa esteja atenta à questão, e 
queremos discuti-la . 

Com relação à organização da pauta, entendo que 
algumas questões podem ter levado à ela. Não concordamos. 
Iniciaremos uma obstrução, que não será feita disfarçadamente. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Deputado, no final do ano, é pública e 
notória a pressão sofrida pela Presidência e feita pelos parlamentares. 
O Deputado Edson Rezende acabou de marcar uma posição de. forma 
extremamente legítima. A Presidência tem de adotar determinados 
critérios; senão, não conseguiremos concluir os trabalhos. Adotamos o 
critério de ter aqui apenas os projetos de 2° turno. Isso nos pe~mitiu 
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chegar a um acordo que possibilitou a votação de uma série de 
projetos. Ontem foi um dia memorável, pois conseguimos, 
efetivamente, avançar. Ficaram alguns projetos, que a Presidência 
tinha o dever legal de, pelo menos, colocar em pauta e fazê-la 
publicar, tornando possível, do ponto de vista jurídico, o processo de 
encaminhamento de votação. Conhecedora do espírito da Casa, a 
Presidência teria de fazer o que foi comunicado ao Deputado Edson 
Rezende. Terminando a fase das comunicações da Presidência, 
suspenderá a reunião, principalmente no final do ano. Caso não seja 
por meio de um processo de acordo entre os Líderes, nada passa 
nesta Casa. Se, para qualquer projeto, os Deputados derem início a 
processo de obstrução, não votaremos o que nos interessa, que é o 
orçamento. Isso ocorre todos os anos. Quis apenas dar as condições 
para que esses projetos pudessem, após avaliação política do Colégio 
de Líderes, ser encaminhados ou não. Com relação aos projetos que 
dizem respeito à Mesa, essa foi a linha que norteou a decisão da 
Presidência. Há um determinado projeto que veio por meio de Acordo 
de Líderes. A Presidência julgou por bem apresentá-lo. 
Convalidaremos ou não a intenção do Colégio de Líderes. Com 
relação ao projeto do Deputado Márcio Kangussu, estava dando uma 
entrevista ao Canal 23, quando fui comunicado, pelo Deputado Gil 
Pereira, sobre o problema. Disse-lhe: "Gostaria que não encerrassem 
a reunião até que eu chegue. A Presidência assume o compromisso 
de não colocar na pauta a votação em redação final, se for o caso. 
Apenas gostaria de chegar lá para ver o que está acontecendo". A 
minha resposta é a mesma que dei ao Deputado Edson Rezende. 
Tinha de colocar na pauta esses projetos que nela estão, sabendo 

_que precisamos passar por um processo de discussão política no 
Colégio de Líderes, que foi a instância que sempre deu a última 
palavra sobre a pauta nos trabalhos deste ano. Com a p_alavra, pela 
ordem, o Deputado José Henrique. 

O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, na semana 
passada, comentei sobre o Colégio de Líderes e sobre a sua 
condução na Presidência desta Casa. Teci elogios ao seu trabalho e 
ao do Colégio de Líderes. Fico triste porque participei da última 
reunião do Colégio de Líderes desta Casa, ocasião em que houve um 
entendimento. Somente -os projetos a serem votados em 2° turno, 
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havendo acordo no Colégio de Líderes, seriam aprovados. 
No entanto, para nossa surpresa, está aí o projeto de 

resolução. Quando Líder do PMDB, lembro-me bem, V. Exa .. era 
contrário a qualquer tipo de projeto que chegasse a esta Casa na reta 
final, num momento em que estamos preocupados com projetos de 
grande importância para o Estado. Como servidor licenciado, tenho 
interesse em lutar por todos os servidores desta Casa. Não sou contra 
o projeto, mas contra a forma como foi encaminhado. ~ 
- Conversando com o Deputado Durval Angelo, fiquei 

sabendo que havia feito uma audiência pública com os servidores. Eu 
tinha conhecimento desse projeto de resolução há muitos meses. No 
entanto, hoje, está constando na pauta. Foi um ato desrespeitoso para 
com um parlamentar que também é servidor, licenciado, desta Casa, 
porque não fiquei sabendo. Ao contrário, tive uma surpresa ao ver 
esse projeto na pauta. 

Portanto, fica aqui o meu descontentamento para com a 
forma como a Mesa conduziu os trabalhos relacionados a esse 
projeto. Como já disse, não sou contra. No entanto, os outros 
servidores desta Casa, ou seja, quase 60%, também estão 
descontentes. Poderia ter ocorrido uma discussão maior. Acredito que 
esta Casa é muito bem assessorada por excelentes consultores. 
Assim, os interesses dos nossos servidores poderiam ter sido 
discutidos democraticamente. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Deputado 
José Henrique, a Presidência já respondeu, em parte, à questão de 
ordem levantada por V. Exa. Deseja, apenas, reconhecer a sua 
situação toda especial, já que V. Exa. é parlamentar e funcionário da 
Casa. O grupo de trabalho que discutiu o projeto deveria ter tido a 
sensibilidade política de discuti-lo com o senhor. Como a última 
palavra seria dos Deputados, V. Exa., na condição de funcionário e de 
parlamentar, exercitaria o seu direito, que não passaria despercebido. 
A Presidência teria agido dessa forma. 

A Presidência não desejou e não quis trazer para o 
Plenário nenhum projeto de resolução nesta reta final. Estamos, 
agora, no final do nosso mandato. Portanto, não compete à· Mesa 
modificar a situação. Esta Presidência aceitou e concordou que 
houvesse antecipação das eleições. Apesar disso, a Presidência está 
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trabalhando de fato, e não apenas de direito, por entender que já 
está eleita nova Mesa, que nos procurou, com o objetivo de iniciar um 
processo de transição. A Presidência concordou. O Deputado Antônio 
Júlio, ao repassar a sua experiência, mostrará à Casa que, no 
segundo biênio, o ideal será a antecipação das eleições. Acredito, até, 
que avançaremos nesse sentido. 

Esta Presidência deseja reiterar que não tinha intenção, 
nenhum interesse em resolver alguma coisa nesta reta final, na hora 
da saída. Repito: fui alertado por um grupo de gerentes desta Casa, 
de confiança da Presidência, de que tínhamos de fazer, sob pena de 
esses funcionários ficarem prejudicados, em função de modificações 
advindas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como sei que a 
assinatura de hoje é o martírio que se pode ter amanhã, na linha 
pública, baseado exclusivamente nessa argumentação de que sou 
obrigado a fazer, sob pena de não se poderem fazer determinados 
pagamentos a determinados funcionários, atendi. 

Agora, Deputado, o Plenário é soberano. Vamos, assim 
que terminarem as comunicações da Presidência, para o Salão 
Vermelho. A Presidência aproveita para convidá-lo e convidar o 
Deputado Antônio Carlos Andrada, outro defensor do funcionalismo 
público desta Casa, qualidade que herdou do seu tio, que também foi 
grande defensor do funcionalismo desta Casa, para uma decisão 
conjunta. Se entenderem que devemos fazer, caminharemos. Se 
acharem que não devemos, não há problema para esta Presidência, 
que não tem nenhum interesse de ordem pessoal nesse projeto. Fez 
porque foi convencida de que tinha que fazer por pessoas que 
colaboraram com a Presidência nesses dois anos de mandato, sob 
pena de prejudicá-los. E como a Presidência não tem interesse em 
prejudicar funcionário, e muito mais nesta reta final, quando já está 
saindo, quer coroar de êxito este final da administração, e não 
manchá-la. Então, a palavra estará com o Colégio de Líderes. Se 
quiserem avanço, avançaremos. Se não quiserem, para a Presidência 
não tem problema. Ela mesma, em nome da Mesa, assume a 
responsabilidade da retirada do projeto. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, levanto 
questão de ordem trazendo grande preocupação. Estamos 
percebendo, aproximadamente de três meses para cá, um artifício 
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regimental que tem sido utilizado. Acho que, a partir desse 
artifício, a Mesa terá que se posicionar para evitar uma situação na 
intenção do legislador quando compôs esse Regimento Interno: "Art. 
183 - A audiência de qualquer comissão sobre determinada matéria 
poderá ser requerida por Deputado ou comissão". Tem que ser 
aprovada em Plenário. "Art. 184 - § 2° - No 2'? turno, a proposição 
retornará apenas a uma comissão, para o exame do aspecto relativo 
ao mérito, ressalvado o disposto no art. 183". Isso tem chegado ao 
ponto a que chegou o projeto do Deputado Márcio'Kangussu. Chegou 
ao ponto daquela emenda do Deputado Chico Rafael, ou seja, um 
artifício: não importa o que acontecer no 1° turno, basta esperar que 
tudo esteja concluído, inclusive com a emenda de Plenário, que volta 
para a comissão de mérito. Na hora de votar o 2° turno, apresento um 
requerimento para voltar para mais uma comissão. Chegando lá, faço 
um substitutivo e altero tudo aquilo que ficou resolvido no 1°. turno. 
Acredito que isso é uma medida que, na verdade, é uma habilidade 
regimental, mas que distorce. Para que temos duas, três e até quatro 
comissões no 1° turno? Para que votamos no Plenário, recebemos 
emendas, se a própria matéria vencida pode ser alterada, adulterada 
até muitas vezes, no 2° turno, na comissão em que foi ouvida? Essa é 
a primeira preocupação. 

A segunda é que postura a Mesa tomará em relação ao 
que aconteceu no projeto do Deputado Márcio Kangussu. Diz o § 3° 
do art. 189: "A emenda contendo matéria nova só será admitida no 2° 
turno, por acordo de Lideranças e desde que pertinente à proposição". 
A matéria, pelo que foi informado, está eivada de vício de ilegalidade, 
uma vez que não houve acordo de Líderes para que esse substitutivo 
fosse apresentado em 2° turno, daí porque não queremos apenas a 
retirada do projeto de tramitação. Queremos o cancelamento, na 
reunião de ontem; do resultado da votação daquele projeto, porque 
estava com vício de ilegalidade. 

Não havia acordo de Líderes; portanto, aquele substitutivo 
não poderia ter sido apresentado. Foi apresentado sem o acordo de 
Líderes, portanto não é legal, houve vício na tramitação e na votação. 
Então, gostaria de saber sobre essas duas posturas, porque, do 
contrário, não vamos mais precisar trabalhar nas comissões em 1° 
turno nem nos preocupar com as votações em Plenário, mas apenas 
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arquitetar e esperar o resultado. No 2° turno alteramos tudo. Veja 
o absurdo a que chegamos! Um substitutivo mudando o sentido, 
estabelecendo totalmente o inverso do que tinha sido votado, matéria 
vencida no 1° turno, e foi votado dessa maneira. Gostaria de saber o 
posicionamento da Presidência da Mesa em relação a esse caso. 

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, quando a Presidência 
percebe que há requerimento para que um projeto passe por uma 
comissão no intuito de modificá-lo, uma comissão que tenha 
condições de fazê-lo, a Presidência toma a iniciativa de alertar o 
coordenador do Plenário. Com relação a esse projeto do Deputado 
Márcio Kangussu, Deputado, todos entendemos que a matéria era 
correlata. Concordo com a argumentação do Deputado Antônio Carlos 
Andrada. Vem toda uma argumentação dizendo que tudo de que 
precisamos é mastro e pano para construir uma bandeira, só que a 
intenção é construir a nossa bandeira, e no final dá a bandeira da 
China. Foi a comparação que o Deputado utilizou, e esta Presidência 
concordou com ele. O projeto pode ser votado em 2° turno, com 
emendas, independentemente de parecer. Não foi ferido, em absoluto, 
o Regimento Interno. Recomendo que haja atenção maior, porque 
estou aqui agora e posso dizer: "Estou a cavaleiro para isso", porque 
vem solicitação do Deputado autor do projeto, Deputado Márcio 
Kangussu, solicitando a esta Presidência a retirada de tramitação do 
projeto de sua autoria, o 1.318, e vem o acordo de Líderes solicitando 
isso. Ele justificou a esta Presidência e a um grupo de parlamentares 
que fez, a pedido, como muitas vezes o Deputado faz, uma 
adequação de texto por solicitação de n segmentos da sociedade. 

A Presidência entendeu que esse é um comportamento 
.que acontece aqui. Deu, marcou. Ainda bem que esse nós 
recuperamos em tempo. Quantos, talvez, tenham passado e não 
tenham recebido a devida atenção dos parlamentares. Nesse caso, 
Deputado Miguel Martini, a Presidência não ficou desatenta, e não foi 
atropelado nenhum artigo do Regimento Interno. A tramitação foi 
seguida rigorosamente. 

O Deputado Miguel Martini - Se V. Exa. me permite, uma 
vez que essa matéria apresentada era nova, o fato de ser pertinente 
não elimina o acordo de Líderes. 

O Sr. Presidente - Não foi matéria nova, Deputado. A 

T r 

z 
õ 

,------------------------~ 

2135 
assessoria da Mesa e a Presidência não entenderam como 
matéria nova. Aquele parágrafo que foi colocado, a Presidência pôde 
ver e solicitou ao Dr. Eduardo que fizesse um comparativo entre o que 
foi votado no 1° turno, no~2° e o vencido no 1° turno, exatamente para 
que pudesse ter melhores condições de discutir o assunto. Mas não 
houve a compreensão da Mesa de que era matéria nova. Entrou como 
entra uma série de matérias que o parlamentar quer apresentar e não 
tem a compreensão de que seja matéria nova. Entendi que era 
adequação de texto, porque estava muito parecido, numa linguagem 
que não é muito comum, pelo menos para mim. E estavam 
extremamente parecidos o Substitutivo n° 1 com o Substitutivo n° 2. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Em relação à 
resposta à questão de ordem que V. Exa. deu ao ilustre Deputado 
Miguel Martini, gostaria de louvar a sua atitude na condução desse 
processo e também a atitude nobre e digna do Deputado Márcio 
Kangussu, que tomou a iniciativa de pedir a retirada do seu projeto de 
lei, por meio do qual, por engano, todos "levávamos chapéu" do Poder 
Executivo. 

Aproveitando esta oportunidade, Sr. Presidente, quero 
expressar o meu veemente repúdio ao desrespeito do Poder 
Executivo para com esta Casa, para com o Legislativo. Aproveitando a 
faculdade, prevista no Regimento, de se entrar com matéria, 
substitutivo e emenda em 2° turno, sem discussão e sem apreciação, 
colocou um "chapéu" sobre todos nós, incluindo o próprio autor, 
Deputado Márcio Kangussu, que, de boa-fé, atendeu a um pedido da 
Secretaria da Fazenda para adequar o seu projeto a circunstâncias 
técnicas. Mas não havia adequação nenhuma, e, sim, uma violência 
contra o que esta Assembléia Legislativa estava querendo decidir e já 
havia decidido no Colégio de Líderes. 

O projeto do Deputado Márcio Kangussu, nobre, digno, 
que tinha amplo respaldo nesta Casa e que pretendia preservar os 
fundos, numa linguagem dúbia, cheia de subterfúgios, estava 
extinguindo os fundos, inclusive o SOMMA. Foi um desrespeito da 
Secretaria da Fazenda para com o nobre Deputado Márcio Kangussu, 
que foi iludido em sua boa-fé por acreditar em quem passou a 
informação de que se tratava de adequação do projeto. Foi uma falta 
de respeito para com toda esta Assembléia Legislativa, para com o 
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Poder Legislativo. 
V. Exa. está de parabéns, e ta·mbém o Deputado Márcio 

KangUssu, que, despertado para o erro que a Assembléia c~mo um 
todo estava cometendo, teve a dignidade e a grandeza de ret1rar seu 
próprio projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, estamos 
chegando ao final dos nossos trabalhos, e foi feito um apelo bastante 
forte quanto à presença dos Deputados, para haver "quorum". 
Estamos nos esforçando o máximo possível, mas quero chamar a 
atenção de todos. Pediria até que o Sr. Presidente me desse a honra 
de ouvir o que tenho a dizer. 

Estamos aqui em conversas e discussões, mas 
precisamos agilizar as votações. Depois que instalaram . a TV 
Assembléia, os colegas passaram a se exibir ~ara o seu público na~ 
suas regiões, o que não está errado. O Presidente q~~r que se ~e 
"quorum", mas começa tanta falação desnecessana que na o 
agüentamos e saímos. Assim, tem que ser feita nova chamada. 

Sei que este é o lugar de "parlare", mas nem tanto. Acho 
que temos que ser um pouco mais objetivos, com o compromisso de 
votar os projetos e parar com tanta exibição. Se formos notar, o 
próprio Presidente falou muito de ontem para hoje. Ele está bastante 
falante. É impressionante: para dar uma explicação de 2 minutos, 
gasta 5, porque para ele não há tempo limitado. Mas, para mi":~, há. 

Estou dizendo isso, Srs. Deputados, porque a ma1or parte 
dos senhores já não agüenta mais conversas para se votarem apenas 
dois projetos. Sei que cada um tem que fazer a sua parte. 

E quero também chamar a atenção do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, de sua equipe de trabalho e de todos os 
colegas: por falar em "chapéu", sabem que, vira e mexe, estamos 
levando "chapéu" de alguém, assim como aconteceu com o Deputado 
Márcio Kangussu, pessoa por quem tenho a mais alta estima. Mas, 
agora, toda vez em que começa o mandato de nova _adm_inistração, 
como aconteceu com o Prefeito Célio de Castro - hoJe fo1 votada a 
reforma administrativa... Entendo que reforma administrativa se vota 
no começo do novo mandato. Mas isso, agora, quando estamos 
chegando ao final... . 

Peço aos colegas que prestem bastante atenção, senão 
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pode ser outro "chapéu", se bem que tem gente que gosta. Está 
aqui: "Projeto de Resolução n° 1.324. Dispõe sobre o sistema de 
gerenCiamento e assessoramento da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado de 'Minas Gerais". Não sou contra isso. Mas no 
finalzinho, nos últimos minutos ... 

Quem deveria fazer isso é o novo Presidente, a nova 
Mesa é que entra para fazer esse tipo de coisa, mas no finalzinho, 
assim ... 

O Sr. Presidente - A Presidência compreende e percebe 
que o clima está muito tenso e não vê a hora de chegar amanhã, ao 
meio-dia, para votarmos o orçamento. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, estamos 
avaliando a pauta divulgada para a reunião de hoje e constatamos a 
existência de dois projetos em discussão. O Projeto de Resolução n° 
1.324/2000, a princípio, não constava no Acordo de Líderes para ser 
votado aqui, hoje. Por outro lado, fui até a Mesa diretora para tentar 
tomar conhecimento do projeto, e ele não se encontra em poder da 
Mesa. 

Assim, gostaria que, todas as vezes em que um projeto 
figurasse em pauta para discussão e votação, ele ficasse à disposição 
dos parlamentares para que pudéssemos ter acesso a essas questões 
e tomar conhecimento do que estamos votando. 

Em segundo lugar, encontra-se aqui outro projeto - o 
Projeto de Lei n° 1.334, que altera disposições da Lei n° 13.163, que 
promove a adequação da Lei Orgânica do IPLEMG às normas 
constitucionais em vigor a partir da emenda à Constituição n° 20, de 
1998, e dá outras providências. 

Fui consultar os autos desse projeto e constatei que ele é 
de autoria da Mesa diretora e que a própria Mesa elaborou um 
parecer pela sua aprovação. Não era de esperar o contrário. Afinal, foi 
a própria Mesa que elaborou o projeto, é natural, e seria um contra-
senso muito grande se lhe desse parecer contrário. Refiro-me ao que : 
estabelece o Regimento Interno. Não encontrei aqui - perdoem-me se 1 

estou equivocado -, dentro das disposições do Regimento Interno, I 
nada que autorize à Mesa diretora emitir parecer sobre projeto de lei. 1

1

] 

O que consta aqui é emitir parecer sobre projeto de resolução. i Não quero que se tenha isso como questional[l1ento . ! 



2138 
meramente caprichoso da Bancada do PSB; é matéria de extrema 
relevância. Estamos tratando do IPLEMG, o Instituto de Previdência 
da Casa, Instituto que precisa ser mais bem conhecido por todos os 
parlamentares. E, sendo assim, Sr. Presidente, gostaria que fosse 
cumprido o Regimento Interno e que esse projeto de lei fosse 
distribuído às comissões competentes, para sua avaliação. 

Além do que, pelo pouco que pude apreciar desse projeto, 
ele aumenta a alíquota de contribuição de seus associados. E, pelo 
que prevê a PEC n° 32, de nossa autoria, o Estado e a própria 
Assembléia Legislativa estão impedidos de propor, 90 dias antes do 
término dos trabalhos desta, matéria que importe em aumento da 
carga tributária de seus contribuintes, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer ao 
Deputado Chico Rafael que é competência privativa da Assembléia, 
"entre outras, apreciar questões relativas ao IPLEMG, que, hoje, 
passou a ser uma autarquia e como tal deverá ser tratado. A 
Presidência vai responder por escrito à questão de ordem levantada 
por V. Exa. 

O Deputado Chico Rafael - Apenas por orientação, Sr. 
Presidente ... 

O Sr. Presidente - Pode subir aqui, Deputado, que a 
Presidência vai repassar a V. Exa. 

O Deputado Chico Rafael - Qual é o artigo que trata disso? 
O Sr. Presidente- É o art. 79. 
O Deputado Chico Rafael - O art. 79, Sr. Presidente ... 
O Sr. Presidente - Inciso VIII. Deputado, a Presidência 

esclarece que repassará, ainda hoje, por escrito, com todo o 
.detalhamento que V. Exa. deseja. 

O Deputado Chico Rafael - Apenas para ilustrar - quem 
sabe até para a própria assessoria -, Sr. Presidente, o inciso VIII diz 
que a Mesa pode emitir parecer sobre a matéria de que trata o inciso 
anterior. Ressalto aos colegas Deputados que o inciso anterior trata 
apenas de resolução. A não ser que haja alguma alteração que não 
conste no Regimento usado pela própria Mesa. 

O Sr. Presidente- O inciso VIII remete ao inciso anterior. 
Se estamos no VIII, caímos para o VIl: "Apresentar projeto de 
resolução que vise a:". 
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O Deputado Chico Rafael - Projeto de resolução, Sr. 

Presidente, mas estamos tratando de projeto de lei. Perdoe a nossa 
ignorância, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Constituiçãà, por meio da Emenda n° 
19, retrata com toda a fidelidade que isso, agora, tem de ser tratado 
por meio de projeto de lei, Deputado. 

O Deputado Chico Rafael - Perfeitamente, mas entendo 
que não é competência da Mesa emitir parecer sobre essa matéria. A 
competência da Mesa, segundo o Regimento Interno, é emitir parecer 
sobre projeto de resolução. E estamos tratando de projeto de lei, que 
tem de ter tramitação normal como todos os outros desta Casa. 

O Sr. Presidente - Se não fosse, Deputado, a Mesa não o 
faria. A Presidência convida V. Exa. para tomar conhecimento de por 
que foi feito dessa forma. 

O Deputado Chico Rafael - Gostaria que, até o final desta 
sessão, V. Exa. apresentasse, por escrito, as razões que levaram a 
Mesa a emitir o parecer sobre essa questão, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Será feito. 
O Deputado Ivo José - Gostaria de me manifestar também, 

em nome da Bancada do PT e do sentimento que percebemos entre 
os servidores da Casa. Gostaríamos que o Projeto de Resolução n° 
1.324, que está na pauta para ser discutido em 1° turno, não fosse 
apresentado nesta oportunidade, por mais razões que tenha a Mesa e 
por mais envolvimento que tenha buscado junto às lideranças dos 
servidores e em algum fórum que não tivemos oportunidade de saber 
de antemão que existiria, porque esse projeto merece o mesmo 
tratamento de outros projetos e proposições que tramitaram nesta 
Casa. Estou expressando o sentimento que tenho percebido 
permanentemente, nos últimos dias, nesta Casa. Essa questão 
merecia um outro tratamento para a próxima Mesa. 

Gostaria de externar isso com toda a autenticidade, 
fidelidade e respeito que tenho aos avanços que esta Mesa 
proporcionou. Não gostaria que essa questão, especificamente, fosse 
tratada dessa maneira. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer ao 
Plenário e a V. Exa. que foi um Deputado da Bancada do PT que fez 
todo o encaminhamento da discussão com os vários representantes 
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desta Casa. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, a respeito do projeto em questão, em razão do 
questionamento feito pelo Deputado Ivo José e por outros Deputados, 
a Mesa diretora da Assembléia foi informada de que, em razão do 
novo ordenamento legal trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 
os servidores efetivos da Assembléia não poderiam receber pela 
metodologia das chamadas tarefas diárias, o que já se impunha a 
partir do início do próximo ano. E, mais ainda, o modelo do pagamento 
através de tarefas também é um modelo que nunca foi consensual e 
que sempre causou críticas e resistência por parte dos servidores. 
Espero que ninguém esteja aqui defendendo esse modelo, que foi 
imposto por uma Mesa diretora e por um comando da Assembléia. 
Para quem não sabe e quer defender o servidor, fiquem sabendo que, 
se o servidor entra de férias, ele não recebe a tarefa; se o servidor 
entra em licença médica, ele não recebe a tarefa, e também no 13° 
salário a tarefa não é incluída. Além desse problema, muitos 
servidores reclamam que, no passado, havia tratamento desigual até 
na distribuição das tarefas, dependendo da relação do subordinado 
com a chefia. O que a Mesa diretora fez, há dois meses, foi nomear 
um grupo de trabalho para colher, nos vários setores, sugestões para 
se dar um novo ordenamento jurídico à questão da tarefa diária e se 
adequar a situação de servidores que estariam impedidos de recebê-
la, porque servidor efetivo não pode receber a tarefa diária, que seria 
uma forma disfarçada de se pagar hora extra. Quando recebi a minuta 
do projeto, que foi apresentada por esse grupo de trabalho, de 
imediato vimos que ela precisava de modificações e de adequações. 
E isso ficou confirmado ontem, quando o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira solicitou que fosse feita uma discussão com os servidores 
públicos. E, nas três laudas da crítica do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira ao projeto, ele indicou o servidor. Foi chamado o Sindicato, os 
representantes do recrutamento amplo e dos servidores de carreira. O 
Deputado Sebastião Navarro Vieira incluiu ex-Diretores da Casa, 
Gerentes e Diretores atuais. Tivemos uma primeira discussão ontem à 
noite e não chegamos a um consenso. Dissemos para os servidores 
que o projeto só poderia ser apresentado mesmo a partir de janeiro. A 
Mesa diretora não poderia mais fazer o pagamento pelo sistema de 

; 
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tarefa, o que prejudicaria todos os servidores da Casa que 
ocupam cargos de gerência e de assessoramento. Hoje, fizemos a 
segunda audiênGia, e nela foi definido que o projeto só iria contemplar 
essa adequação, com todas as sugestões sendo assumidas. Então, 
na reunião da parte da manhã, chegamos a um consenso, apesar de 
termos um número grande de 30 servidores, além de representantes 
de diferentes áreas. 

Esse consenso garantiu inclusive aos servidores que 
fazem parte do chamado Grupo de Execução da Assembléia -. quadro 
suplementar e função pública - a permanência da sittuação atual. Aos 
servidores do Grupo de Execução não é impedido o recebimento da 
tarefa diária. Apesar de o projeto não a extinguir, mantivemos essa 
questão. 

Tiramos do projeto o que implicava em modificação e 
transformação de cargos, para deixar bem claro que o objetivo era 
manter a situação atual. Ao mesmo tempo, acolhemos uma 
reivindicação dos funcionários de nível de 2° grau, chamados Oficiais, 
para que pudessem, se preenchessem requisitos de habilitação, 
exercer cargo de gerência. Isso está garantido em todos os itens do 
projeto. 

Houve uma reivindicação que não pôde ser atendida. 
Servidores de função pública reivindicaram que pudessem exercer 
cargo ou função de gerenciamento. Exercer, podem, mas não podem 
receber como função. Então, a garantia do exercício está mantida, 
porque hoje não seria possível a Assembléia funcionar sem 60% do 
seu Grupo de Execução. Mas a Emenda à Constituição n° 19 proíbe o 
percebimento de gratificação. Então, continuaria a situação atual, com 
a manutenção da tarefa diária para esse grupo. 

Outras questões levantadas, como a de que esse projeto 
prejudicaria os aposentados, não procedem. E muito menos a dos 
aposentados que estão sendo reaproveitados no trabalho da Casa. 
Mas, apesar desse consenso, entendemos que o Presidente 
Anderson Adauto externou a posição da Assembléia, ou seja, se não 
houver consenso no Colégio de Líderes, o projeto não será 
apresentado. Mas queremos deixar bem claro que, a partir do ano que 
vem, não vamos resolver essa questão em curto espaço de tempo, o 
que impediria que os servidores pudessem receber tarefas diárias. 
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Isso não tem problema nenhum. 

O que a Mesa diretora tentou foi dar um ordenamento 
legal a uma questão que se modificou com a nova legislação. O 
projeto só vai tramitar com o consenso total e absoluto no Colégio de 
Líderes. Não haverá nenhuma tramitação se esse consenso não for 
atingido, mas é importante que todos os Deputados e os servidores 
tenham conhecimento das conseqüências dessa situação, a partir do 
ano que vem. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - A Presidência 

vai designar Comissão Especial para, no prazo de 60 dias, examinar o 
sistema de aplicação e arrecadação de multas que está sendo 
implantado nas rodovias federais no Estado de Minas Gerais, 
doravante denominada Comissão Especial das Multas, a requerimento 
do Deputado Alberto Bejani. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio 
Andrade; suplente - Deputado lvair Nogueira; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PTB: 
efetivo - Deputado Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Arlen 
Santiago; pelo PFL: efetivo - Deputado Alberto Bejani; suplente -
Deputado Bilac Pinto; pelo PSB: efetivo - Deputado Sê3:rg~nto 
Rodrigues; suplente - Deputada Elaine Matozinhos. Designo. A Area 
de Apoio às Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Educação - aprovação, na 523 Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n°s 1.818/2000, do Deputado Marcelo Gonçalves; 1.819/2000, da 
Comissão de Educação; 1.829 e 1.830/2000, da Deputada Elbe 
Brandão; e de Transporte - aprovação, na 61 a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.823 e 1.824/2000, do Deputado João Batista de 
Oliveira (Ciente. Publique-se.) e pelo Deputado Cabo Morais (2)- (-As 
comunicações apresentadas pelo Deputado Cabo Morais foram 
publicadas na edição de 23/12/2000). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis 

Pinheiro, solicitando a inclusão em ordem do dia do parecer da 
Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei no 
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1.180/2000. A -Presidência defere o requerimento, 
conformidade com o inciso VIl do art. 232, c/c o art. 
Regimento Interno. 
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de 

185, do 

Requerimento da Deputada Maria Olívia e outros, em que 
solicitam seja realizada reunião especial para comemorar os 90 anos 
do Colégio Arnaldo, que ocorrerá em 2001. 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 -Antônio Carlos Andrada. e 
outros, em que solicitam a realização de reunião especial para 
homenagear a memória do ex-Deputado e ex-Desembargador Carlos 
Horta Pereira. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e, oportunamente, 
fixará a data. 

Discussão e Votação de.Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e 

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final das 
Propostas de Emenda à Constituição n°s 12/99, do Deputado Antônio 
Carlos Andrada e outros, que altera a redação do art. 23 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado; 
23/99, do Deputado Rogério Correia e outros, que acrescenta inciso 
ao art. 62 da Constituição do Estado; 24/99, do Deputado Paulo Piau 
e outros, que acrescenta dispositivos aos arts. 161 e 199 da 
Constituição do Estado; e 28/99, do Deputado José Braga e outros, 
que dá nova redação ao art. 31, inciso 11, da Constituição do Estado (À 
promulgação.); dos Projetos de Lei Complementar n°s 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; e 29/2000, do Deputado Paulo 
Piau, que altera dispositivos do art. 42 da Lei n° 6.624, de 18/7/75; e 
dos Projetos de Lei n°s 830/2000, do Deputado Alberto Bejani; que 
dispõe sobre a distribuição da parcela da receita da arrecadação do 
ICMS pertencente aos municípios, de que trata o inciso 11 do parágrafo 
único do art. 158 da Constituição Federal, e dá outras providências; 
987/2000, do Deputado Anderson Adauto, que cria o Fundo Estadual 
de Segurança Pública e dá outras providências; 1.092/2000, do 
Deputado José Henrique, que altera o topônimo do Municípi~ de 
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acrescenta dispositivos à Lei n° 13.414, de 23/12/99 (À sanção.). 

Votação de Requerimentos 
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio 
Kangussu, apoiado pela totalidade dos Líderes com assento nesta 
Casa, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 
328/2000, de sua autoria. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, 

gostaria de parabenizar a Seva Engenharia Eletrônica, empresa 
genuinamente mineira, que acaba de receber o certificado de 
homologação do INMETRO, através da Portaria n° 167, de 5/12/2000, 
do primeiro e único tacógrafo eletrônico 1 00% nacional. Gerando 
empregos e tecnologia dentro de nosso País. 

Tal projeto foi concebido a partir de rigoroso estudo feito 
pelo INMETRO, dentro e fora do País, com a participação dos 
diversos segmentos da sociedade e do Governo, como o CONTRAN, 
DNER, Polícia Rodoviária Federal, Sindicatos e Fabricantes. 

Esse equipamento é o primeiro a receber esse certificado 
com 100% de aprovação, sem nenhum tipo de restrição. Por se tratar 
de um equipamento que utiliza tecnologia de ponta, vem introduzir 
novos e modernos métodos de análise e de fiscalização, permitindo 
que nossos agentes de trânsito possam cumprir com maior 
confiabilidade e segurança o seu trabalho perante a sociedade, além 
de poder oferecer, a partir de hoje, mais uma opção ao consumidor 
final, já que tal produto era controlado por uma multinacional que 
detinha quase 100% do mercado. 

Gostaria também de parabenizar o INMETRO pelo 
excelente trabalho que vem desenvolvendo na criação de normas que 
garantem a qualidade e a segurança dos produtos e serviços 
oferecidos à sociedade e, com isso, dando também segurança para 
que as empresas do setor possam investir em projetos e 
equipamentos que satisfaçam plenamente aos anseios da sociedade 
e do Governo. Sr. Presidente, a Seva Engenharia Eletrônica dá o 
exemplo, para todo o Estado de Minas Gerais e para todo o Brasil, de 
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empresa séria, que pesquisa. No Brasil, havia apenas um tipo de 
tacógrafo, que era de uma multinacional e era vendido aqui. Hoje, 
temos um equipamento que tem qualidade igual ou superior a do que 
era utilizado anteriormente e que é fabricado.em Minas Gerais e será 
colocado no mercado. O consumidor final terá a condição de ter preço 
e a disputa de mercado. Acabou-se a imposição do fabricante de 
tacógrafo, dizendo que apenas podem comprar o dele. Minas Gerais e 
o Brasil poderão escolher. O Brasil precisa de pesquisas, de 
tecnologia e de empresas sérias, como a Seva Engenharia Eletrônica. 

Sr. Presidente, gostaria que as minhas palavras fossem 
publicadas. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a 
palavra o Sr. 1° Secretário para proceder à leitura do Relatório Final 
das Atividades desta Casa. 

Leitura do Relatório de Atividades da Assembléia Legislativa 
O Sr. 1°-Secretário (Deputado Dílzon Melo)-(- Lê:) 

Relatório de Atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais nas 1a e 2a Sessões Legislativas Ordinárias da 14a Legislatura 

A Mesa da Assembléia, no exercício da competência que 
lhe confere o inciso 111 do art. 79 do Regimento Interno, apresenta o 
Relatório das Atividades desta Casa Legislativa no biênio 1999/2000. 

1 - Apresentação: 
A afirmação do Legislativo como Poder autônomo e 

independente, a ênfase na interiorização das suas atividades e na 
fiscalização das políticas públicas e a interação do Legislativo com a 
sociedade foram aspectos marcantes das duas primeiras sessões da 
14a Legislatura. Essas diretrizes da Mesa da Assembléia pautaram os 
trabalhos em 1999 e 2000, seja em ,Plenário ou no âmbito das 
comissões permanentes e temporárias, seja nos eventos institucionais 
que o Legislativo promoveu ou apoiou. 

A Mesa da Assembléia mineira estabeleceu nova relação 
com o Executivo nesse biênio, marcada pela independência e pelo 
respeito entre os Poderes, mas sobretudo pelo exercício pleno de seu 
comando político e institucional. Ao assumir inteiramente . essa 
posição, a Assembléia enfatizou suas funções constitucionais de 
legislar e fiscalizar ações de governo. Essa nova relação, que se 
consolidou no ano de 2000, motivou também o fortaleciment~ do 
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Colégio de Líderes, instância deliberativa que tratou 
democraticamente de assuntos políticos e legislativos, m1n1m1zou 
conflitos e conciliou decisões, agilizando as atividades do Plenário, ao 
mesmo tempo em que buscava a sua maior racionalidade e eficácia. 

Foi o Colégio de Líderes, juntamente com o Presidente da 
Assembléia, Deputado Anderson Adauto (PMDB), que definiu a pauta 
de proposições a serem votadas no 1 o semestre deste ano, antes do 
período eleitoral. Partiu dessa instância a deliberação sobre as 
proposições a serem votadas até o final deste ano, com ênfase 
naquelas voltadas para a promoção da segurança pública. Também 
foram travados no Colégio de Líderes os debates sobre a proposta 
orçamentária para o exercício de 2001 e a de reforma administrativa 
encaminhada à Assembléia pelo Executivo, sobre o reajuste salarial 
para os servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e 
ainda do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e sobre o projeto 
que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado. 
Funcionários públicos, técnicos do Executivo e Secretários de Estado, 
como os da Fazenda, Planejamento e Casa Civil e Comunicação 
Social, além do Presidente do Tribunal de Justiça, sentaram-se à 
mesa com os representantes de bancadas, blocos e líderes de 
partidos para discutirem assuntos de interesse social. 

Além da afirmação da autonomia e independência do 
Poder, foram enfatizados, no biênio 1999/2000, o acompanhamento e 
a fiscalização das políticas públicas. Esse trabalho abrangeu 
audiências de Comissões na sede do Legislativo mineiro e visitas a 
diversos municípios, para verificação de denúncias ou problemas 
apontados pela sociedade. Outra vertente dessa atuação foram as 
atividades das comissões temporárias (comissões parlamentares de 
inquérito e comissões especiais), que mobilizaram Deputados, 
Governo e sociedade. 

No ano 2000, seis das dez CPis instaladas concluíram 
seus trabalhos e outras quatro continuam atuando. Entre estas, está a 
CPI da Saúde, que tem se empenhado na apuração de denúncias 
relacionadas com a compra de medicamentos pela FUNED -
Fundação Ezequiel Dias. Essa comissão foi criada para apurar as 
denúncias sobre corrupção na Secretaria de Estado da Saúde 
apontadas pelo ex-Secretário Adelmo Carneiro Leão (PT), as quais 
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compreendem desde emissão de notas falsas a·superfaturamento 
na FUNED, além da terceirização desnecessária para a lavagem de 
roupas na FHEMIG: -, 

Entre as CPis encerradas, destaca-se a CPI -do 
Narcotráfico, criada para apurar o tráfico de drogas no Estado e cuja 
atuação foi responsável pela prisão de delegada acusada de extorsão 
e envolvimento no tráfico de drogas e de "laranjas" utilizados como 
testas-de-ferro para operação de lavagem de dinheiro. A CPI do IPSM 
também teve atuação destacada, iniciando suas atividades em 1999 e 
apurando o desvio de repasses de contribuições previdenciárias 
devidas ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Entre 
outros resultados dessa CPI está a Lei n° 13.758, de 2000, que dispõe 
sobre o Conselho de Beneficiários do Instituto- CBI-IPSM. 

Em 1999, atuaram seis CPis. Entre elas, a da CEMIG, 
encarregada de apurar possíveis irregularidades na alienação de 33% 
das ações, e a da Carteira de Habilitação, que averiguou denúncias 
de irregularidades na emissão de carteiras de habilitação pelo 
DETRAN-MG, bem como o envolvimento de policiais civis nesse 
processo majoritário. 

Com relação à CPI da CEMIG, uma das principais 
conclusões do relatório final apresentado foi pela anulação do Acordo 
de Acionistas, que deu aos sócios minoritários o direito de 
compartilhar o controle daquela companhia com o Estado, sócio 
majoritário. A suspensão do Acordo foi determinada pela Justiça, 
atendendo a ação movida pelo Governo de Minas. 

De autoria da CPI da Carteira de Habilitação, tramita na 
Assembléia a Proposta de Emenda à Constituição n° 25/99, que cria o 
sistema estadual de trânsito e retira da_Polícia Civil a competência 
para registrar e licenciar veículos e habilitar motoristas. 

Outra ação, na área de fiscalização e acompanhamento de 
políticas públicas enfatizada no biênio, foi o aprimoramento do Boletim 
Informativo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
A publicação traz os demonstrativos de execução orçamentária, de 
evolução da receita e da despesa, de relação de obras e serviços em 
andamento a cargo do Departamento de Obras Públicas - DEOP -, 
entre outras informações. Desde novembro, o boletim tem seu espaço 
na "home page" da Assembléia, na Internet, democratizando ainda 
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mais o acesso aos dados disponíveis sobre a matéria. 

Ao lado de todas essas ações, a Assembléia procurou, 
nesse biênio, consolidar um processo já vitorioso de interiorização de 
suas atividades, inovando em diversos aspectos. Em 1999, os 
Seminários Legislativos Desemprego e Direito ao Trabalho, realizado 
em setembro, e Construindo a Política de Educação Pública em Minas 
Gerais, realizado em outubro, foram idealizados dentro de uma nova 
concepção para esses eventos: a da interiorização. Ambos foram 
precedidos de dez reuniões preparatórias, em cidades-pólo do Estado, 
com o objetivo de ampliar a discussão prévia dos temas propostos e a 
participação de entidades do setor público e da sociedade civil no 
processo legislativo. 

Outra inovação, no que diz respeito à interiorização de 
suas atividades, foi o debate de proposições em tramitação na 
Assembléia com a comunidade mineira, antes da apresentação pelas 
comissões permanentes de pareceres sobre essas matérias. Isso 
ocorreu, por exemplo, com o Código de Defesa do Contribuinte, que 
mobilizou interessados em nove cidades (lpatinga, Uberlândia, 
Uberaba, Governador Valadares, Divinópolis, Patos de Minas, Montes 
Claros, Pouso Alegre e Belo Horizonte), entre setembro e novembro 
de 1999, e com o Projeto de Lei Complementar n° 17/99, do Tribunal 
de Justiça, que contém a organização e a divisão judiciárias do 
Estado, objeto de debates em sete encontros no interior (Uberlândia, 
Uberaba, Pouso Alegre, Juiz de Fora, lpatinga, Montes Claros e 
Contagem), no 1 o semestre deste ano. 

Cumprindo previsão constitucional e movida pela 
determinação de democratizar o debate e as decisões, a Mesa da 
Assembléia pôs em prática, juntamente com o Poder Executivo, no 
ano de 1999, o Projeto Construindo o Orçamento Participativo. A 
iniciativa motivou o prosseguimento do projeto das audiências 
públicas regionais, implementado e amadurecido pela Assembléia 
desde 1993 e fortalecido pelo compromisso do Executivo de se 
empenhar na viabilização das propostas apresentadas nos encontros 
regionais. Realizaram-se, no ano passado, na programação do 
orçamento participativo, reuniões em 18 cidades-pólo de Minas, 
discutindo-se os temas _educação, saúde, meio ambiente, infra-
estrutura e desenvolvimento socioeconômico sustentável. 
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No ano 2000; também por meio da interiorização, foi 

enriquecido o debate sobre o tema da segurança pública, com a 
participação da· população mineira na campanha Movimento pela 
Segurança e Vida. Os três pilares desse movimento foram·a coragem 
política para empreender as mudanças ·necessárias - entre elas, a 
integração das ações das Polícias Civil e Militar-, a participação da 
sociedade e o financiamento indispensável para as mudanças. O 
movimento, que contou com a parceria de mais de 90 entidades da 
sociedade civil, refletiu a preocupação dos mineiros com o 
crescimento da violência, e o Legislativo teve a dimensão de sua cota 
de responsabilidade nesse processo de busca de soluções para os 
problemas sociais. 

Destacou-se, entre as atividades, a elaboração, pela 
Assembléia, de uma proposta inicial de política de segurança pública, 
para ser discutida pelos poderes públicos e entidades da sociedade 
civil de todo o Estado. Essa proposta, depois de analisada em cerca 
de 100 municípios, foi acrescida de outras 876 sugestões, vindas da 
Capital e do interior, visando à formulação de uma política estadual de 
segurança pública. Foi realizada, ainda, em junho, uma pesquisa de 
opinião pública, em que foram entrevistados cidadãos e Policiais Civis 
e Militares de todo o Estado; em 6 de julho, foi comemorado o Dia 
Estadual de Segurança Pública, em que a teleconferência Segurança 
Pública: O Papel do Estado e da Sociedade Civil ocupou posição 
central. Dois modelos de projetos de lei, referentes à criação do Fundo 
Municipal de Segurança Pública e do Conselho Municipal de 
Segurança Pública, foram enviados como sugestão às Prefeituras e 
Câmaras Municipais. 

A teleconferência sobre segurança pública foi transmitida, 
ao vivo, pela TV Assembléia, responsável também pela divulgação de 
todas as outras atividades parlamentares. Primeiro canal legislativo do 
País, a TV Assembléia surgiu em 1995 e, desde então, tem 
desenvolvido um trabalho gradativo de penetração no território 
mineiro. O Projeto lntegraMinas - de interiorização das ações da 
Assembléia, através da TV Assembléia - já chegou a mais de 30 
municípios. 

Foi também por intermédio do Projeto lntegraMinas que a 
comunidade do interior do Estado pôde acompanhar o Ciclo de 
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Debates Repensando o Brasil 500 anos depois, em março deste 
ano, assim como outros eventos relacionados com o tema. A 
Assembléia optou por uma discussão crítica dos 500 anos, dividindo o 
ciclo em quatro grandes temas: "Os Diferentes Olhares sobre 1500", 
"A Formação do Brasil-Nação", "Em Busca da Cidadania: 500 Anos de 
Movimentos Sociais" e "Brasil 2000: Realidades e Perspectivas". 
Outras ações que primaram pelo espírito crítico e negaram o tom 
ufanista que se queria associar à data foram um concurso de redação 
e ilustração sobre os 500 anos, para alunos do ensino fundamental e 
médio, o lançamento de número especial da "Revista do Legislativo", 
sobre o conteúdo do ciclo de debates, e o Ciclo de Debates Encontro 
dos Povos Indígenas de Minas Gerais, realizado em abril. A entrega 
da Medalha dos 500 anos, em dezembro, fechou o ciclo de eventos 
relacionados com a data. 

Essa politização das ações parlamentares, demonstrada 
nas comemorações dos 500 anos, também tinha encontrado, em 
1999, terreno fértil para prosperar. No início do ano passado, o 
Legislativo implementou uma série de ações que buscavam alertar a 
sociedade para os efeitos da política econômica do Governo Federal 
sobre Minas Gerais e o restante do País. A decretação da moratória 
pelo Executivo Estadual e todos os fatos políticos subseqüentes, 
inclusive o embate entre os Governos Estadual e Federal, trouxeram à 
tona também a discussão do pacto federativo. Nesse contexto, a 
Assembléia lançou o projeto Minas Unida Vence a Crise, que incluiu a 
teleconferência Desafios da Federação Brasileira, transmitida para 
todo o País, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da 
Autonomia dos Estados, reunindo Deputados Estaduais, Federais e 
Senadores de diferentes regiões, e o lançamento, em Ouro Preto, na 
solenidade de encerramento da Semana da Inconfidência, do 
"Manifesto aos Brasileiros". 

No segundo semestre de 1999, o debate sobre os efeitos 
da política neoliberal e da globalização da economia provocou novo 
ciclo de eventos, desta vez com o Fórum Políticas Macroeconômicas 
Alternativas para o Brasil, dividido em módulos que abordaram desde 
o tema "Democracia e Exclusão Social" até "A Rodada do Milênio e o 
Império Mundial". Posicior:"lando-se contra a política de privatizações 
levada a cabo pelo Governo Federal, a Assembléia realizou, em 
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dezembro do mesmo ano, um ato público em defesa da usina 
hidrelétrica- de Furnas e contra a privatização dos recursos hídricos 
nacionais, acompanhado pelo lançamento da Frente Parlamentar 
Jorge Hannas contra a Privatização de Furnas. 

A politização das ações parlamentares, combinada com o 
exercício da fiscalização das políticas públicas, trouxe ao Plenário e 
às comissões representantes do Executivo e ex-Secretários de 
Estado, para prestarem esclarecimentos aos Deputados. 

Outros temas também mobilizaram os parlamentares 
mineiros, a sociedade e o governo nos anos de 1999 e 2000. A 
reforma da Previdência e a Administrativa, além da seguridade social 
do servidor público estadual, motivaram a realização de ciclos de 
debate e fóruns técnicos, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
entrou em vigor em maio deste ano, foi objeto de discussão nos 
eventos do Projeto lntegraMinas. 

Somente no ano 2000 foram realizados 16 debates 
públicos - iniciativa das comissões permanentes, desde 1999, 
incluídos, entre esses, os que discutiram a distribuição de ICMS aos 
municípios e mudanças na Lei Robin Hood, a segurança do voto na 
urna eletrônica e as cooperativas de trabalho. Ao final deste ano, em 
novembro, a Assembléia reuniu, ainda, 2 mil pessoas para discussão, 
em seminário legislativo, do tema "1 O anos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente- Avanços, Desafios e Perspectivas". O documento 
votado ao final do seminário será analisado pela Comissão de 
Representação, que encaminhará as propostas para os Legislativos 
Municipais e Estadual, a fim de subsidiar as ações do Poder. 

Além de promover eventos institucionais, a Assembléia 
votou proposições importantes no biênio .1999-2000. Entre as várias 
matérias transformadas em normas jurídicas no ano 2000, destacam-
se a emenda à Constituição que proíbe a apresentação de projeto de 
lei que tenha por objeto a instituição de tributo estadual ou a alteração 
da legislação tributária vigente no período de 90 dias antes do término 
da sessão legislativa; a lei que institui o Conselho Estadual do 
Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Estado de Minas Gerais; 
a que reajusta os vencimentos dos servidores do Ministério Público e 
do Tribunal de Justiça; e a que trata do plano de carreira dos 
servidores do Tribunal de Contas. 
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Entre as leis promulgadas pela Assembléia (em razão 

da rejeição de vetos do Governador Itamar Franco), estão a que 
dispõe sobre a implantação do projeto Serviço Integrado de 
Administração Financeira - SIAFI-Cidadão -; a que institui o Programa 
de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais e a que 
contém o Código de Defesa do Contribuinte do Estado. 

De iniciativa do Governador do Estado, transformaram-se 
em normas jurídicas, entre outras, proposições como a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2001, a que reduz para 12% a 
alíquota do ICMS nas operações internas com medicamentos 
genéricos e a emenda à Constituição que adapta a Constituição do 
Estado às alterações introduzidas pelas Emendas nos 18 e 19 à 
Constituição Federal e altera dispositivos referentes às Polícias Civil e 
Militar. Proposições aprovadas recentemente em 1° turno, que podem 
ser transformadas em normas jurídicas em breve, são, entre outras: a 
que trata da distribuição da parcela de ICMS que cabe aos municípios, 
mantendo, no ano 2001, os mesmos critérios em vigor, até 31 de 
dezembro deste ano, da Lei Robin Hood; e a que cria o Fundo 
Estadual de Segurança Pública. 

Em 1999, foram aprovadas, entre outras: a Emenda à 
Constituição n° 39, que conferiu autonomia ao Corpo de Bombeiros e 
ofereceu ao Governo do Estado o instrumento legal para conceder 
anistia aos policiais envolvidos no movimento reivindicatório de 1997; 
a que proibiu a cobrança dos serviços 900, 0900 e similares,_ quando 
utilizados sem autorização do usuário dos serviços de telefoma; a que 
contém o Código de Saúde do Estado e a que dispõe sobre a política 
estadual de recursos hídricos. 

Além de se empenhar na produção legislativa e de 
assumir posicionamento firme diante dos grandes problemas 
nacionais, a Assembléia, diante do contexto de escassez de recursos 
vivido pelo Estado e diante do início da vigência da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, determinou a adoção de pro~idências 
necessárias à análise e à revisão de contratos e serv1ços, ao 
redimensionamento do auxílio para formação profissional dos 
servidores e à redução de despesas, com a implantação de um 
programa de moderniz~ção administrativa. As ações da Mesa 
resultaram em substancial redução nas despesas com obras e 
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aqu1s1çao de material permanente e foram responsáveis pela 
premiação concedida, no segundo semestre deste ano, pela "Revista 
de Economia de Minas Gerais, Mercado Comum". O Legislativo foi 
agraciado na categoria "Governo". 

Outro prêmio recebido foi o Opinião Pública 2000, 
instituído pelo Conselho Regional de Profissionais de Relações 
Públicas- Seção São Paulo- CORERP. O Movimento pela Segurança 
e Vida, lançado e coordenado pela Assembléia, motivou a 
homenagem. Essa é a terceira vez que o Legislativo recebe a 
premiação. Em 1997, o Projeto Cidadão Mirim trouxe para Minas o 
prêmio de destaque do ano. Em 1994, foi premiado o trabalho de 
comunicação social desenvolvido pela Assembléia por meio dos 
projetos de aproximação do Legislativo com a sociedade. 

A abertura para a sociedade foi, aliás, um dos aspectos 
marcantes da atuação da Assembléia, que contou com o suporte 
técnico da Escola do Legislativo na formação de agentes 
multiplicadores de ações de educação para a cidadania e na formação 
de lideranças comunitárias e políticas. 

Além desse reconhecimento demonstrado pela sociedade 
e pela classe empresarial, fica a constatação de que o Legislativo 
soube perceber as aspirações do povo mineiro e convertê-las em 
ações concretas: realizou eventos marcados pela participação social, 
contribuindo para aprofundar o debate sobre temas de fundamental 
importância para nossa sociedade; assumiu posicionamentos políticos 
que motivaram importantes decisões; fiscalizou as ações de governo e 
produziu leis que beneficiaram o conjunto da sociedade, refletindo, 
assim, o aprimoramento da atividade-fim do Poder. Esse é o balanço 
de um período fecundo, com resultados positivos para o Legislativo e 
para a população mineira. 

2- Atividade Institucional 
No presente relatório, a atividade institucional abrange o 

trabalho de elaboração legislativa e controle externo, desenvolvido no 
âmbito do Plenário e das comissões, a atuação da · Mesa da 
Assembléia no exercício de sua competência regimental, além das 
diversas ações que tiveram como objeto estimular o exercício da 
cidadania e fortalecer os mecanismos de participação da sociedade 
civil. 
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O biênio 1999-2000 foi um período de intensa atividade 
em Plenário, com a votação de matérias importantes para Minas 
Gerais, versando sobre temas como saúde, educação, meio ambiente, 
tributos e outros assuntos de natureza econômica, bem como . de 
proposições de interesse do servidor público estadual. 

Durante a 2a Sessão Legislativa Ordinária da 14a 
Legislatura, em 273 reuniões de Plenário, tramitaram 1.439 
proposições, sendo 16 propostas de emenda à Constituição, 12 
projetos de lei complementar, 545 projetos de lei ordinária, 6 projetos 
de resolução, dos quais resultaram 168 normas jurídicas, 37 
mensagens de veto, 11 mensagens, 798 requerimentos, 12 ofícios e 2 
representações populares. 

Entre as várias matérias transformadas em normas 
jurídicas, destacam-se a emenda à Constituição que proíbe a 
apresentação de projeto de lei que tenha por objeto a instituição de 
tributo estadual ou a alteração da legislação tributária vigente, no 
período de 90 dias antes do término da sessão legislativa (Emenda à 
Constituição n° 41/2000); a lei que institui o Conselho Estadual do 
Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Estado de Minas Gerais 
(13.687/2000); a que institui atendimento especial a deficiente visual 
em instituições bancárias (13.738/2000); a que determina a 
obrigatoriedade de registro e publicidade dos índices de violência e 
criminalidade no Estado(13.772/2000); e a que dispõe sobre a 
administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas 
de domínio do Estado (13.771/2000). 

Entre as matérias promulgadas pela Assembléia 
Legislativa, em vista da rejeição de vetos do Governador Itamar 
Franco, destacam-se a lei que dispõe sobre a implantação do projeto 
Serviço Integrado de Administração Financeira - SIAFI-Cidadão -
(13.496/2000); a que institui o Programa de Proteção a Vítimas e 
Testemunhas de Infrações Penais (13.495/2000) e a que contém o 
Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais 
(13.515/2000). 

De iniciativa do Governador do Estado, transformaram-se 
em normas jurídicas, entre outras, proposições que tratam de 
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assuntos relevantes para a administração pública,' como a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2001 (13.686/2000); a que 
reduz para 12% a alíquota do ICMS nas. operações internas com 
medicamentos genéricos (13.625/2000); a que trata da remissão .de 
créditos tributários (13.741/2000); e a emenda à Constituição que 
adapta a Constituição do Estado às alterações introduzidas pelas 
Emendas n°s 18 e 19 à Constituição Federal, permitindo reajustes 
diferenciados nas administrações direta, autárquica e fundacional dos 
três Poderes, com vistás à reestruturação do sistema remuneratório 
de funções, cargos e carreiras,· e altera dispositivos referentes à 
Polícia Civil e à Polícia Militar (Emenda 40/2000). 

Quanto às matérias ainda em tramitação, saliente-se a que 
dispõe sobre medidas de estruturação em órgãos e entidades do 
Poder Executivo do Estado. Além dessa, tramitam nesta Casa 
proposições de autoria do Governador, que autoriza o Estado a 
participar da implantação do Fundo de Terras e da Reforma Agrária-
Banco da Terra - e a que permite a estabelecimento não bancário 
receber receita pública estadual; do Poder Judiciário, dispondo sobre 
a organização e a divisão judiciárias do Estado, e do Ministério 
Público, dispondo sobre a alteração da Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado. 

De iniciativa deste Poder, estão sendo examinadas as 
seguintes proposições: a que cria a Coordenadoria-Geral de Perícia 
Oficial do Estado e suprime a atividade de polícia técnico-científica da 
Polícia Civil; a que cria o Sistema Estadual de Trânsito e retira da 
Polícia Civil a competência para registrar e licenciar veículos e 
habilitar motoristas; a que dispõe sobre a integração das ações da 
Polícia Civil e da Polícia Militar, colocando-as sob a coordenação da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública; a que adapta a 
Constituição do Estado ao texto da Constituição da República, em 
decorrência das modificações introduzidas pela Emenda à 
Constituição n° 19, de 4/6/98; a que dispõe sobre a estruturação, a 
organização e o funcionamento de hospitais regionais em cidades-
pólos no Estado; a que dispõe sobre a política florestal, de proteção à 
biodiversidade e de uso alternativo do solo; a que cria a campanha 
estadual permanente de combate à violência nas instituições de 
ensino no Estado; a que cria o programa bolsa familiar para a 
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educação; a 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 
Federal, entre várias outras proposições ligadas a assuntos diversos. 

Já na 1a Sessão Legislativa Ordinária da 14a Legislatura, 
em 294 reuniões de Plenário, tramitaram na Assembléia 1.854 
proposições, sendo 28 propostas de emenda à Constituição, 19 
projetos de lei complementar, 732 projetos de lei ordinária, 13 projetos 
de resolução, 1 O mensagens de veto, 60 mensagens, 1.003 
requerimentos e 1 O ofícios, resultando em 219 normas jurídicas. Entre 
as várias matérias transformadas em norma jurídica em 1999, 
destacam-se: a Emenda à Constituição n° 39, de 2/6/99, que alterou a 
redação de vários artigos da Constituição do Estado, para conferir 
autonomia ao Corpo de Bombeiros e conceder anistia aos policiais 
envolvidos no movimento reivindicatório de 1997; a Lei Complementar 
54, de 13/12/99, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais; a Lei 13.206, de 27/4/99, que 
proíbe a cobrança dos serviços 900, 0900 e similares explorados 
pelas empresas de comunicação e telecomunicações no território do 
Estado, sem autorização do usuário; e a Lei 13.398, de 10/12/99, que 
assegura o livre acesso aos documentos dos arquivos do extinto 
DOPS, relativos ao período compreendido entre 1956 e 1989. 

2.1.2 - Comissões 
lnteriorização dos debates e ênfase no acompanhamento 

e fiscalização das políticas públicas marcaram as atividades das 
comissões permanentes e temporárias da Assembléia, no biênio 
1999/2000. A participação social foi incrementada, com o estímulo à 
discussão de grandes temas por meio da realização dos debates 
públicos, iniciativa implementada em 1999, com a realização, no a_no 
2000, de 16 eventos. Entre estes, destacam-se: Transporte Alternativo 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelas Comissões de 
Assuntos Municipais e Regionalização e de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas, em abril; Distribuição do ICMS aos Municípios -
Mudanças na Lei Robin Hood, pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, A Segurança do Voto na Urna Eletrônica 
Brasileira, pela Comissão de Constituição e Justiça, em junho; 
Dependência Química e Currículos Escolares, pela Comissão de J 
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Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia; Cooperativas. de :. 
Trabalho - Solução para uma Justa Distribuição de Renda, pela 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, em 
novembro; e Transplante de Órgãos, pela Comissão de Saúde, em 
dezembro. 

Entre audiências e visitas realizadas no interior do Estado 
e também na Capital, com a livre participação do público presente, 
autoridades, representantes da sociedade civil e cidadãos, 
destacaram-se as seguintes: visita ao Hospital Psiquiátrico e Judiciário 
Jorge Vaz, em Barbacena, acompanhando a Comissão de Saúde; 
visitas da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais a lpatinga 
para discussão, em audiência pública, da atividade pesqueira 
amadora na bacia hidrográfica do rio Doce; da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial a Monte Azul e Almenara, para discutir 
as conseqüências do fechamento das barreiras sanitárias da região 
sobre o controle da febre aftosa no Estado. 

As comissões permanentes e temporárias realizaram 
cerca de 957 reuniões destinadas à apreciação de matérias e à 
discussão de assuntos de sua competência, tendo recebido 3.618 
convidados, entre os quais grande número de técnicos, que trouxeram 
valiosos esclarecimentos e subsídios aos parlamentares. Nessas 
reuniões, foram abordados importantes temas, entre os quais os 
seguintes: o depósito irregular de lixo industrial nos Municípios de 
Arcos, Córrego Fundo e Formiga; o impasse gerado entre pequenos 
produtores rurais e empreendedores de grandes projetos agrícolas, na 
região da bacia hidrográfica do rio Riachão; a mortandade de peixes 
provocada pela CEMIG na Usina de Jaguara, no Município de 
Sacramento; o programa' de desenvolvimento da mamona na área 
mineira da SUDENE; o programa de ação do Instituto de Terras do 
Estado de Minas Gerais - ITER -; o destino do Mercado Livre do 
Produtor- MLP - após a transferência do CEASA ao Governo Federal; 
e a situação das terras devolutas objeto de arrendamento para 
implantação de distritos florestais no Vale do Jequitinhonha e no Norte 
de Minas. 

No ano 2000, as comissões especiais e as comissões 
parlamentares de inquérito - CPis -, que constituem duas das formas 
mais significativas de atuação do Poder Legislativo no exercício\ de 
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suas atribuições constitucionais, apresentaram um desempenho 
destacado. Foram criadas 14 comissões especiais para procederem a 
estudos, tais como: a legislação mineira referente à cobrança de 
taxas; a situação da exploração de jogos eletrônicos no Estado, na 
modalidade conhecida como máquina caça-níqueis; o Programa 
MicroGeraes; as conseqüências e os resultados para Minas Gerais e 
Juiz de Fora do contrato firmado entre o Estado e a Mercedes-Benz 
para a implantação da empresa nesse município. 

Das 1 O CPis que funcionaram no ano 2000, quatro ainda 
estão em andamento: a CPI das Licitações, a do Fundo SOMMA 
(Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização 
dos Municípios), a do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério) e a CPI da Saúde. 

A CPI das Licitações visa a apurar possíveis 
irregularidades nos processos licitatórios realizados com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação pelo Governo do Estado a partir de janeiro 
de 1995. Os parlamentares ouviram 40 depoentes e realizaram visitas 
ao Tribunal de Contas do Estado, ao Centro de Remanejamento da 
Segurança Pública e ao Hospital João XXIII. Quarenta e dois 
depoimentos e seis visitas foram contabilizados pela CPI do Fundo 
SOMMA, que tem por finalidade proceder à apuração de possíveis 
denúncias de irregularidades na execução de · obras municipais 
financiadas com recursos do Fundo. Já a CPI do FUNDEF apura 
denúncias de mà utilização e desvios das verbas do mesmo Fundo 
em municípios mineiros. A CPI da Saúde, destinada a apurar as 
denúncias sobre corrupção na Secretaria da Saúde, já ouviu vinte e 
_sete depoimentos e realizou duas visitas à FUNED. 

Seis Comissões já tiveram suas atividades encerradas: a 
CPI das Construtoras, constituída para apurar as denúncias de 
favorecimentos nos pagamentos feitos no período de julho a 
dezembro de 1998; a CPI do Narcotráfico, que teve por objetivo 
apurar o tráfico de drogas no Estado, as causas da fuga do traficante 
Fernando Beira-Mar, além da crescente e notória dependência de 
jovens, especialmente nas escolas da rede pública, bem como o 
aumento da criminalidade determinada pela dependência de tóxicos; a 
CPI do Sistema Financeiro, incumbida de investigar o processo de 
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ajuste e as transformações no sistema financeiro público estadual, _, 
na década de 90, com destaque para a privatização do BEMGE; a CPI 
das Barragens, ·-criada para proceder à apuração de malversação de 
recursos na construção de pequenos barramentos na região afetada 
pelas secas em Minas Gerais, no Norte de Minas, Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri; a CPI do IPSM, que teve por finalidade 
proceder à apuração do desvio dos repasses de contribuições 
previdenciárias devidas ao Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais, e a CPI da Rodoviária, 
designada para investigar denúncias de irregularidades envolvendo o 
contrato de exploração do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro Filho. 

Em 1999, o trabalho nas comissões não foi menos intenso. 
Realizaram-se 942 reuniões, destinadas à apreciação de matérias e 
assuntos diversos, e foram recebidos 2.031 convidados. Foram seis 
as Comissões Parlamentares de Inquérito que atuaram, além da CPI 
do Narcotráfico, designada em Plenário, em novembro daquele ano: 
as CPis instituídas para apurar possíveis irregularidades na alienação 
de 33% das ações da CEMIG e na emissão de carteiras de habilitação 
pelo DETRAN-MG, bem como o envolvimento de policiais civis nas 
denúncias; a CPI para apurar possíveis desvios de recursos 
pertencentes aos fundos do Executivo e de recursos vinculados 
transferidos pela União ao Estado; a CPI para proceder à apuração de 
desvio de repasses de contribuições previdenciárias devidas ao IPSM; 
a CPI constituída para proceder à apuração de malversação de 
recursos na construção de pequenos barramentos na região afetada 
pela seca em Minas Gerais; a CPI destinada a investigar o processo 
de ajuste e as transformações no sistema financeiro público estadual, 
na década de 90, com destaque para a privatização do BEMGE. 

Foram realizadas 27 visitas ao interior e na Capital, no ano 
de 1999, com os Deputados integrantes das comissões da 
Assembléia, tentando intermediar a resolução de conflitos e o 
esclarecimento de questões de interesse da sociedade mineira. Entre 
outras, aconteceram as visitas ao Projeto Jaíba, às obras do 
PROSAM e às de reforma do Grande Hotel de Araxá. Foram, também, 
promovidos diversos debates públicos; alguns dos temas foram 
"Manutenção do Emprego na Indústria do Açúcar e do Álcool", 
"PROSAM - Programa de Saneamento Ambiental das Bacias 1 do 
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Arrudas e do Onça" e "Investimento em Ciência e Tecnologia Faz 
o Desenvolvimento Social". 

2.2 - Mesa da Assembléia 
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A Mesa da Assembléia, no exerc1c1o das competências 
que lhe são atribuídas pelo Regimento Interno, desenvolveu um 
intenso programa de trabalho, alinhado a um modelo de eficiência, 
com o objetivo de assegurar maior austeridade e transparência às 
ações do Poder Legislativo e melhorar a qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos. 

Devido à escassez de recursos do Estado e ao advento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga os administradores a 
controlar com maior rigor os gastos públicos, a Mesa determinou as 
providências necessárias à execução das seguintes ações: a) na área 
de custeio, análise e revisão de contratos e serviços, visando ao 
aprimoramento da gestão dos convênios com hospitais, clínicas e 
profissionais credenciados, ao redimensionamento do auxílio para 
formação profissional e à redução de despesas administrativas; b) na 
área de investimento, a análise do orçamento, buscando opções para 
seu redimensionamento, resultou na melhor utilização dos recursos 
orçamentários e em substancial redução nas despesas com obras e 
aquisição de material permanente; c) na área de pessoal, revisão da 
concessão de avanços na carreira, de forma a adequar a sistemática 
aos critérios estabelecidos na resolução que regulamenta a matéria, o 
que possibilitou, com certo sacrifício, significativa redução nas 
despesas. 

Entre as principais normas de iniciativa da Mesa nesse 
biênio, destacam-se o Projeto de Lei Complementar n° 52/99, que 
extingue o Fundo de Previdência do Servidor da Secretaria da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - PRELEGIS -; o 
Projeto de Resolução n° 5.195/2000, que estabelece condições para a 
realização de concurso público e dispõe sobre o Curso de Formação 
Introdutória à Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembléia; o 
Projeto de Lei n° 1.240/2000, que concede reajuste de vencimentos 
aos servidores da Assembléia. 

Entre as deliberações da Mesa, merecem atenção a no 
1.690/99, que fixa as diretrizes para o desenvolvimento das atividades 
das comissões; 1. 728/99, que dispõe sobre a realização do debate 
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público no âmbito das comissões permanentes; 1. 735/99, que-- 'r. 

constitui o Colégio de Presidentes de Comissões; 1. 739/99, que 
dispõe sobre o procedimento para a adoção das medidas necessárias 
para garantir a segurança de Deputado ameaçado; 1.741/99, que trata 
da assistência odontológica do servidor ocupante de cargo em 
comissão e de recrutamento amplo; 1.758/99, que dispõe sobre o 
desenvolvimento na carreira do servidor da Secretaria da Assembléia 
Legislativa; 1.864/2000, que consolida as normas que regulamentam a 
assistência prestada pela Assembléia; 1.879/2000, que dispõe sobre a 
criação da medalha especial Brasil 500 Anos; 1.892/2000, que 
regulamenta a aplicação, na Assembléia, do disposto na Lei n° 
12.903, de 1998, que define medidas para combate ao tabagismo; 
1.911/2000, que dispõe sobre o estágio probatório, e 1.914/2000, que 
dispõe sobre o sistema de estágio profissionalizante na Assembléia. 

Entre as decisões tomadas pela Mesa, destacam-se a que 
distribuiu, por setores de atividades, as atribuições dos membros da 
Mesa e dos Corregedores, com base no art. 79, V, do Regimento 
Interno, respeitadas as atribuições específicas dos cargos 
institucionais e administrativos; a que instituiu o grupo parlamentar 
para avaliação dos programas e das atividades da lV Assembléia, 
que resultou em seu aprimoramento e no estabelecimento de novas 
diretrizes; a que aprova a proposta encaminhada pelo comitê de 
comunicação institucional de criação do debate público no âmbito das 
comissões permanentes; a que instituiu Comissão Especial para 
proceder a estudos sobre as alterações da Constituição Estadual, em 

· face das reformas implantadas em decorrência da revisão da 
Constituição Federal; a que aprova a proposta encaminhada pelo 
Comitê de Comunicação Institucional relativa às comemorações dos 
500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil; a que cria o grupo 
de trabalho encarregado de subsidiar a ALEMG na sua tarefa de 
acompanhamento e fiscalização das políticas públicas; a que cria o 
Grupo de Trabalho encarregado de consolidar e sistematizar a 
legislação estadual; a que aprova o programa de ações a serem 
desenvolvidas pelo Legislativo no combate à fome e à miséria em 
Minas Gerais; a que designa parlamentares para a constituição da 
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
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CIPE Rio Doce -; a que autoriza a contratação da UNIMED-BH 
para responsabilizar-se pela assistência médica hospitalar e 
laboratorial dos servidores do quadro de recrutamento amplo; a que 
constitui grupo de trabalho para estudar a adequação da Assembléia 
aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; a que autoriza a 
abertura de concurso público para preenchimento de vagas nos 
cargos de Procurador e de Técnico de Apoio às Atividades da 
Assembléia. 

É importante ressaltar que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que impõe sérias limitações aos administradores públic~~· 
representou uma preocupação constante para a Mesa da AssembleJa 
na sessão que se encerra. Prova do interesse do Legislativo mineiro 
em abrir o debate sobre o tema foi a promoção do ciclo de debates 
sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, em fevereiro deste ano, 
época em que o projeto ainda tramitava no Congresso Nacional. 
Várias palestras versando sobre a matéria foram, também, realizadas, 
e, por determinação da Mesa, visando auxiliar os administradores 
municipais na difícil tarefa de cumprimento dessa lei, a Assessoria de 
Planejamento Estratégico preparou o Manual Básico par_a os 
Administradores Municipais. Outra iniciativa da Mesa foi determmar a 
constituição de grupo de trabalho para estudar a adequação da 
Assembléia aos limites dessa lei e inúmeras medidas administrativas 
para enquadramento do orçamento da Assembléia à proposta 
apresentada para 2001, tendo em vista os parâmetros limitadores de 
despesa fixados na mencionada norma. 

2.3- Atividades institucionais para estimular o exercício da 
cidadania e fortalecer os mecanismos de participação da sociedade 

_civil 
A difícil situação econômica e política do Estado e a 

preocupação com o pacto federativo levaram a Assembléia, no in~cio 
de 1999 a tomar a iniciativa do projeto Minas Unida Vence a Cnse, 
que incl~iu a teleconferência sobre o tema "Desafios da Federação 
Brasileira", transmitida para todo o País; o lançamento da Frente 
Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados, reunindo 
Deputados Estaduais, Federais e Senadores de várias regiões 
brasileiras; a publicaçã9 do livro "Minas Unida Vence a Crise", 
contendo as discussões da referida teleconferência, bem como a 
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"Carta de Princípios", da citada Frente Parlamentar; e o 
lançamento, em Ouro Preto, na solenidade de encerramento da 
Semana da Inconfidência, -do documento "Manifesto aos Brasileiros". 

A Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos 
Estados recebeu, ainda, apoio logístico desta Assembléia; aqui 
passou a funcionar sua Secretaria. Após reunião realizada em 9 de 
abril, em Brasília, a Frente esteve em Ouro Preto, e, em Recife, em 26 
de maio. 

Entre as atividades voltadas para a realidade brasileira, no 
contexto da globalização e do avanço das práticas neoliberais, a 
Assembléia realizou, no segundo semestre de 1999, fórum técnico 
sobre o tema "Políticas Macroeconômicas-Alternativas para o Brasil", 
dividido nos seguintes módulos: "Um Caminho para o Brasil", 
"Desenvolvimento, Federação e Mercado Globalizado", "Modelo 
Político e Econômico e a Crise Nacional", "Democracia e Exclusão 
Social", "O Fim do Humanismo e o Retorno à Barbárie, "A Economia 
Brasileira, o Plano Plurianual e o Cenário Externo", "A Rodada do 
Milênio e o Império Mundial" e "O Estado e a Crise do Neoliberalismo". 
No dia 9 de junho deste ano, foi realizado mais um módulo do fórum: 
"A Dívida e a Violência Institucional". 

Na mesma linha de análise, a Casa promoveu, de 27 a 
30/9/99, o seminário sobre o tema "Desemprego e Direito ao 
Trabalho", que apresentou como inovação a etapa de interiorização. O 
seminário foi precedido de dez reuniões preparatórias, em cidades-
pólo do Estado, com o objetivo de ampliar a discussão prévia dos 
temas propostos e a participação de entidades do setor público e da 
sociedade civil. Esse trabalho resultou em 850 inscrições para o 
seminário, 212 delas feitas por entidades da sociedade civil e do 
poder público. 

Posicionando-se em relação à política de desestatização 
posta em prática pelo governo federal, a Assembléia realizou, no dia 
10/12/99, um ato público em defesa da usina hidrelétrica de Furnas e 
contra a privatização dos recursos hídricos nacionais. Esse ato público 
foi acompanhado pelo lançamento da Frente Parlamentar Jorge 
Hannas Contra a Privatização de Furnas. 

Ainda na área dos recursos hídricos, a Casa realizou, no 
dia 16/6/2000, o Ciclo de Debates Transposição das Águas do, Rio 
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São Francisco, com o objetivo de discutir os aspectos técnicos, 
jurídicos, socioeconômicos e ambientais do projeto sobre o tema que 
tramita na Câmara dos Deputados. Participaram do evento 
representantes das Assembléias Legislativas de Alagoas, Sergipe, 
Pernambuco e Bahia, Estados que, junto com Minas Gerais, 
compõem a Bacia do Rio São Francisco. 

A atenção para as grandes questões nacionais continuou 
presente nas ações da Casa no decorrer de 2000. No dia 3 de agosto, 
promoveu-se a Teleconferência Dívida Externa: O que Fazer?, 
transmitida ao vivo pela EMBRA TEL e pela lV Assembléia. O evento 
cumpria dois objetivos: enfatizar a discussão do endividamento 
brasileiro, uma das causas maiores do desequilíbrio econômico e da 
manutenção das desigualdades soc1a1s no País, e motivar a 
sociedade para plebiscito sobre o tema, que seria realizado no 
período de 2 a 7 de setembro. 

Outro evento promovido pela Assembléia, neste ano, com 
o intuito de provocar reflexões sobre a realidade brasileira, foi o ciclo 
de debates Repensando o Brasil 500 Anos Depois, realizado nos dias 
15, 16 e 17 de março. Fugindo do tom comemorativo ufanista que se 
tentou imprimir à data, o Legislativo mineiro optou por uma discussão 
crítica do assunto, dividindo-o em quatro grandes temas: "Os 
diferentes olhares sobre 1500"; "A formação do Brasil-Nação"; "Em 
busca da cidadania: 500 anos de movimentos sociais"; e "Brasil 2000: 
realidades e perspectivas". 

Além do ciclo de debates, a Assembléia promoveu 
diversos outros eventos alusivos à data, como: concurso de redação e 
ilustração sobre os 500 anos, para alunos do ensino fundamental e 
médio; entrega da "Medalha dos 500 Anos" a instituições e 
personalidades que se destacaram por suas posições crítico-reflexivas 
em relação à sociedade brasileira; atividades artísticas e culturais, 
incluindo "show" de música, apresentação de peça teatral e exposição 
de pinturas; lançamento de número especial da "Revista do 
Legislativo" sobre o conteúdo do ciclo de debates "Repensando o 
Brasil 500 Anos Depois"; e, no dia 13 de abril, o ciclo de debates 
"Encontro dos Povos Indígenas de Minas Gerais", no qual foi 
apresentada a história e ?I realidade atual das populações indígenas 
espalhadas pelo Estado. 
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Na área da reflexão histórica, dois outros eventos se · 

destacaram neste ano: o lançamento dos volumes 3 e 4 da coleção 
Memória Política de~ Minas, relativos, respectivamênte, ''aos 
depoimentos dos ex-Deputados Armando Ziller e Oscar Dias C~rrêa, 
no dia 18 de outubro, e o Ciclo de Debates 70 Anos da Revoluçao de 
30 no dia 7 de dezembro. Para o volume 5 da coleção Memória 
Po,lítica de Minas, foram iniciadas, no mês de novembro, as gravações 
do depoimento do ex-Governador Rondon Pacheco. 

No campo das questões econômicas nacionais, vinculadas 
à atuação legislativa, a Casa promoveu, nos dias 3 e 4/4/2~0_0, o 11 
Encontro Nacional das Frentes Parlamentares do Cooperat1v1smo -
FRENCOOPs. Durante o encontro, enfatizou-se a necessidade de 
atualização da legislação brasileira sobre o cooperativismo, visto 
como alternativa socioeconômica a que se deveria dar mais atenção 
no País; e foram assinados termos de compromisso para lançamento 
de FRENCOOPs estaduais e municipais. 

A situação dos servidores públicos, vinculada a uma 
análise global da administração pública, nos níveis federal, estadual e 
municipal, foi um tema recorrente na Assembléia nos dois últimos 
anos. Primeiramente, no Fórum Técnico Reforma da Previdência- O 
que Muda para os Servidores, nos dias 20 e 21/5/99, no qual se 
discutiram também os reflexos da reforma previdenciária para os 
Estados. No dia 29/8/2000, o assunto voltou a ser debatido no fórum 
técnico O Servidor Público Estadual e a Reforma Administrativa 
(discussão das Propostas de Emenda à Constituição nos 39 e 40). 
Outro fórum técnico, nos dias 9 e 1 O de novembro, teve como tema 
Seguridade Social do Servidor Público Estadual. 

Os reflexos das reformas em curso no Estado e no País 
motivaram dois outros ciclos de debates na· Casa: Reforma do 
Judiciário, no dia 17/6/99; e O Município e as Reformas 
Administrativa, Previdenciária e Política, nos dias 14 e 15/10/99. 
Questões específicas do Poder Judiciário voltaram à pauta no Ciclo de 
Debates O Processo Legislativo e Leis de Interesse do Judiciário, no 
dia 22/9/2000. 

Discussões sobre a aplicação dos recursos públicos, 
diante da necessidade de adequação dos gastos às limitações 
orçamentárias e de atendimento das demandas sociais prioritárias, 
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constituíram a essência de dois eventos realizados pela 
Assembléia no período em análise: o I Congresso Brasileiro de 
Controle Social do Orçamento Público, de 15 a 17/7/99, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; e o ciclo de debates Lei 
de Responsabilidade Fiscal, no dia 28/2/2000. 

Os debates sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
principalmente sobre sua repercussão nas administrações estaduais e 
municipais, estiveram também presentes nos encontros promovidos 
pelo Legislativo, no decorrer deste ano, em diversas cidades do 
interior do Estado, como parte do Projeto lntegraMinas. Esses 
encontros, destinados ainda à discussão dos problemas da segurança 
pública e à inauguração, nas cidades em que se realizaram, do sinal 
de transmissão da TV Assembléia, fizeram parte do programa de 
interiorização que vem sendo implementado pela Casa. 

Também foi levado ao interior do Estado o projeto 
"Construindo o Orçamento Participativo", realizado em conjunto com o 
Poder Executivo, por meio da Secretaria do Planejamento e 
Coordenação Geral, com vistas a valorizar o orçamento dentro das 
ações governamentais e possibilitar a atuação dos vários segmentos 
sociais e regionais do Estado na sua elaboração e na fiscalização de 
seu cumprimento. Realizaram-se no ano passado, na programação do 
orçamento participativo, reuniões em 18 cidades-pólo de Minas, 
discutindo-se os temas educação, saúde, meio ambiente, infra-
estrutura e desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

O tema da segurança pública, discutido em todos os 
encontros do Projeto lntegraMinas, já havia motivado, no dia 6/12/99, 
o Ciclo de Debates A Segurança Pública que Temos e a Segurança 
Pública que Queremos. Em 14/2/2000, o mesmo tema foi tratado no 
Ciclo de Debates Ética, Qualidade e Formação Policial: A Experiência 
de Nova York, e, nos dias 27 e 28 de março, o Ciclo de Debates 
Sistema de Execução das Penas, no qual se discutiram amplamente 
as deficiências do sistema penitenciário brasileiro e as chamadas 
penas alternativas. 

Diante das proporções tomadas pelo aumento dos índices 
de violência e de criminalidade, no País e no Estado, a Assembléia 
continuou promovendo, . no decorrer deste ano, uma série de 
atividades voltadas para a discussão e a mobilização da sociedade t 
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em torno do assunto, ancoradas na campanha Movimento pela 
Segurança e Vida. 

Destacaram-se, entre essas atividades, a elaboração pela 
Assembléia de uma proposta inicial de política de segurança pública, 
para ser discutida pelos· poderes públicos e entidades da sociedade 
civil de todo o Estado; a realização, no mês de junho, de uma 
pesquisa de opinião pública, na qual foram entrevistados cidadãos e 
policiais civis e militares de todo o Estadô,""cohfirmando-se o 
sentimento de que segurança pública é assunto de máxima prioridade; 
e a comemoração, em 6 de julho, do Dia Estadual de Segurança 
Pública, com a realização de atividades centradas na Teleconferência 
Segurança Pública: O Papel do Estado e da Sóciedade Civil. 

Como desdobramento dessas ações, a Assembléia 
publicou um livreto contendo as palestras dos expositores da 
teleconferência; uma análise estatística das 876 propostas que lhe 
foram encaminhadas, pelos poderes públicos e entidades da 
sociedade civil de todo o Estado, visando à formulação de uma 
política estadual de segurança pública; e dois modelos de projetos de 
lei, referentes à criação do Fundo Municipal de Segurança Pública e 
do Conselho Municipal de Segurança Pública, enviados como 
sugestão às Prefeituras e Câmaras Municipais. 

Na área de educação, a Assembléia promoveu, de 18 a 
21/10/99, o Seminário Legislativo Construindo a Política de Educação 
Pública em Minas Gerais, que foi precedido de dez reuniões 
preparatórias, em cidades-pólo do Estado e contou 900 inscrições, 
sendo 212 de entidades da sociedade civil e dos poderes públicos; e, 
nos dias 7, 8 e 9/6/2000, o Fórum Técnico Educação de Jovens e 
Adultos. 

Ainda no campo da educação, em interface com outras 
áreas, como a da assistência social, dos direitos humanos e do 
trabalho, a Casa realizou, no período de 27 a 30/11/2000, o Seminário 
Legislativo Dez Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente -
Avanços, Desafios e Perspectivas. Outro evento semelhante, em 
termos de avaliação e perspectivas, foi o Ciclo de Debates Educação 
para o Consumo - 1 O Anos do Código de Defesa do Consumidor, 
realizado no dia 28/9/2000. 

Com referência a questões específicas de Minas Gerais, 
' 
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envolvendo os aspectos econômicos, soc1a1s e suas realidades 
régionais, a Assembléia promoveu, no dia 24/6/99, o Ciclo de Debates 
Turismo: Realidade e Perspectivas, abordando principalmente a 
estrutura operacional vinculada às atividades turísticas e as 
potencialidades do Estado; em 29 e 30/5/2000, o Ciclo de Debates 
Minas Gerais e os Transgênicos, discutindo a questão polêmica da 
produção e do consumo de alimentos transformados geneticamente; 
e, no dia 11/12/2000, o ciclo de debates O Projeto Alvorada e os 
Municípios Mineiros, com o objetivo de mobilizar as forças políticas e 
comunitárias para garantir que sejam incluídos nesse projeto do 
Governo Federal - de ajuda financeira às regiões mais carentes do 
País- as áreas mais pobres do Estado. 

3 - Secretaria da Assembléia 
No decorrer do biênio 1999-2000, a Secretaria da 

Assembléia, no cumprimento de suas finalidades institucionais, 
ofereceu suporte técnico, logístico e instrumental às atividades 
parlamentares, em harmonia com as diretrizes da Mesa. Empenhados 
em se alinhar ao novo modelo de gestão implantado no Legislativo 
mineiro desde o final de 1999, com a adoção de uma administração 
voltada para resultados, os diversos setores da Secretaria da 
Assembléia empreenderam um esforço permanente para alcançar as 
metas propostas pela Mesa. Destacam-se as seguintes atividades: 

Para recepcionar os Deputados da 143 Legislatura, 
proporcionando-lhes melhor acolhida, a Secretaria da Assembléia 
implementou várias ações, incluindo a elaboração do Manual de 
Informações Básicas; a preparação dos programas de TV focalizando 
as eleições e os novos parlamentares; e a montagem da Central de 
Recepção, que, entre outras atividades, efetuou o cadastramento dos 
Deputados, realizou exames médicos e forneceu diversos laudos. 

A Secretaria desenvolveu, ainda, o programa de Apoio ao 
Parlamentar, com a realização de "workshops" sobre os temas 
"Comunicação, Imprensa e Poder Público - Relacionamento com os 
Meios de Comunicação" e "Panorama da Política Brasileira", além do 
Programa de Capacitação dos Servidores de Gabinetes e de vários 
cursos na área de informática. 

O programa acima citado, durante o biênio, ofereceu, entre 
outros, cursos de Regimento Interno e Dinâmica do Processo 
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Legislativo, Noções de Técnica Legislativa, Redação Oficial,· 
Língua Portuguesa; e palestras sobre o tenia "Visão Institucional da 
Assembléia Legislativa" e sobre a proposta orçamentária do Estado 
para 2001. 

A gestão da atual Mesa foi também marcada pelo retorno 
das atividades voltadas para o desenvolvimento do potencial humano 
dos servidores da Casa, visando aprimorar os processos e a 
comunicação interna e, conseqüentemente, a qualidade dos serviços 
prestados à sociedade em geraL· Em parceria com o SEBRAE e com o 
SENAC, a Escola do Legislativo, dentro do Programa de 
Aperfeiçoamento Funcional, ofereceu aos servidores da área 
parlamentar o módulo Gestão de Pessoal - Integração de Equipes de 
Trabalho. 

Vale registrar que o volume de atividades voltadas para a 
área de gabinetes, no biênio que se encerra,.propiciou a participação 
de 2.071 servidores nos cursos e palestras oferecidos pela Escola do 
Legislativo, o que representa um crescimento da ordem de 500% com 
relação ao biênio anterior. 

Dentro do mesmo programa, somente o módulo Gestão de 
Pessoal - Integração de Equipes de Trabalho contou com a 
participação de 908 servidores da área administrativa, em 2000. O 
número de participantes dessa área em todo o programa atingiu a 
marca de 1.360 servidores. 

Comprovando a preocupação permanente com a 
capacitação e o aperfeiçoamento de seu quadro de servidores, a 
Secretaria da Assembléia, por intermédio da Escola do Legislativo 
ofereceu, dentre outros, os seguintes cursos: Avaliação de Políticas 
Públicas, Licitações e Contratos Administrativos, Língua Portuguesa e 
Regimento Interno; e atendeu a demandas de formação específica 

·para servidores de diversos setores da Casa, tais como as Áreas de 
Taquigrafia, Comunicação Social, Comissões, Consultoria e Plenário. 
Exemplos dessa iniciativa, que visa aliar o conhecimento teórico à 
prática, são os cursos de Dinâmica do Processo de Contratação na 
Assembléia Legislativa, Orçamento Público e Sua Utiliz~ção, 
Regimento Interno e Dinâmica do Processo Legislativo. Também 
foram realizados os cursos de Especialização em Assessoria Técnico-
Legislativa Avançada e em Poder Legislativo e o curso 1 de 



2170 
Especialização e Aperfeiçoamento em Formação Política e 
Econômica da Sociedade Brasileira, em parceria com a UFMG, a 
PUC-MG e o Unicentro Newton Paiva, encontrando-se em andamento 
o processo de seleção para a terceira turma do curso oferecido em 
convênio com a PUC-MG. É digno de menção, igualmente, o Curso 
Preparatório de Admissão na Assembléia Legislativa - CPAL -, que 
teve suas atividades encerradas em fevereiro deste ano, com a 
aprovação dos 11 candidatos participantes. Desenvolveram-se, ainda, 
ações objetivando intensificar a comunicação do Legislativo Estadual 
com lideranças municipais e regionais, buscando-se também 
mecanismos para um contato mais direto, sistematizado e efetivo com 
a comunidade em geral. 

Dando andamento ao Programa de Desenvolvimento 
Institucional, a Secretaria da Assembléia operacionalizou diversos 
seminários, fóruns técnicos, ciclos de debates e teleconferências. 

No âmbito do Programa de Integração do Legislativo com 
a Sociedade a Casa manteve sua atuação no sentido de garantir o 
aprimorame~to da TV Assembléia, diversificando a programação e 
ampliando o alcance de seu sinal no Estado, bem como do tempo de 
permanência da emissora no ar, veiculando informações sobre a 
atuação do Legislativo, cobrindo reuniões de Plenário e de co~issões 
e eventos promovidos pela Escola do Legislativo e pela Area de 
Projetos Institucionais. 

Com relação ao Programa de Modernização 
Administrativa, a Secretaria da Assembléia, tendo como meta a 
elevação da produtividade e a racionalização de seus serviços, 
investiu na assimilação de inovações tecnológicas, tais como a 
expansão da rede de teleprocessamento e a modernização do 
sistema de reprografia, bem como no desenvolvimento e na 
atualização de recursos de informática. Implantou, ainda, o painel 
eletrônico no Plenário. Visando à otimização dos serviços prestados 
pela Secretaria, disponibilizaram-se vários formulários no correio 
eletrônico e na Intranet, e procedeu-se à manutenção de diversos 
sistemas corporativos, como medida preventiva ao chamado "bug do 
milênio". Além disso, buscando a racionalização de despesas 
administrativas, implanto~-se uma auditoria de procedimentos nos 
hospitais conveniados. 
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Outro importante avanço administrativo a ser 

registrado foi a disponibilização de dados pessoais do servidor na 
Intranet, o quEr-lhe possibilitou acesso rápido a diversas informações 
do seu interesse. 

Entre as modernizações implementadas na Secretaria da 
Assembléia, merece destaque especial, ainda, a implantação do 
Sistema de Protocolo Administrativo Geral, que tem por objetivo o 
controle do trâmite de documentos administrativos nos diversos 
setores da Casa. 

Com o objetivo de propiciar mais segurança às pessoas 
nas dependências da Assembléia, foi realizada a instalação de um 
sistema antiincêndio no Edifício Tiradentes e no Palácio da 
Inconfidência. 

Várias comissões técnicas foram constituídas, tendo como 
objetivo, por exemplo: a elaboração de projeto de implantação da Área 
de Recursos Humanos na Secretaria da Assembléia; a revisão dos 
critérios para desenvolvimento na carreira dos servidores efetivos e do 
grupo de execução; o estudo dos impactos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal na administração pública, em especial na 
Assembléia; a preparação de concurso público para preenchimento de 
vagas nos cargos de Procurador e de Técnico de Apoio às Atividades 
da Assembléia. 

Este relatório sintetiza o que já foi amplamente discutido e 
elogiado pelos Líderes de partidos, nesses três últimos dias, nas 
reuniões extraordinárias e ordinárias. Da abertura que esta Casa teve, 
da maneira democrática como agiu durante todo esse tempo, as 
palavras dos Líderes, por si só, dos representantes dos partidos, 
representam muito bem o que foi a atividade da Mesa nesse dois 
biênios, que será publicada na íntegra. 

Esta Mesa deseja que, no próximo ano, haja perfeita 
sintonia de ideais entre o Legislativo e o Executivo, para o bom 
trabalho de cada um nas suas atividades. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente( Deputado Dilzon Melo) -A Presidência 

suspenderá a reunião pelo prazo de 30 minutos, para que sejam 
deliberados alguns assuntos com o Colégio de Líderes, cujos 
membros estão reunidos neste momento, e que voltarão a este 
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Plenário para que sejam concluídos. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

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

2a Fase 
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O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1 a Fase, a 
Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

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

o Projeto de Resolução n° 1.324/2000, por não reunir os pressupostos 
regimentais para a sua apreciação. 

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

por mais 5 minutos, para que haja um entendimento sobre um projeto 
que está sendo discutido pelos Líderes e deverá entrar em votação. 
Estão suspensos os nossos trabalhos por 5 minutos. 

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

Discussão e Votação de Proposições 
o Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição n° 36/2000, do Deputado Ermano Batista, que 
insere dispositivo na Constituição do Estado para tornar obrigatória a 
execução da programação orçamentária decorrente de emendas 
parlamentares. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta na forma do vencido em 1° turno com a Emenda n° 1, que 
apresenta.Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, em 
-que solicita adiamento da discussão da matéria por cinco dias. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.271/2000, 
do Governador do Estado, que propõe a revogação da Lei n° 11.085, 
de 30/4/93, extinguindo o Fundo SOMMA. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 
1 , que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por 
sua aprovação na forma_ do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela 
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Vem à Mesa 
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requerimento do Deputado Hely -.:rarqüínio, em que solicita : , ' 
adiamento da discussão da matéria por cinco dias. Em ·votação, o 
requerimento. --os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. -

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.208/2000, 
da Deputada Elbe Brandão, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, no 
que se refere à redução da carga tributária em operações com energia 
elétrica na situação que menciona e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com.a 
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o 
Deputado Olinto Godinho solicitou o prazo regimental para emitir 
parecer. Na ausência do Deputado Olinto Godinho e nos termos do § 
2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa, como 
relator o Deputado Bené Guedes 

O Deputado Bené Guedes - Meu parecer é o seguinte, Sr. 
Presidente. (- Lê:) 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.208/2000 

Relatório 
De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em 

epígrafe altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, objetivando a redução da 
carga tributária em operações com energia elétrica, e dá outras 
providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi 
examinada inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
com a Emenda n° 1, que apresentou. 

Tendo em vista a perda de prazo da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para emitir parecer, a 
requerimento da autora, foi o projeto incluído na ordem do dia , 
designando-se este relator para emitir parecer em Plenário. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição é reduzir a carga tributária do 

ICMS nas operações internas com energia elétrica destinadas às 
atividades rurais da área mineira da SUDENE. 

De modo a não esbarrar em óbice previsto no art. 14, 
inciso 11, da Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, a proposição 
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prevê que a perda de receita gerada com a redução da carga 
tributária nas operações com energia elétrica realizadas pelos 
produtores rurais da área mineira da SUDENE será compensada com 
o aumento da carga tributária nas operações com cigarros, produtos 
de tabacaria, armas e munições. 

A proposição tem elevado alcance social, pois estimula as 
atividades dos produtores rurais da área mineira da SUDENE, 
notoriamente uma região que deve ser contemplada com incentivos e 
benefícios fiscais. Deve-se lembrar que foi celebrado no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - o Convênio 
ICMS n° 76/91, cuja vigência foi prorrogada em reunião de 5/12/99, o 
qual prevê a isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica a 
estabelecimento de produtor rural, convênio ainda não efetivado 
plenamente pelo Regulamento do ICMS do Estado. 

A Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
retirou do texto a expressão "cigarros e produtos de tabacaria", de 
modo a evitar evasão de divisas com tais mercadorias, sobretudo nas 
operações dos Estados limítrofes. Sendo assim, acolhemos a 
emenda, uma vez que o impacto da perda de receita poderá ser 
suportado apenas com o aumento da carga tributária do ICMS 
incidente sobre a saída de armas e munições, até o limite suficiente 
para a efetiva recomposição da receita tributária, nos precisos termos 
do art. 14, inciso 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

De modo a adequar a proposição à técnica legislativa e 
tributária, apresentamos o Substitutivo n° 1, estabelecendo alíquota 
zero em vez de isenção, uma vez que na técnica tributária a isenção 
do ICMS propriamente dita não se insere no texto da consolidação da 

·tegislação tributária, e sim no regulamento do ICMS. 
O substitutivo também explícita o limite do percentual 

máximo da alíquota a ser majorada nas operações com armas e 
munições, bem como estabelece o prazo para a regulamentação da 
lei. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei n° 1.208/2000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 
1, a seguir apresentadG>, e pela aprovação da Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
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SUBSTITUTIVO N° 1 

Altera a Lei n° 6. 763, de 26· de· dezembro de .1975, 
autorizando Poder Executivo a reduzir a carga tributária nas 
operações com energia elétrica nas situações que especifica, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de. Minas Gerais·· 
decreta: 

Art. 1° - O art. 12 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 
1975, passa a vigorar acrescido dos seguintes§§ 18 e 19: 

"Art. 12- ........................... . 
§ 10- ................................. . 
§ 18 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no 

prazo e nas condições previstos em regulamento, a reduzir até à 
alíquota zero carga tributária nas operações internas com energia 
elétrica destinadas às atividades rurais da área mineira da SUDENE, 
cujo consumo seja igual ou inferior a 100kwh (cem quilowatts- horas) 
mensais, e para até 12% (doze por cento), na hipótese de consumo 
superior a 100kwh (cem quilowatts- horas) mensais. 

§ 19 - Para fins de compensação da perda de receita 
tributária resultante do disposto no parágrafo anterior, fica o Poder 
Executivo autorizado a aumentar a carga tributária nas operações 
internas com armas e munições, devendo o aumento atingir 
percentuais de alíquota direta até o limite suficiente para 
recomposição da receita tributária do ICMS, na forma, no prazo e nas 
condições previstos em regulamento, sem prejuízo do disposto no § 
14 deste artigo.". 

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

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

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há 

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo 
n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os 
Deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. 
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(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 1.208/2000 na forma do Substitutivo n° 1, com a 
Emenda n° 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.334/2000, 
da Mesa da Assembléia, que altera disposições da Lei n° 13.163, de 
20/1/99, e dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Mesa da Assembléia. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 88/99, do 
Deputado Hely Tarqüínio, que institui o parcelamento de multas em 
atraso decorrentes de infrações de trânsito no âmbito do Estado. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 88/99 na forma do 
vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1. 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 19 horas e 59 min. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente(Deputado Anderson Adauto) - A 
Presidência vai suspender a reunião por 30 minutos para que haja 
entendimentos sobre a matéria que se encontra em votação. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 943/2000, do 

Deputado Fábio Avelar, que estabelece diretrizes para a política de 
saneamento básico em regiões metropolitanas e dá outras 
providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1° turno. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Adelmo Carneirp Leão, solicitando adiamento da discussão 
do projeto por cinco dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
·Aprovado, 

Discussão, em 2° turno, "do Projeto de Lei n° 1.143/2000, 
'do Deputado Agostinho Silveira, que obriga o ente público·~ e o 
concessionário ou permissionário de serviço público ou obra pública a 
notificar o município no caso em que menciona e dá outras 
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda 
n° 1, que apresenta. Em discussão, · o projeto. Não há oradores 

' inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 1.143/2000 na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 
1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° 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 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 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 1.198/2000 na forma do vencido em 1° turno. 
À Comissão de Redação. 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião, desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 
horas, e convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias 
de amanhã, dia 22, às 9, às 14 e às 20 horas, bem como para a 
reunião solene de amanhã, logo após a aprovação do Projeto de Lei 
n° 1.216/2000, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA443 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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Às quinze horas do dia cinco de dezembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, 
Elbe Brandão e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao 
Deputado Márcio Cunha, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do 
Deputado Eduardo Hermeto. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado Fábio Avelar, informa que a reunião se destina 
a ouvir os Srs. Luiz Márcio Viana, Secretário de Minas e Energia; 
Antônio Henrique Borges de Paula, Secretário Adjunto de Turismo; 
Timóteo Souza Neto, Prefeito Municipal de Alterosa e Presidente da 
ALAGO; Jair Agostini, representante do Prefeito de Alfenas, Hélio 
Eduardo Queiroz, representante do Condomínio Escarpas do Lago, 
Daltro Nogueira, Presidente do Conselho de Turismo da Federação do 
Comércio e Presidente do Pró-Furnas de Minas. Dando 
prosseguimento, a Presidência informa que foram designados 
relatores Márcio dos Projetos de Lei n°s 1.262/2000, do Governador 
do Estado, no 2° turno, o Deputado Márcio Cunha, 923/2000, do 
Deputado Chico Rafael, no 1° turno o Deputado João Pinto Ribeiro. A 
Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de deliberação conclusiva da Comissão. São 
então aprovados dois requerimentos: um da Deputada Elbe Brandão, 
em que solicita seja encaminhado pedido de informação ao Secretário 
de Estado de Turismo sobre o PRODETUR-MG; e o outro do 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita seja realizada, 
no Município de Alfenas, audiência pública em conjunto com a 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais e uma visita ao lago 
para verificar em que condições se encontra e sua influência na 
economia e no turismo das cidades lindeiras. Ato contínuo, a 
Presidência registra a presença dos convidados, faz uso da palavra 
para suas considerações iniciais e s~gue-se amplo_9ebate, co~f?r~e 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reun1ao, a Pres1denc1a 
agradece a presença qos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
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ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Fábio A velar, Presidente - Ermano Batista -Alberto Bejani. 

ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
BNDES 

Às dez horas do dia sete de dezembro de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, Ivo 
José, José Henrique, Sebastião Costa e Sebastião Navarro Vieira, 
membros da supracitada Comissão~ Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre o 
Plano de Investimento para Aplicação de Recursos do Fundo para 
Desenvolvimento Regional com recursos provenientes da 
desestatização da Companhia Vale do Rio Doce. Em seguida, o 
Presidente registra a presença dos Srs. Robson Napier Borchio, 
Gerente do Departamento de Infra-Estrutura e Desenvolvimento 
Urbano, representando o Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, 
Presidente do BDMG, e Alexandre José Pinheiro Neto, engenheiro 
civil do BDMG. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado José Henrique, autor do requerimento que suscitou a 
realização do debate. Após, abre-se amplo debate entre os 
parlamentares e os convidados. 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. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Menezes - José Henrique -

Ivo José. 
ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas do dia sete de dezembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Agostinho Silveira, Paulo Piau e Eduardo Brandão (substituindo este 
ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança. do PMDB), 
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho 
Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a debater com o Grupo de Trabalho instituído 
pela Mesa, composto por diversos servidores sob a coordenação do 
Deputado Eduardo Brandão, com a finalidade de se consolidar e 
sistematizar a legislação estadual. Passa-se à fase de discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.273/2000 
(relator: Deputado Agostinho Silveira) e 1.276/2000 (relator: 
redistribuído ao Deputado Eduardo Brandão). O Projeto de Lei n° 
1.263/2000 foi retirado da pauta, atendendo a requerimento do 
Deputado Agostinho Silveira, aprovado pela Comissão. Esgotada a 
matéria da pauta, a Presidência registra a presença dos Srs. Eduardo 
Vieira Moreira, Sabino José Fortes Fleury, Gabriela Horta Barbosa 
Mourão, Marcílio França Castro, José Edgard Penna Amorim Pereira 
e Antônio José Calhau de Resende, membros do Grupo de Trabalho 
instituído pela Mesa com a finalidade de consolidar e sistematizar a 
legislação estadual. A Presidência passa a palavra ao Deputado 
Eduardo Brandão, coordenador do Grupo de Trabalho, para suas 
considerações iniciais. Após, concede a palavra aos convidados, para 
as exposições. Abertos os debates, fazem uso da palavra os 
Deputados e os convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do Deputado 
Eduardo Brandão, nos quais solicita ao Presidente da Casa que dê 
conhecimento ao Governador do Estado e ao Presidente do Tribunal 
de Justiça dos trabalhos empreendidos pelo grupo instituído com a 
finalidade de sistematizar e consolidar a legislação estadual, a fim de 
que essas autoridades possam colaborar nessa atividade, indicando 
técnicos e outros profissionais que possam participar diretamente dos 
estudos. Solicita, ainda, seja realizado nesta Casa, em 2001, um 
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fórum técnico para se discutir com a sociedade o assunto em · 
pauta. 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. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira - Paulo 

Piau - Rogério Correia. 
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO 

Às quinze horas do dia sete de dezembro do ano dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo 
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 Marco Régis, 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 os depoimentos dos, Srs. Edilberto José Silva e José Carlos 
Belilo e da Sra. Simone Scheila dos Santos. Assim, o Presidente 
determina a entrada ao recinto dos trabalhos do primeiro depoente, 
Sr. Edilberto José Silva, lê os procedimentos pertinentes à CPI, 
concede a palavra ao depoente para suas considerações iniciais e aos 
membros da Comissão para seus questionamentos. Segue-se o 
interrogatório, conforme notas taquigráficas. Da mesma forma se 

· procede com a Sra. Simone e, Scheila dos Santos por fim, com o Sr. 
José Carlos Belilo. Durante os debates, o Presidente, de ofício, 
prorroga os trabalhos por 2 horas. Em razão dos depoimentos 
contraditórios, é feita acarreação entre os Srs. Edilberto e José Belilo, 
sendo este último, por incorrer várias vezes em contradição, e falso 

·testemunho e por calar a verdade, é preso em flagrante, por 
determinação do Presidente, conforme dispositivo legal da Comissão. 
Cumprida a finalidade da reunião, 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, 12 de dezembro de 2000. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Carlos 
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Pimenta - Sargento Rodrigues - Marco Régis - Rogério Correia. 
ATA DA 363 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de 
dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Glycon Terra Pinto, Marco Régis e Maria Olívia, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Marco Régis, 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 e distribui à Deputada Maria Olívia os Projetos de Lei n°s 188, 
487/99, 855, 893, 945/2000, 664/99, 898, 924, 946, 1.048, 1.061' 
1.068, 1.083, 1.096, 1.113, 1.118/2000 e ao Deputado Marco Régis os 
Projetos de Lei n°s 1.121, 1.122, 1.149, 1.166, 1.168, 1.173, 1.177, 
1.178, 1.190, 1.192, 1.199, 1.201, 1.206, 1.212 e 1.228/2000. 
Encerrada a 1a 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. Submetidos a discussão e votação, 
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
188, 487/99, 855, 893, 945/2000 (relatora: Deputada Maria Olívia). 
Passa-se· à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 664/99, 898, 924, 946, 1.048, 
1.061, 1.068, 1.083, 1.096, 1.113, 1.118/2000 (relatora: Deputada 
Maria Olívia) e 1.121, 1.122, 1.149, 1.166, 1.168, 1.173, 1.177, 1.178, 
1.190, 1.192, 1.199, 1.201, 1.206, 1.212 e 1.228/2000 (relator: 
Deputado Marco Régis). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias a 
serem realizadas todas as 33 s e 5as feiras, às 14h30min, até o término 
da sessão legislativa do corrente ano, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pi_nto, Presidente - Marco Régis - Maria 

Olívia. 
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Às quinze horas do dia treze de dezembro de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, 
Bilac Pinto e Olinto Godinho, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente Deputado Álvaro Antônio, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Bilac Pinto, 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. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Colocados em votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos nos 1.766 e 
1.767/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva: Passa-se à 3a Fase da 
Ordem do Dia, comprendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Colocado em votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Bilac Pinto solicitando seja realizado 
levantamento sobre os Estados onde os DETRANs foram 
desmembrados, as vantagens decorrentes para a sociedade, a 
aplicação dos recursos arrecadados e sua utilização, visando à 
montagem de um quadro comparativo dos custos entre os modelos 
existentes. 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. 
Álvaro Antônio, Presidente - . Olinto Godinho - lvair 

Nogueira . 
ATA DA 5a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES -ART. 204, § 1° E DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de 
dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Piau, membro da Comissão de Membros das 
Comissões Permanentes- Art. 204, § 1°; Márcio Cunha, Mauro Lobo, 
Eduardo Hermeto, lrani Barbosa, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, 
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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 Eduardo Hermeto, 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. Registra-
se a presença do Sr. Paulo Roberto de Araújo, Diretor da 
Superintendência Central de Orçamento da Secretaria do 
Planejamento. Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Deputado Eduardo Hermeto apresenta 
requerimento solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei n° 
1.216/2000. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A 
seguir, os Deputados Rêmolo Aloise e lrani Barbosa, cada um por sua 
vez, apresentam, como sub-relatores ao Projeto de Lei n° 1.216/2000, 
diversas diligências, que são deferidas pelo Presidente. Após, o Sr. 
Paulo Roberto dá explicações sobre as diligências dos Deputados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião conjunta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - lrani Barbosa - Olinto Godinho 

- Mauro Lobo - Rêmolo Aloise. 
ATA DA 57a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de 

dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, lrani 
Barbosa, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, 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 da Comissão presentes. O Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. José Augusto Trópia Reis, 
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Secretário da Fazenda, e Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo, , . 
Coordenador de Despesas da Secretaria de ·Apoio Rural e 
Cooperativismo:-Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, comprendendo 
a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação de Plenário. É concedido prazo regimental ao Deputado 
Márcio Cunha, relator dos pareceres sobre as Mensagens n°s 19/99 e 
109/2000, do Governador do Estado. A seguir, o Deputado Rogério 
Correia, relator do Projeto de Lei n° 47/99 no 1° turno, lê parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Saúde, com a Emenda n° 1, que 
apresenta. É concedida vista do parecer ao Deputado lrani Barbosa. 
Ato contínuo, são aprovados, cada um por sua vez, após discussão e 
votação, os pareceres para o 1° turno dos Projetos de Lei n°s 
1.005/2000, que conclui pela aprovação da matéria na forma proposta 
(relator: Deputado Mauro Lobo) e 1.230/2000, que conclui pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado Márcio Cunha). 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. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - Eduardo 

Hermeto - Olinto Godinho - lrani Barbosa. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 36/2000 

Às quinze horas do dia vinte de dezembro de dois mil, 
comparecem na Sala das . Comissões os Deputados Doutor Viana, 
Ermano Batista, Dinis Pinheiro e Sebastião Costa, membros da 
supracitada Comissão. 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. A seguir, o 
Presidente, Deputado Doutor Viana , informa que a reunião se destina 
a apreciar, em 2° turno, o parecer do relator, Deputado Sebastião 
Costa a quem indaga se está em condições de emitir seu parecer. 
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Prosseguindo, o relator procede à leitura de seu parecer. 
Submetido à discussão, é concedida a palavra ao Deputado Ermano 
Batista para discutir. Encerrada a discussão, o parecer é submetido à 
votação e é aprovado, na forma do vencido em 1° turno, com a 
Emenda n° 1 apresentada. Neste momento a presidência suspende a 
reunião para lavratura da ata. Reabertos os trabalhos e em virtude de 
requerimento do Deputado Sebastião Costa, o Presidente dispensa a 
leitura da ata e, dando-a por aprovada, solicita aos Deputados que a 
subscrevam. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2000. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa - Doutor 

Viana. 
ATA DA 63 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES -ART. 204, § 1° E DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às nove horas do dia vinte e um 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 Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Registra-se a presença dos Deputados Paulo Piau e 
Alberto Pinto Coelho. 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 ouvir os Presidentes da COPASA-
MG e da CEMIG, com seus respectivos Assessores Jurídicos e 
Orçamentários; os Srs. Sérgio Tomé e Rômulo Ferraz, representantes 
do Ministério Público, e o Sr. Dárcio Guimarães, Presidente do TRT, 
33 Região, que prestarão esclarecimentos sobre a proposta 
orçamentária para 2001. Registra-se a presença da Sra. lida de Souza 
Carmo, representando o Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário-
Geral da Procuradoria de Justiça do Estado. Na fase de debates, 
passa-se a palavra aos Deputados Rêmolo Aloise, lrani Barbosa e 
Márcio Cunha, que fazem perguntas ao Sr. Walter Zschaber Júnior, 
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representante do Sr. Marcelo Lignani Siqueira, Presidente da -" ·· ·· 
COPASA-MG, após o que segue-se debate. A seguir, a Presidência 
suspende os trabalhos até as 11 h30min, para que se possa ouvir o 
Presidente da CEMIG, juntamente com sua assessoria. Reabertos os 
trabalhos, comparecem à reunião os Srs. Djalma Bastos de Morais, 
Presidente; Ronaldo de Oliveira Martins, Superintendente de 
Expansão da Geração; Fernando Henrique Schuffmer Neto, Assessor 
da Diretoria de Operações; Manoel Bernadino Soares, Assistente da 
Superintendência Jurídicá; Paulo Henrique .. Guerra Simões, 
Superintendente Jurídico; Pedro Carlos Hosken Vieira,· Gerente do 
Departamento de Orçamento e Custos, todos da CEMIG, Antônio 
Sérgio Tomé, Chefe de Gabiente do Procurador-Geral da 
Procuradoria de Justiça do Estado. Passa-se à fase de debates, 
quando fazem uso da palavra os Deputados lrani Barbosa, Mauro 
Lobo e Alberto Pinto Coelho, juntamente com os convidados, 
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 conjunta, 
às 14 horas, de hoje, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - Olinto 

Godinho - Mauro Lobo - lrani Barbosa. 
ATA DA aa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES- ART. 204, § 1° E DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às quatorze horas do dia vinte e um de dezembro de dois 
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha 
e Mauro Lobo, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, solicita ao Deputado Mauro 
Lobo que proceda à 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 Sr. Henrique 
Eduardo Ferreira Hargreaves, Secretário da Casa Civil, representando 
a COMIG, e o Sr. Flávio Goes Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG, 
juntamente com seu assessor, Sr. José Brígida Pereira Pedra; ql!e 
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prestarão esclarecimentos sobre a proposta orçamentária para 
2001. Ato contínuo, o Presidente suspende os trabalhos até as 
16h30min, quando a reunião é reaberta e encerrada pela 
impossibilidade do comparecimento dos convidados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião conjunta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Rêmolo 

Aloise - lrani Barbosa - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto. 
ATA DA 35a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de 

dezembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Glycon Terra Pinto, Marco Régis e Maria Olívia, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Marco Régis, 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 e distribui à Deputada Maria Olívia as Propostas de Emenda à 
Constituição n°s 12, 23, 24, 28/99, os Projetos de Lei Complementar 
n°s 21/99 e 29/2000 e ao Deputado Marco Régis, os Projetos de Lei 
n°s 830, 997, 1.092, 1.165, 1.099, 1.194, 1.222/2000. Encerrada a 1a 
Parte dos trabalhos, passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final das Propostas de Emenda 
à Constituição n°s 12, 23, 24, 28/99, dos Projetos de Lei 
Complementar n°s 21/99, 29/2000 (relatora: Deputada Maria Olívia) e 
dos Projetos de Lei n°s 830, 997, 1.092, 1.165/2000 (relator: Deputado 
Marco Régis). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das 
comissões. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.099, 1.094 e 
1.222/2000 (relator: Deputado Marco Régis). Cumprida a finalidade da 
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões 
extraordinárias a serem realizadas no dia 22/12/2000; às 10, 14:30 e 
20:30 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Eduardo Brandão, Presidente - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 17/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar n° 17/99, de autoria do 
Presidente do Tribunal de Justiça, que contém a organização e a 
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° 
turno, na forma do vencido no 1° turno, rejeitados o parágrafo único do 
art. 218, o art. 268 e o § 2° do art. 324, e com as Emendas n°s 1 a 5, 
10, 11, 13, 15, 17 a 20, 23 a 27, 31 a 36 e as Subemendas n° 1 às 
Emendas n°s 9 e 22. 

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 COMPLEMENTAR N° 17/99 
Contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de 

Minas Gerais. 

decreta: 
A Assembléia Legislativa do- Estado de Minas Gerais 

Livro I 
Das Circunscrições e dos Órgãos de Jurisdição 

Título I 
Das Circunscrições 

Art. 1° - O território do Estado, para a administração da 
justiça, divide-se em circunscrições, comarcas, distritos e subdistritos. 

Art. 2° - A circunscrição judiciária constitui-se da reunião 
de comarcas contíguas, uma das quais será sua sede. \ 
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Art. 3° - A comarca constitui-se de um ou mais 

municípios, em área contínua, sempre que possível, e tem por sede a 
do município que lhe der o nome. 

§ 1° - As comarcas poderão subdividir-se em distritos e 
subdistritos judiciários. 

§ 2°- A relação das comarcas e dos municípios que as 
integram é a constante no Anexo li desta lei. 

Art. 4° - O distrito e o subdistrito judiciários constituem-se 
de um ou mais distritos ou subdistritos administrativos, assim criados 
em lei. 

Art. 5° - São requisitos: 
I - para a criação de comarca: 
a) população mínima de dezoito mil habitantes na 

comarca; 
b) número de eleitores superior a treze mil na comarca; 
c) movimento forense anual, nos municípios que compõem 

a comarca, de, no mínimo, quatrocentos feitos judiciais, conforme 
estabelecer resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça; 

11 - para a instalação de comarca: 
a) edifício público de domínio do Estado com capacidade e 

condições para a instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia 
pública e quartel do destacamento policial; 

b) concurso público homologado, para provimento dos 
cargos que comporão a Secretaria do Juízo. 

Parágrafo único - O preenchimento dos requisitos a que 
se refere este artigo será comprovado por meio de certidões 
expedidas pelas repartições públicas competentes ou, conforme o 
_caso, por inspeção local pelo Corregedor-Geral de Justiça. 

Art. 6° - Entregue a documentação a que se refere o art. 
5°, o Corregedor-Geral de Justiça fará inspeção local e apresentará 
relatório circunstanciado, dirigido à Comissão de Organização e 
Divisão Judiciárias, opinando sobre a criação ou a instalação da 
comarca. 

§ 1° - Se a Corte Superior do Tribunal de Justiça decidir 
pela criação da comarca, elaborará projeto de lei complementar e o 
encaminhará à Assembl~ia Legislativa ou, se decidir pela instalação, 
expedirá resolução, determinando-a. 

í 
I 

z 
õ 

" " 

o 

,----------'---------_ 8 
2191 

§ 2° - Publicada a resolução, o Presidente do Tribunal 
de Justiça designará data para a audiência solene de instalação, que 
será presidida- por ele ou por . Desembargador especialmente 
designado. '-

§ 3° - Da audiência, lavrar-se-á ata, em livro próprio, 
extraindo-se cópias autenticadas para remessa ao Tribunal de Justiça, 
ao Tribunal de Alçada, à Corregedoria-Geral de Justiça, ao Tribunal 
Regional Eleitoral, ao Governador do Estado e à Assembléia 
Legislativa, destinando-se o livro à lavratura de termos de exercício de 
magistrados da comarca. · 

§ 4°- Instalada a comarca e especificados seus distritos 
judiciários, ficarão automaticamente criados os seus serviços notariais 
e de registro, cuja delegação será feita nos termos do art. 277 da 
Constituição do Estado e das normas legais e regulamentares 
aplicáveis à matéria. 

§ 5° - Haverá, no distrito sede da comarca instalada, os 
seguintes serviços notariais e de registros: 

I - um Serviço Notarial; 
11 - um Serviço de Registro de Imóveis; 
111 - um Serviço de Registro das Pessoas Naturais, 

Interdições e Tutelas; 
IV - um Serviço de Protestos de Títulos; 
V - um Serviço de Títulos e Documentos e das Pessoas 

Jurídicas. 
Art. 7° - A Corte Superior do Tribunal de Justiça poderá 

suspender as atividades jurisdicionais da comarca que, por três anos 
consecutivos, segundo verificação dos assentamentos da 
Corregedoria-Geral de Justiça, deixar. de atender aos requisitos 
mínimos que justificaram a sua criação, anexando-se seu território à 
comarca de sua origem. 

Parágrafo único - A suspensão de que trata o "caput" 
deste artigo vigorará até que volte a comarca a atender aos requisitos 
numéricos de funcionamento. 

Art. 8° -As comarcas se classificam como: 
I - de segunda entrância, aquelas com duas ou· mais 

varas; 
11 -de primeira entrância, aquelas com um só Juiz. 
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§ 1 ° - Para efeito de comunicação dos atos 

processuais, duas ou mais comarcas distantes até 1 OOkm (cem 
quilômetros) da sede, cujas vias de comunicação estejam em bom 
estado poderão, mediante lei, constituir uma circunscrição judiciária ou 
comarca integrada, da entrância da mesma sede. 

§ 2°- As Comarcas de Belo Horizonte, Contagem, Betim e 
Santa Luzia, classificadas como de entrância especial, com sede na 
primeira, constituem a Circunscrição Judiciária Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

§ 3° - As Comarcas de lpatinga, Coronel Fabriciano e 
Timóteo, classificadas como de entrância especial, com sede na 
primeira, constituem a Circunscrição Judiciária Metropolitana do Vale 
do Aço. 

órgãos: 

Criminais. 

Título 11 
Dos Órgãos de Jurisdição 

Art. go - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes 

I -Tribunal de Justiça; 
11- Tribunal de Alçada; 
111- Tribunal e Conselhos de Justiça Militar; 
IV- Tribunais do Júri; 
V- Juízes de Direito; 
VI - Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 
VIl - Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e 

§ 1° - Os julgamentos dos órgãos do Poder Judicário 
serão públicos, e as suas decisões serão fundamentadas, sob pena 
de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a 
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes. · 

§ 2° - As decisões administrativas dos Tribunais serão 
motivadas, e as disciplinares, tomadas pelo voto da maioria absoluta 
de seus membros ou do respectivo órgão especial. 

§ 3°- Ressalvado o disposto no art. 10 desta lei, em cada 
comarca haverá um Juiz de Direito, Tribunal do Júri e outros órgãos 
que a lei instituir. 

§ 4°- A Corte Superior do Tribunal de Justiça determinará 
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a instalação, na Capital e no interior do Estado, dos órgãos 
jurisdicionais instituídos por lei. 

Art.-10- Servirão no território do Estado: 
I - nas circunscrições judiciárias: 

2193 

a) na Circunscrição Judiciária Metropolitana,- em Belo 
Horizonte, cento e dez Juízes de Direito titulares de varas, quarenta 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, trinta e cinco Juízes de 
Direito Auxiliares com função de substituição e cooperação e seis 
Juízes-Corregedores; em Betim, doze Juízes de Direito, sendo três do 
Juizado Especial; em Contagem, trinta Juízes de Direito, sendo quatro 
do Juizado Especial e, em Santa Luzia, cinco Juízes de Direito, sendo 
um do Juizado Especial; 

b) na Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, em Coronel 
Fabriciano, cinco Juízes de Direito, sendo um do Juizado Especial; em 
lpatinga, dez Juízes de Direito, sendo dois do Juizado Especial e, em 
Timóteo, quatro Juízes de Direito, sendo um do Juizado Especial; 

li - nas Comarcas: 
a) de Uberlândia, vinte e oito Juízes de Direito, sendo 

quatro do Juizado Especial; 
b) de Juiz de Fora, vinte e sete Juízes de Direito, sendo 

quatro do Juizado Especial; 
c) de Uberaba, vinte Juízes de Direito, sendo seis do 

Juizado Especial; 
d) de Montes Claros, dezoito Juízes de Direito, sendo dois 

do Juizado Especial; 
e) de Divinópolis e Governador Valadares, dezesseis 

Juízes de Direito, sendo três do Juizado Especial; 
f) de Araguari, onze Juízes de Direito, sendo três do 

Juizado Especial; 
g) de Pouso Alegre e Sete Lagoas, dez Juízes de Direito, 

sendo três do Juizado Especial; 
h) de Conselheiro Lafaiete, Teófilo Otôni e Ribeirão das 

Neves, nove Juízes de Direito, sendo dois do Juizado Especial; 
i) de Barbacena, Passos, Poços de Caldas e Varginha, 

oito Juízes de Direito, sendo dois do Juizado Especial; 
j) de Cataguases, ltuiutaba, Muriaé, Patos de Minas e São 

João del-Rei, seis Juízes de Direito, sendo um do Juizado Especial;; I 
~ I 
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I) de Alfenas, Araxá, Formiga, ltajubá, ltaúna, Pará de 

Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, São Sebastião do Paraíso e Três 
Corações, cinco Juízes de Direito, sendo um do Juizado Especial; 

m) de Campo Belo, Caratinga, Curvelo, ltabira, Lavras, 
Leopoldina, Manhuaçu, Nanuque, Nova Lima, Ouro Preto, Paracatu, 
Pirapora, Ponte Nova, São Lourenço, Ubá, Unaí, Vespasiano e 
Viçosa, quatro Juízes de Direito, sendo um do Juizado Especial; 

n) de Além Paraíba, Almenara, Bocaiúva, Carangola, 
Diamantina, Frutal, Guaxupé, lbirité, Janaúba, Januária, João 
Monlevade, Mantena, Oliveira, Santa Rita do Sapucaí, Santos Dumont 
e Visconde do Rio Branco, três Juízes de Direito, sendo um do 
Juizado Especial; 

o) de Andradas, Araçuaí, Arcos, Baependi, Boa 
Esperança, Bom Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Caeté, 
Cambuí, Cássia, Caxambu, Congonhas, Conselheiro Pena, 
Esmeraldas, Guanhães, lnhapim, ltabirito, ltambacuri, ltapecerica, 
lturama, João Pinheiro, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Machado, 
Manga, Manhumirim, Mariana, Mateus Leme, Matozinhos, Monte 
Carmelo, Muzambinho, Ouro Branco, Ouro Fino, Paraisópolis, Pedra 
Azul, Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Sabará, Sacramento, Salinas, 
Santa Bárbara, São Francisco, São Gonçalo do Sapucaí, São João da 
Ponte, São João Nepomuceno, Três Pontas e Várzea da Palma, dois 
Juízes de Direito. 

§ 1 ° - A Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante 
resolução, fixará a distribuição de competência das varas previstas 
neste artigo. 

§ 2° - As varas de mesma competência são numeradas 
ordinal mente. 

§ 3° - Nas comarcas onde houver penitenciária, uma das 
varas será destinada à execução criminal, podendo o seu titular, 
ainda, ter competência para outros feitos, conforme for estabelecido 
em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. 

§ 4° -A instalação das varas e comarcas criadas por esta 
lei será determinada pela Corte Superior do Tribunal de Justiça, por 
meio de resolução, de acordo com a necessidade da prestação 
jurisdicional e após a verificação das condições de funcionamento e 
da disponibilidade de recursos. 
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§ 5° - Os Juízes de Direito Substitutos, em número de 

duzentos e dez, sessenta dos quais destinam-se aos Juizados 
Especiais, têm sede na Comarca de Belo Horizonte. 

§ 6° - A Corte Superior do Tribunal de Justiça poderá, 
mediante resolução, determinar a redistribuição dos feitos em curso 
nas comarcas, observadas as normas processuais. 

§ 7° - Em comarca com mais de duzentos mil habitantes, 
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça poderá estabelecer 
a localização de varas regionais, com área delimitada. 

§ 8° - A Comarca de Belo Horizonte conta quatro varas no 
Distrito do Barreiro e quatro no Distrito de Venda Nova. 

Livro 11 
Dos Tribunais e dos Juízes Comuns 

Título I 
Do Tribunal de Justiça 

Capítulo I 
Da Constituição 

Art. 11 - O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder 
Judiciário do Estado de Minas Gerais, com sede na Capital e 
jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de sessenta 
Desembargadores, dos quais um será o Presidente, três, os Vice-
Presidentes e um, o Corregedor-Geral de Justiça. 

Parágrafo único - Um quinto dos lugares do Tribunal de 
Justiça será preenchido por advogados e membros do Ministério 
Público, de conformidade com o disposto na Constituição da 
República. 

Art. 12- O acesso ao cargo de Desembargador dar-se-á 
mediante promoção por antigüidade e merecimento, alternadamente, 
apurados no Tribunal de Alçada. 

§ 1 o - As promoções serão feitas segundo as classes de 
magistrado de carreira, de advogado e de membro do Ministério 
Público. 

§ 2° - Na composição do Tribunal de Justiça será 
respeitada a representação do quinto constitucional, alternando-se, 
sucessivamente, a superioridade numérica dos Desembargadores 
provindos do Ministério Público e da classe dos advogados, quando 
for ímpar o número de lugares destinados ao quinto constitucional. 
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Capítulo 11 
Da Direção 
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Art. 13- São cargos de direção o de Presidente, os de 1°-
Vice-Presidente e 2°-Vice-Presidente e o de Corregedor-Geral de 
Justiça. 

§ 1° - O Presidente, o 1 °-Vice-Presidente, o 2°-Vice-
Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça terão mandato de dois 
anos, proibida a reeleição, e serão eleitos entre os Desembargadores 
mais antigos do Tribunal, pela maioria de seus membros. 

§ 2° - É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa 
manifestada antes da eleição. 

§ 3° - Não poderá concorrer aos cargos de Presidente, 1°-
Vice-Presidente, 2°- Vice-Presidente e Corregedor-Geral de Justiça 
nem ao de membro do Tribunal Regional Eleitoral o Desembargador 
que não estiver com o serviço em dia e, se votado, o voto será 
considerado nulo. 

§ 4° - O Desembargador que tiver exercido cargo de 
direção por quatro anos não figurará entre os elegíveis até que se 
esgotem todos dos nomes na ordem de antigüidade. 

§ 5° - Havendo renúncia de cargo ou assunção não 
eventual do titular a outro cargo de direção no curso do mandato, 
considerar-se-ão, para todos os efeitos, como completados os 
mandatos para os quais foi eleito o Desembargador. 

§ 6° - O 3°-Vice-Presidente, que terá atribuições de 
assessoramento da Presidência do Tribunal de Justiça, será escolhido 
pelo Presidente dentre os Desembargadores que compõem a Corte 
Superior do Tribunal de Justiça. 

Art. 14 - O Presidente, os Vice-Presidentes e o 
Corregedor-Geral de Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão 
vinculados ao julgamento dos processos que lhes tenham sido 
distribuídos anteriormente à posse, participando, também, da votação 
nas questões administrativas. 

Parágrafo único O 3°-Vice-Presidente receberá 
distribuição de processos na Corte Superior, em igualdade de 
condições com os demais Desembargadores dela integrantes e que 
componham Câmara Cíve!. 

Art. 15 - A competência e as atribuições do Presidente, 
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dos Vice-Presidentes e do Corregedor-Geral de Justiça serão 
estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

Capítulo 111 
Da Organização 

Art. 16- São órgãos do Tribunal de Justiça: 
I - o Tribunal Pleno; 
11- a Corte Superior; 
111- a Corregedoria-Geral de Justiça; 
IV - os Grupos de Câmaras; 
V- as Câmaras Isoladas; 
VI - a Câmara Especial de Férias; 
VIl - o Conselho da Magistratura; 
VIII - as Comissões. 

Capítulo IV 
Do Tribunal Pleno 
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Art. 17 - O Tribunal Pleno compõe-se da totalidade dos 
Desembargadores e tem as seguintes atribuições: 

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 a indicação para agraciamento com o Colar 
do Mérito Judiciário; 

111 - empossar o Presidente, o 1°- Vice-Presidente e o 2°-
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, o Corregedor-Geral de Justiça 
e o Desembargador; 

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 das Secretarias dos Tribunais e dos Juízos que 
lhes 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 Tribupal, 
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nele estabelecidas a organização e a competência do Tribunal 
Pleno, da Corte Superior, das Câmaras Isoladas e dos Grupos de 
Câmaras. 

§ 1° - O Tribunal Pleno reunir-se-á, em sessão solene, 
para cumprimento da atribuição definida no inciso 111 e ainda, sem 
exigência de quórum: 

autoridade; 
I - em caso de comemoração cívica ou visita oficial de alta 

11 - para agraciamento com o Colar do Mérito Judiciário; 
111- para posse coletiva de Juízes de Direito Substitutos. 
§ 2° - As competências administrativas do Tribunal Pleno 

e da Corte Superior não previstas nesta lei serão estabelecidas em 
resolução do Tribunal de Justiça, no prazo de seis meses contados da 
data de publicação desta lei, observado o disposto no inciso V deste 
artigo. 

Capítulo V 
Da Corte Superior do Tribunal de Justiça 

Art. 18 - A Corte Superior do · Tribunal de Justiça é 
composta dos vinte e cinco Desembargadores mais antigos que dela 
desejarem participar, respeitado o quinto constitucional. 

Parágrafo único - Integram a Corte Superior do Tribunal 
de Justiça o Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de 
Justiça. 

Art. 19 - A substituição de membro da Corte Superior será 
feita mediante convocação do Presidente, observada a ordem 
decrescente de antigüidade. 

§ 1° - A substituição de membro proveniente do quinto 
_constitucional far-se-á por outro da mesma origem, sempre que 
possível. 

§ 2°- O substituto em exercício terá competência plena e 
votará em seguida aos titulares. 

Art. 20 - O Presidente e o 1 °-Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça serão, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Corte Superior. 

§ 1° - Compete ao 1°-Vice-Presidente presidir a Corte 
Superior nos impedimentqs e nos afastamentos do Presidente. 

§ 2°- Na falta do 1°-Vice-Presidente, a substituição será 
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feita pelo 2°-Vice-Presidente e, sucessivamente, pelo decano. 

Art. 21 -É da competência jurisdicional da Corte Superior: 
I - -processar e julgar originariamente, ressalvada ·a 

competência das justiças especializadas: 
a) o Vice-Governador do Estado, o Deputado Estadual, o 

Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, nos 
crimes comuns; 

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2° 
do art. 93 da Constituição do Estado, os Juízes do Tribunal de Alçada, 
os Juízes do Tribunal de Justiça Militar, os Juízes de Direito e os 
Juízes Auditores da Justiça Militar, os membros do Ministério Público 
e o Comandante-Geral da Polícia Militar, nos crimes comuns e nos de 
responsabilidade; 

c) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo estadual e de lei ou ato normativo municipal, em face da 
Constituição do Estado; 

d) o mandado de segurança contra ato do Governador do 
Estado, da Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do 
próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos ou colegiados e do 
Corregedor-Geral de Justiça; 

e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribuição do Governador do Estado, da 
Assembléia Legislativa ou de sua Mesa, do próprio Tribunal de 
Justiça, do Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justiça Militar ou do 
Tribunal de Contas; 

f) o "habeas data" contra ato de autoridade diretamente 
sujeita à sua jurisdição; 

g) a ação rescisória de seus julgados e a revisão criminal 
em processo de sua competência; 

11 -conhecer da competência de cada uma das Câmaras e 
decidir sobre ela, bem como dos conflitos de competência e de 
atribuições entre Desembargadores e autoridades judiciárias ou 
administrativas, salvo os que surgirem entre autoridades estaduais e 
da União, do Distrito Federal ou de outro Estado; 

111- julgar, em feito de sua competência, suspeição oposta 
a Desembargador ou ao Procurador-Geral de Justiça; 

IV - julgar reforma de autos perdidos e outros incidet)tes 
·, 
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que ocorrerem em processos de sua competência; 

V -julgar recurso interposto contra decisão jurisdicional do 
Presidente do Tribunal; 

VI -julgar o "habeas corpus", quando a autoridade coatora 
for uma das Câmaras ou um dos Grupos de Câmaras do Tribunal de 
Justiça; 

VIl - julgar agravo regimental, sem efeito suspensivo, de 
decisão do Relator, que, nos processos criminais de competência 
originária e nos feitos de sua competência: 

a) decretar prisão preventiva; 
b) conceder ou denegar fiança, ou arbitrá-la; 
c) recusar produção de prova ou realização de diligência; 
d) decidir incidentes de execução; 
VIII - executar sentença proferida em causa de sua 

competência originária, delegando a Juiz de Direito a prática de ato 
ordinatório; 

IX- julgar embargos em feito de sua competência; 
X - decidir dúvidas de competência entre o Tribunal de 

Alçada e o Tribunal de Justiça; 
XI - julgar agravo contra decisão do Presidente que 

suspender medida liminar ou execução de sentença concessiva de 
mandado de segurança. 

Art. 22 - São atribuições administrativas da Corte 
Superior: 

I - solicitar, pela maioria absoluta de seus membros, a 
intervenção federal no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal 
Federal, nos termos da Constituição da República e do parágrafo 
único do art. 97 da Constituição do Estado; 

11 - organizar a Secretaria e os serviços auxiliares do 
Tribunal de Justiça e os dos Juízes que lhe forem vinculados; 

111 -expedir decisão normativa em matéria administrativa 
de economia interna do Poder Judiciário, ressalvada a autonomia 
administrativa dos tribunais inferiores; 

IV - conhecer de representação contra Desembargador, 
Juiz do Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar; 

V - apreciar e _encaminhar à Assembléia Legislativa do 
Estado os projetos de lei de interesse dos Tribunais de Justiça, de 
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Alçada e de Justiça Militar; 

VI - decidir sobre a invalidez de Desembargador e de Juiz, 
para fins de aposentadoria, afastamento ou licença compulsória; 

-VIl- decidir sobre a aposentadoria por interesse público, a 
remoção e a disponibilidade compulsórias do magistrado pelo voto de 
dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 

VIII - declarar o abandono ou a perda de cargo do 
magistrado; 

IX "'- propor ao Tribunal Pleno a elaboração de projeto a 
ser encaminhado ao Poder Legislativo sobre as matérias constantes 
no inciso IV, alíneas "a" a "d", do art. 17 desta lei; 

X - propor ao Tribunal Pleno projeto de resolução 
dispondo sobre a elaboração e alteração do Regimento Interno do 
Tribunal, nele estabelecidas a organização e a competência do 
Tribunal Pleno, da Corte Superior, das Câmaras Isoladas e dos 
Grupos de Câmaras; 

XI - indicar Juízes de Direito candidatos a remoção; 
XII - movimentar Juiz de Direito de uma para outra vara da 

mesma comarca, se o interesse da prestação jurisdicional o 
recomendar, pelo voto de dois terços de seus membros, assegurada 
ampla defesa; 

XIII- autorizar a permuta solicitada por Juízes de Direito; 
XIV - conceder licença, por prazo excedente a um ano, a 

Desembargador e a Juiz de Direito; 
XV - homologar concurso para o ingresso na magistratura 

e julgar os recursos interpostos; 
XVI - autorizar instalação de comarca ou vara; 
XVII - indicar candidatos a promoção ou a nomeação ao 

cargo de Juiz Civil do Tribunal de Justiça Militar; 
XVIII - examinar e aprovar a proposta orçamentária do 

Poder Judiciário; 
XIX - autorizar o funcionamento de vara em dois turnos de 

expediente. 
XX - homologar convênios entre a Administração Pública 

direta e indireta do Estado e os oficiais do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, para a prestação de serviços de interesse da comunidade 
local ou de interesse público. \ 
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Capítulo VI 

Da Corregedoria-Geral de Justiça 
Art. 23 - A Corregedoria-Geral de Justiça tem funções 

administrativas, de orientação, de fiscalização e disciplinares, a serem 
exercidas em sua secretaria, nos órgãos de jurisdição de primeiro 
grau, nos órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância e nos 
serviços notariais e de registro do Estado. 

Art. 24 - O Corregedor-Geral de Justiça fica dispensado 
das funções jurisdicionais, exceto em declaração de 
inconstitucionalidade. 

Art. 25- São auxiliares do Corregedor-Geral de Justiça: 
1- os Juízes-Corregedores; 
11 - os Juízes de Direito. 
Art. 26 - Os Juízes-Corregedores exercerão, por 

delegação, as atribuições do Corregedor-Geral de Justiça 
relativamente aos Juízes de Direito e aos servidores da Justiça. 

§ 1 o - Os Juízes-Corregedores serão escolhidos entre os 
Juízes de Direito de entrância especial e designados pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça, mediante indicação do Corregedor-Geral. 

§ 2° -- O Juiz-Corregedor será designado para período 
correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral que o 
indicou, permitida nova indicação. 

§ 3° - A vaga decorrente da designação prevista nos § § 1° 
e 2° deste artigo será provida, conforme o caso, por promoção ou por 
remoção de outro Juiz de entrância especial. 

§ 4°- Cessado o exercício previsto no§ 2° deste artigo, o 
Juiz será preferencialmente designado por ato do Presidente do 
Tribunal de Justiça, após indicação da Corte Superior, para vara da 
Comarca de Belo Horizonte que esteja vaga ou que venha a vagar. 

Seção I 
Das Atribuições do Corregedor-Geral de Justiça 
Art. 27 - As atribuições do Corregedor-Geral de Justiça 

são as estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 
Art. 28 - O Corregedor-Geral de Justiça apresentará ao 

Conselho da Magistratura, até o último dia do mês de fevereiro, 
relatório circunstanciado do serviço do ano anterior, procedendo da 
mesma forma, no prazo de trinta dias, quando deixar o cargo. 
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Seção·ll · 
Das Atribuições do Juiz-Corregedor 

Art. 29- São atribuições do Juiz-Corregedor: 
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I - exercer, quando designado pelo Corregedor-Geral de 
Justiça, a direção do foro da Comarca de Belo Horizonte; 

11 - fazer as sindicâncias e correições que lhe forem 
especialmente cometidas; 

111 - coadjuvar em inspeção e correição; 
IV - exercer a delegação que o Corregedor-Geral de 

Justiça lhe fizer. 
Seção 111 

Das Correições 
Art. 30 - A correição será: 
I - extraordinária, de forma geral ou parcial, quando 

realizada pelo Corregedor-Geral de Justiça; 
11 - ordinária, de forma geral ou parcial, quando realizada 

pelo Juiz de Direito, no limite de sua competência. 
Art. 31 - A correição consiste na fiscalização dos serviços 

do foro judicial, dos serviços notariais e de registro, dos serviços da 
Justiça de Paz, da polícia judiciária e dos presídios, para verificar-lhes 
a regularidade e para _ conhecer de reclamação ou denúncia 
apresentada. 

§ 1 o - O procedimento da correição será estabelecido pela 
Corregedoria-Geral de Justiça. 

§ 2° - O Juiz de Direito da comarca fiscalizará o 
cumprimento das determinações do Corregedor-Geral ou do Juiz-
Corregedor, prestando-lhes as informações devidas. 

Art. 32 - Mensalmente, até o décimo dia útil do mês 
seguinte, o Juiz de Direito, o de Juizado Especial inclusive, remeterá à 
Secretaria de Planejamento e Coordenação do Tribunal de Justiça, 
em impresso próprio, mapa do movimento forense de seu Juízo, cujos 
dados serão processados e repassados à Corregedoria-Geral de 
Justiça. 

§ 1 o - Nas comarcas integradas a sistemas . de 
informatização, fica o Juiz de Direito dispensado da remessa de 
mapas prevista neste artigo, competindo à Diretoria do Sistema de 
Controle de Processos - SISCON - o fornecimento dos dados a elas 
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referentes, no mesmo prazo estabelecido no "caput" deste artigo. 

§ 2° - Verificada pela Corregedoria-Geral de Justiça 
irregularidade no desenvolvimento dos serviços judiciários, serão 
determinadas providências sanatórias, a serem executadas sob a 
fiscalização de Juiz-Corregedor. 

§ 3° - O atraso ou a omissão na remessa do mapa a que 
se refere o "caput" deste artigo implicará a aplicação ao Juiz, pelo 
Corregedor-Geral de Justiça, de pena de advertência e, na 
reincidência, de pena de censura. 

Capítulo VIl 
Dos Grupos de Câmaras e das Câmaras Isoladas 
Art. 33 - O Regimento Interno do Tribunal estabelecerá a 

composição e a competência dos Grupos de Câmaras e das Câmaras 
Isoladas. 

Capítulo VIII 
Da Câmara Especial de Férias 

Art. 34 - A Câmara Especial de Férias funcionará durante 
as férias coletivas e será constituída nos termos do Regimento Interno 
do Tribunal, de, pelo menos, três Desembargadores, escolhidos por 
ordem de antigüidade e sucessivamente substituídos, se necessário, 
na mesma ordem, por outro Desembargador convocado pelo 
Presidente do Tribunal. 

Art. 35 - Compete à Câmara Especial de Férias julgar 
"habeas corpus" e seus recursos e efetuar o processamento de 
mandado de segurança e de medidas cautelares ou urgentes, 
conforme o disposto no Regimento Interno do Tribunal. 

Capítulo IX 
Do Conselho da Magistratura 

Art. 36 - O Conselho da Magistratura é constituído pelo 
Presidente e pelos Vice-Presidentes do Tribunal de Justiça, pelo 
Corregedor-Geral de Justiça e por seis Desembargadores não 
integrantes da Corte Superior, e os seus trabalhos são presididos pelo 
Presidente do Tribunal e secretariados por seu 3° Vice-Presidente. 

§ 1° - É irrecusável a função de Conselheiro, que será 
exercida por dois anos, proibido o seu exercício por mais de dois 
biênios consecutivos. 

§ 2° - No impedimento de membro do Conselho da 

o 

--~--------------8 
2205 

Magistratura, será convocado para substituí-lo o Desembargador , " 
mais antigo que não integrar a Corte Superior. 

Art. --37 - A convocação de Conselheiro para substituir 
membro da Corte Superior não implica seu afastamento do Conselho 
da Magistratura. 

Art. 38 - As atividades do Conselho da Magistratura serão 
disciplinadas em regimento por ele elaborado e aprovado. 

Art. 39 - Os membros natos do Conselho da Magistratura 
não receberão distribuição, exercendo o 1 °-Vice-Presidente a função 
de relator de processo contra Desembargador. 

Parágrafo único - Os membros do Conselho da 
Magistratura permanecem vinculados aos processos que lhes tenham 
sido distribuídos, ainda quando deles se afastarem. 

Art. 40 - A Corte Superior estabelecerá, por meio de 
resolução, a competência do Conselho da Magistratura. 

Capítulo X 
Das Comissões 

Art. 41 - As Comissões do Tribunal de Justiça são 
Permanentes e Temporárias, conforme o disposto nesta lei e no 
Regimento Interno. 

Art. 42 - São Comissões Permanentes: 
1 - a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias, 

composta pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que a presidirá, pelo 
1 °-Vice-Presidente e pelo 2°-Vice-Presidente do Tribunal, pelo 
Corregedor-Geral de Justiça e por quatro Desembargadores 
designados pelo Presidente, com a função precípua de elaborar os 
projetos de alteração da organização e da divisão judiciárias, quando 
necessário, bem como a de apreciar alterações propostas por 
Desembargador e sobre elas opinar, elaborando, se for o caso, o 
projeto de lei a ser submetido à Corte Superior para posterior 
encaminhamento à Assembléia Legislativa; 

11 -a Comissão de Regimento Interno, composta pelo 1°-
Vice-Presidente do Tribunal, que a presidirá, e por mais sete 
Desembargadores escolhidos pelo Presidente do Tribunal e por ele 
nomeados, encarregada da elaboração do Regimento Interno do 
Tribunal e da proposição de modificações necessárias, bem como do 
exame das modificações sugeridas por Desembargador e, da 
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elaboração de parecer sobre elas; 

111 - a Comissão de- Divulgação e Jurisprudência, 
composta pelo 1 °-Vice-Presidente do Tribunal, que a presidirá, e por 
um representante de cada Câmara Isolada, por ela indicado, 
competindo-lhe, de modo preferencial, selecionar e classificar os 
acórdãos a serem publicados e divulgados nas publicações 
especializadas do País, bem como fazer editar a revista 
"Jurisprudência Mineira", cujo diretor será o Presidente da Comissão; 

IV - a Comissão Administrativa, composta pelo Presidente 
do Tribunal, que a presidirá, pelo 2° Vice-Presidente do Tribunal e por 
até seis Desembargadores designados pelo Presidente, com a 
atribuição de assessoramento da Presidência do Tribunal em suas 
funções administrativas, quando solicitado; 

V - a Comissão Supervisara dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, composta de oito membros, escolhidos pela Corte 
Superior entre magistrados em atividade ou não, com atribuição de 
supervisionar, orientar e dirigir os Juizados Especiais. 

Art. 43- São Comissões Temporárias: 
1- as especiais; 
11 - as de concurso. 
§ 1° - As Comissões Temporárias são presididas pelo 

Desembargador mais antigo que a integrar, e seus membros serão 
escolhidos e nomeados pelo Presidente do Tribunal, que, no mesmo 
ato, definirá sua competência. 

§ 2° - Excetua-se do disposto neste artigo a Comissão 
Examinadora do Concurso para Ingresso na Magistratura, prevista no 
art. 164 desta lei. 

Art. 44 -As comissões funcionarão com o quórum mínimo 
de cinco membros e serão secretariadas por servidor do Tribunal de 
Justiça, bacharel em Direito, designado pelo Presidente do Tribunal. 

Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a 
Comissão Examinadora do Concurso para Ingresso na Magistratura, 
prevista no art. 164 desta lei. 

Capítulo XI 
Da Substituição no Tribunal de Justiça 

Art. 45 - O Presidente do Tribunal de Justiça será 
substituído pelo 1°-Vice-Presidente e pelo 2°-Vice-Presidente, 
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sucessivamente, e, se necessano, pelo Desembargador que o 
seguir na ordem decrescente de antigüidade no Tribunal. · 
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Art. 46- Em suas faltas ou impedimentos, o Corregedor-
Geral de Justiça será substituído pelo Vice-Corregedor com ele eleito 
para o mesmo biênio ou pelo Desembargador que a este se seguir na 
ordem de antigüidade. 

Título 11 
Do Tribunal de Alçada 

Art. 47 -O Tribunal de Alçada terá Câmaras Regionais 
nas Comarcas de Almenara, Belo Horizonte, Governador Valadares, 
Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Muzambinho, Patos de Minas, 
Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, Uberaba 
e Uberlândia. 

Art. 48 - O Tribunal de Alçada, composto por cento e 
dezessete Juízes, tem sede na Capital, sendo nesta composto 
cinqüenta e dois Juízes, dos quais um será o Presidente e outro o 
Vice-Presidente. 

§ 1 o - As Câmaras Regionais compõem-se de cinco 
Juízes cada uma, respeitado o quinto constitucional, sendo um deles o 
seu Presidente. 

§ 2° - A competência territorial das Câmaras Regionais 
será definida por resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. 

§ 3° - Até que seja definida a competência territorial a que 
se refere o § 2° deste artigo, prevalecerá o disposto na Lei 
Complementar n° 38, de 13 de fevereiro de 1995. 

§ 4° - O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal de 
Alçada não integrarão as Câmaras. 

§ 5° - O serviço administrativo das Câmaras Regionais 
será exercido, desde sua instalação, por servidores recrutados em 
concurso público de provas e títulos, na forma prevista em edital, 
sendo o efetivo provimento dos cargos requisito para a instalação 
dessas Câmaras. 

Art. 49- São órgãos do Tribunal de Alçada: 
I - o Tribunal Pleno; 
11 - o Órgão Especial; 
111- os Grupos de Câmaras; 
IV - as Câmaras Isoladas; 
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V- a Câmara Especial de Férias; 
VI - as Comissões; 
VIl - as Câmaras Regionais. 
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§ 1°- O Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos 
~~mbros do Tribunal de Alçada e tem a atribuição de eleger seus 
drngentes. 

§ 2°- O Tribunal Pleno reunir-se-á para o cumprimento da 
atribuição definida no § 1 o e: 

I - em sessão solene, sem exigência de quórum, para a 
posse de seus dirigentes e Juízes; 
. . . I~ - q~ando for convocado, em caso de comemoração 

crvrca ou vrsrta oficral de alta autoridade. 
§ 3° - O Órgão Especial é constituído pelo Presidente 

pel? .Yice-Presid~nte e por vinte e três Juízes escolhidos po~ 
antrgurdade no Tnbunal, respeitado o quinto constitucional. 

§ 4° - Durante as férias coletivas, funcionará uma Câmara 
Especial, constituída de, pelo menos, três Juízes, com a mesma 
competência estabelecida no art. 35 desta lei. 

. § 5° - A composição e a competência dos demais órgãos 
do Trrbunal de Alçada com sede na Capital serão estabelecidas no 
Regimento Interno, observado o disposto no § 4° deste artigo. 

Art. 50 - O Presidente do Tribunal de Alçada será 
substituído pelo Vice-Presidente, e este, pelo Juiz que o seguir na 
ordem decrescente de antigüidade. 

Art. 51 -A substituição no Órgão Especial do Tribunal de 
Alçada far-se-á por convocação do Presidente do Tribunal, segundo a 
ordem decrescente de antigüidade dos Juízes que não o integrem. 

Título 111 
Da Jurisdição de Primeiro Grau 

Capítulo I 
Disposição Geral 

Art. 52 - A jurisdição de primeiro grau é exercida por: 
I - Juiz de Direito; 
11 - Tribunal do Júri; 
111 - Juizado Especial Cível ou Criminal. 

Capítulo 11 
Dos Órgãos da Jurisdição de Primeiro Grau 

2: 
(; 

e 
" .., 
: 
.!? 

o 
~ 

" = .ê ., 
Cii 
.g 
"' " -< 
e 

~ 
~ 
~ o :.1 
~~ 

J 

Seção I 
Do Juiz de Direito 
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Da Investidura 
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Art. 53 -A investidura inicial na magistratura far-se-á pela 
posse no cargo de Juiz de Direito Substituto, depois da nomeação 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

Art. 54- Compete ao Juiz de Direito Substituto exercer as 
funções que lhe conferir o. Presidente do Tribunal de Justiça. 

Subseção 11 
Da Competência 

Art. 55 -Compete ao Juiz de Direito: 
I - processar e julgar: 
a) crime ou contravenção não atribuídos a outra jurisdição; 

b) causa civil, a fiscal e a proposta por autarquia inclusive; 
c) ação relativa a estado e a capacidade das pessoas; 
d) ação de acidente do trabalho; 
e) suspeição de Juiz de Paz e, em causa de sua 

competência, de servidor dos órgãos auxiliares; 
f) vacância de bem de herança jacente; 
g) ações cautelares; 
h) Registro Torrens; 
li - processar recurso interposto de sua decisão; 
111- homologar sentença arbitral; 
IV - executar sentença ou acórdão em causa de sua 

competência ou do Juiz Criminal que condenar a indenização civil; 
V - proceder à instrução criminal e preparar para 

julgamento processo-crime de competência do Tribunal do Júri e de 
outros tribunais de primeira instância instituídos em lei; 

VI ..:.. proceder anualmente à organização e à efetiva 
revisão de lista de jurados; 

VIl - convocar o Júri e sortear os jurados para cada 
reunião; 

VIII - conceder "habeas corpus", exceto em caso de 
violência ou coação provindas de autoridade judiciária de igual ou 
superior jurisdição ou quando for de competência privativa de 
Tribunal; 
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IX - conceder fiança; 
X- punir testemunha faltosa ou desobediente; 
XI - impor pena disciplinar a servidor, nos termos desta lei; 
XII- determinar remessa de prova de crime ao órgão do 

Ministério Público para que este promova a responsabilização do 
culpado; 

XIII -mandar riscar, de ofício ou a requerimento da parte 
ofendida, expressão injuriosa encontrada em autos; 

XIV- dar a Juiz de Paz e a servidor da Justiça instruções 
necessárias ao bom desempenho de seus deveres; 

XV - proceder, mensalmente, exceto na Comarca de Belo 
Horizonte, à fiscalização dos livros de cartórios da sede da comarca, 
apor-lhes seu visto, anotar irregularidade encontrada e cominar pena; 

XVI - proceder à correição permanente da polícia 
judiciária e dos presídios da comarca; 

XVII - comunicar ao Conselho da Magistratura e ao 
Corregedor-Geral de Justiça as suspeições declaradas, sem indicação 
de motivos; 

XVIII - conceder emancipação e suprimento de 
consentimento; 

XIX - autorizar venda de bem pertencente a menor; 
XX - nomear tutor a órfão e curador a interdito, ausente, 

nascituro e herança jacente e removê-los no caso de negligência ou 
inobservância de seus deveres; 

XXI - ordenar entrega de bem do órfão ou do ausente; 
XXII -abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento; 
XXIII - proceder à arrecadação e ao inventário de bens 

vagos ou de ausentes; 
XXIV - tomar contas a tutor, curador, comissário, síndico, 

liqüidante e associação ou corporação pia, nos casos previstos em lei; 
XXV - conceder dispensa de impedimento de idade para 

casamento da menor de dezesseis anos e do menor de dezoito anos, 
bem como no caso do art. 214 do Código Civil; 

XXVI - decidir sobre impugnação de documento ou 
exigência de outro, formuladas pelo representante do Ministério 
Público, em habilitação _ de casamento, quando com isso não 
concordarem os nubentes; 
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XXVII -. resolver sobre dispensa de proclamação e ·: J 

justificação para fim matrimonial, quando for contrário o parecer do 
representante do Ministério Público e com ele não se conformarem os 
nubentes; 

XXVIII -conceder prorrogação de prazo para o início e o 
encerramento de inventário; 

XXIX- conceder benefício de assistência judiciária; -
XXX- exercer atribuições de Juiz de Vara da Infância e da 

Juventude; 
XXXI - dirigir o foro e administrar o edifício forense, exceto 

na Comarca de Belo Horizonte; 
XXXII - cumprir e fazer cumprir requisição legal e 

precatória ou rogatória; 
XXXIII - resolver reclamação relativa a ato de servidor do 

Juízo; 
XXXIV - resolver dúvida suscitada por servidor; 
XXXV - fiscalizar o pagamento de impostos, taxas, custas 

e emolumentos, nos processos em que funcionar; 
XXXVI - declarar, incidentalmente, inconstitucionalidade 

de lei ou de ato do Poder Público; 
XXXVII - requisitar passes para transporte de menor 

acompanhado e de seu acompanhante; 
XXXVIII- conceder licença a Juiz de Paz; 
XXXIX - verificar, quinzenalmente, a saída de processos, 

apondo visto nos livros de carga, e tomar providências para que os 
autos retornem, quando ultrapassados os prazos legais; 

XL - exercer a fiscalização dos atos dos notários, dos 
oficiais de registro e dos seus prepostos, na forma da lei que lhes 
regula as atividades, e disciplinar as responsabilidades; 

XLI - praticar ato não especificado neste artigo, mas 
decorrente de disposição legal ou regulamentar. 

Art. 56 - Nas comarcas com mais de uma vara, as 
atribuições dos Juízes de Direito são exercidas mediante distribuição, 
respeitada a competência das varas especializadas. 

Art. 57 - Compete a Juiz de Vara de Registros Públicos: 
I - exercer as atribuições jurisdicionais conferidas aos 
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Juízes de Direito pela legislação concernente aos serviços 
notariais e de registro; 
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11 - exercer a incumbência prevista no art. 2° da Lei 
Federal n° 8.560, de 29 de dezembro de 1992. 

Art. 58 - Compete a Juiz de Vara de Falências e 
Concordatas processar e julgar as causas atribuídas ao juízo universal 
da falência e da concordata. 

Art. 59 - Compete a Juiz de Vara de Fazenda Pública e 
Autarquias processar e julgar causas cíveis em que intervenham, 
como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 
autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 
as fundações de direito público, respeitada a competência de foro 
estabelecida na lei processual. 

Art. 60 - Compete a Juiz de Vara de Família processar e 
julgar as causas relativas ao estado das pessoas e ao Direito de 
Família, respeitada a competência do Juiz de Vara da Infância e da 
Juventude. 

Art. 61 - Compete ao Juiz de Vara de Execuções 
Criminais e Corregedor de Presídios: 

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que, de 
qualquer modo, favorecer o condenado; 

11 - declarar extinta a punibilidade; 
111 -decidir sobre: 
a) soma ou unificação de penas; 
b) progressão ou regressão nos regimes; 
c) detração e remissão da pena; 
d) suspensão condicional da pena; 
e) livramento condicional; 
f) incidente de execução; 
IV- autorizar saídas temporárias; 
V - determinar: 
a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e 

fiscalizar sua execução; 
b) a conversão da pena restritiva de direitos em privativa 

de liberdade; 
c) a conversão_ da pena privativa de liberdade em restritiva 

de direitos; 
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d) a aplicação da medida de segurança, bem como a 

substituição da pena por medida de segurança; , 
e) a -revogação da medida de segurança; 
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f) a desinternação e o restabelecimento da situação 
anterior; 

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em 
outra comarca, após prévio consentimento do seu titular, salvo nas 
penitenciárias regionais; 

h) a remoção do condenado, na hipótese prevista no§ 1° 
do art. 86 da Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui 
a Lei de Execução Penal; 

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida 
de segurança; 

VIl - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos 
penais, tomando providências para seu adequado funcionamento, e 
promover, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; 

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento 
penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com 
infringência aos dispositivos legais; 

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade, cuja 
estruturação será estabelecida em lei; 

X - proceder à correição permanente da polícia judiciária e 
dos presídios da comarca. 

Parágrafo único - Nas comarcas com mais de uma vara, 
onde não houver vara especializada de execuções criminais nem 
corregedoria de presídios, o Juiz-Corregedor de Presídios será 
designado pelo Corregedor-Geral de Justiça por período de até dois 
anos, proibida a recondução. 

Art. 62 - Compete ao Juiz de Vara da Infância e da 
Juventude exercer as atribuições definidas na legislação especial 
sobre menores e em resolução da Corte Superior do Tribunal de 
Justiça. 

Parágrafo único - Nas comarcas em que não houver vara 
com competência específica para infância e juventude, cabe ao 
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito 
competente para tais atribuições, permitida uma recondução e sua 
substituição, quando convier. 
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Art. 63 - Compete a Juiz Auxiliar substituir ou cooperar 

com os titulares da Comarca de Belo Horizonte, bem como conhecer e 
julgar conflito fundiário, nos termos do art. 114 da Constituição do 
Estado, por designação do Presidente do Tribunal de Justiça. 

Subseção 111 
Da Direção do Foro 

Art. 64 - A direção do foro, sede privativa dos serviços 
judiciais, é exercida, na Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-
Geral de Justiça ou por Juiz-Corregedor por ele designado e, nas 
comarcas do interior, pelo Juiz de Direito ou, havendo mais de uma 
vara, pelo que for designado bienalmente pelo Corregedor-Geral, 
permitida uma recondução. 

Parágrafo único - Nas comarcas do interior com duas ou 
mais varas, se existir interesse público na substituição do Diretor do 
Foro antes de se completar o biênio de sua designação, o Corregedor-
Geral de Justiça poderá determinar sua substituição, a ser 
referendada pelo Conselho da Magistratura. 

Art. 65 - Compete ao Diretor do Foro: 
I - exercer, em sua secretaria de JUIZO, nos serviços 

auxiliares da Justiça e nos serviços notariais e de registro de sua 
comarca, as funções administrativas, de orientação, de fiscalização e 
disciplinares; 

11 - dar ordens e instruções à guarda destacada para o 
edifício; 

111 - solicitar as providências necessárias ao bom 
funcionamento do serviço forense; 

IV - indicar ao Presidente do Tribunal de Justiça os nomes 
daqueles que podem ser nomeados para os cargos de provimento em 
comissão, ressalvado o de Comissário de Menores Coordenador, cuja 
indicação será feita pelo Juiz competente para as questões definidas 
na legislação sobre menores; 

V - manter a ordem e o respeito entre os servidores, as 
partes e seus procuradores e as demais pessoas presentes no 
edifício; 

VI - aplicar pena disciplinar a servidor subordinado a sua 
autoridade e aos titulare:s e prepostos não optantes dos serviços 
notariais e de registro da comarca; 
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VIl - dar posse a Juiz de Paz e a servidor do foro, 

ressalvado o disposto no art. 259 desta lei; 
VIII """" remeter, até o dia 20 ·de cada mês, à Secretaria de 

Administração de Pessoal do Tribunal de Justiça, com seu visto, a 
folha de freqüência dos servidores do foro; 

IX - organizar as escalas de férias dos servidores do foro 
judicial, remetendo-as à Secretaria de Administração de Pessoal do 
Tribunal de Justiça até o dia 30 de novembro do ano anterior, e indicar 
o substituto, se for o caso; 

X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do 
foro judicial, comunicando-a à Secretaria de Administração de Pessoal 
do Tribunal de Justiça; 

XI - proceder à correição anual na comarca, nos termos 
do§ 1° do art. 31 desta lei; 

XII - instaurar sindicância e processo disciplinar contra 
servidor do foro judicial ou titulares e prepostos não optantes dos 
serviços notariais e de registro; 

XIII- diligenciar pela guarda, pelo zelo e pela manutenção 
dos imóveis em que estiverem instalados os serviços forenses, nos 
termos dos arts. 1° e 2° do Decreto n° 32.255, de 11 de dezembro de 
1990, comunicando imediatamente à Presidência do Tribunal de 
Justiça qualquer ocorrência relacionada com a questão, bem como as 
providências por ele tomadas; 

XIV - fazer, anualmente, em formulário próprio expedido 
pela Secretaria de Administração do Tribunal de Justiça, o inventário 
dos bens móveis pertencentes ao Estado que existam na comarca, 
devolvendo à Secretaria a via própria do formulário, devidamente 
preenchida; 

XV - praticar ato não especificado neste artigo, mas 
decorrente de disposição legal ou regulamentar. 

§ 1°- Na Comarca de Belo Horizonte, o Diretor do Foro 
regulamentará o funcionamento dos serviços administrativos, 
definindo as atribuições dos servidores, e indicará ao Presidente do 
Tribunal os nomes daqueles que podem ser nomeados para os cargos 
de provimento em comissão. 

§ 2° - O Diretor do Foro poderá delegar a Juiz-Corregedor 
o exercício das atribuições previstas nos incisos 11, 111, V e VIII deste 
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artigo. 

Subseção IV 
Da Substituição do Juiz de Direito 

Art. 66 - O Juiz de Direito será substituído quando se 
afastar do exercício, temporária ou eventualmente. 

§ 1° - Nenhuma comarca poderá ter Juiz Substituto por 
mais de noventa dias. 

§ 2° - Na hipótese de afastamento do Juiz da comarca, 
será designado o Juiz definitivo dentro do prazo estabelecido no § 1° 
deste artigo. 

Art. 67 - Na comarca em que houver um só Juiz, a 
substituição far-se-á por Juiz de Direito Substituto designado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único - Enquanto não ocorrer a designação a 
que se refere este artigo, far-se-á a substituição por Juiz de Direito de 
comarca substituta. 

Art. 68 - Em comarca do interior do Estado que possua 
mais de uma vara, a substituição far-se-á por Juiz de Direito Substituto 
designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 1° - Enquanto não ocorrer a designação a que se refere 
este artigo, far-se-á a substituição de acordo com a seguinte ordem: 

1 - por Juiz de Direito de outra vara de mesma 
competência; 

11 - por Juiz titular de vara cível; 
111 - pelo Juiz Diretor do Foro; 
IV - por outro Juiz da comarca; 
V- por Juiz de Direito de comarca substituta. 
§ 2° - Para efeito de substituição por Juiz de outra vara, 

será observada a ordem mencionada no § 2° do art. 1 O desta lei, 
substituindo-se o Juiz da última vara pelo da primeira. 

Art. 69 - Na Comarca de Belo Horizonte, a substituição 
far-se-á por Juiz de Direito Auxiliar designado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

§ 1 o - Enquanto não ocorrer a designação a que se refere 
este artigo, far-se-á a substituição por Juiz de Direito de outra vara de 
mesma competência, obse_rvada a ordem mencionada no § 2° do art. 
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§ 2° - O Juiz Presidente de cada Tribunal do Júri será 

automaticamente substituído pelo Juiz Sumariante, enquanto não 
ocorrer a designação prevista neste artigo. 

§ 3° - Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte não 
substituirá o de outra comarca. 

Art. 70 - Quando o Juiz se declarar suspeito ou impedido, 
no mesmo despacho determinará a remessa dos autos ao seu 
substituto legal, observando o disposto nos arts. 66 a 69. 

Art. 71 - No caso de ausência eventual do Juiz, sua 
substituição far-se-á: 

I - para a presidência de audiência ou para outro ato 
processual que exija a presença do Juiz, mediante petição do 
interessado dirigida ao substituto, na qual o Escrivão do substituído 
certificará a ausência; 

11 - para despacho ou decisão em autos, mediante a sua 
conclusão ao Juiz Substituto, feita pelo Escrivão com a informação da 
ausência e a requerimento da parte interessada; 

111 - para despacho de mero expediente, mediante 
apresentação de petição avulsa ao substituto, que a despachará 
declarando a ausência do titular. 

Art. 72 - Salvo nos casos previstos no art. 71 , será plena a 
substituição. 

Parágrafo único - Não será permitida mais de uma 
substituição plena, salvo em períodos de férias e recesso forenses e 
na hipótese de afastamento de Juízes das comarcas substitutas. 

Art. 73 - Na hipótese de relevante interesse judicial, a 
ordem de substituição por Juiz de Direito de outra comarca não 
prevalecerá, podendo o Presidente do Tribunal de Justiça convocar, 
para a substituição, outro Juiz de qualquer das comarcas substitutas. 

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal de Justiça fará 
designação de Juiz de Direito para servir como cooperador em 
comarcas ou varas cujo serviço forense estiver acumulado, fixando-
lhe a competência. 

Seção 11 
Do Tribunal do Júri 

Subseção I 
Da Organização e do Funcionamento 
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Art. 7 4 - O Tribunal do Júri funcionará na sede da 

comarca e reunir-se-á em sessão ordinária: 
I - mensalmente, na Comarca de Belo Horizonte; 
11 - bimestralmente, nas demais comarcas. 
§ 1 o - Na Comarca de Belo Horizonte, as sessões 

necessárias para julgar os processos preparados serão realizadas em 
dias úteis sucessivos, salvo justo impedimento. 

§ 2° - Nas demais comarcas, quando, por motivo de força 
maior, não for convocado o Júri na época determinada, a reunião 
realizar-se-á no mês seguinte. 

Art. 75 - Em circunstâncias excepcionais, o Júri reunir-se-
á extraordinariamente, por convocação do Juiz de Direito ou por 
determinação do Corregedor-Geral de Justiça ou de Câmara do 
Tribunal de Justiça. 

Art. 76 - A convocação do Júri far-se-á mediante edital, 
depois de sorteio dos jurados que tiverem de servir na sessão. 

§ 1 o - O sorteio dos jurados será realizado no período de 
quinze a trinta dias antes da data designada para a reunião. 

§ 2° - Não havendo processo a ser julgado, não será 
convocado o Júri, e, caso já o tenha sido, o Juiz de Direito declarará 
sem efeito a convocação, por meio de edital publicado pela imprensa, 
sempre que possível. 

Subseção 11 
Da Competência 

Art. 77 - Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida e de outros que lhes forem conexos. 

Art. 78 - Compete aos jurados responder aos quesitos que 
.lhes forem formulados, e ao Presidente do Tribunal, aplicar o Direito. 

Subseção 111 
Do Juiz Sumariante e do Juiz Presidente 
Art. 79 - Compete ao Juiz Sumariante: 
I - receber ou rejeitar a denúncia; 
11 -dirigir a instrução; 
111 - proferir a sentença de pronúncia, de impronúncia, de 

desclassificação ou de absolvição sumária e processar o recurso que 
for interposto. . 

Parágrafo único - Ficará preventa a competência do Juiz 
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Sumariante na hipótese de impronúncia coni desclassificação .. 

Art. 80 - Compete ao Juiz Presidente: 
I - receber o libelo; 
11 - preparar o processo para o julgamento; 
111- presidir a sessão do julgamento e proferir a sentença; 
IV - processar os recursos interpostos contra a decisão 

que proferir; 
V - organizar anualmente a lista geral de jurados; 
VI -fazer o sorteio e a convocação dos vinte e um jurados 

componentes do Júri para a sessão. 
Art. 81 - Ao Juiz Sumariante e ao Juiz Presidente, nas 

fases do processo em que exercerem a competência funcional, caberá 
decretar, relaxar ou regular a prisão do réu, bem como conceder-lhe 
liberdade provisória. 

Seção 111 
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

Art. 82 - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
compostos por Juízes togados e leigos e, ainda, por conciliadores, 
têm competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e 
a execução, por título judicial ou extrajudicial, das causas cíveis de 
menor complexidade e de infrações de reduzido potencial ofensivo 
definidas pela Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, os 
recursos pelas Turmas Recursais inclusive. 

Art. 83 - Na comarca onde não for implantada vara 
especializada, os feitos da competência dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais tramitarão perante o Juiz de Direito com jurisdição comum 
e respectiva Secretaria, observado o procedimento especial 
estabelecido pela Lei Federal n° 9.099, de,26 de setembro de 1995. 

Art. 84 - A Corte Superior, em resolução, disporá sobre a 
designação dos Juízes leigos e conciliadores. 

Parágrafo único - A efetiva atuação dos conciliadores, 
pelo prazo mínimo de seis meses, será considerada serviço público 
relevante e, ainda, título em concurso público para provimento de 
cargos do Poder Judiciário e de órgãos que exerçam funções 
essenciais à Justiça. 

Art. 85 - As Turmas Recursais são compostas por Juízes 
de Direito com jurisdição na sede de sua comarca ou de comarca que 
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integre o seu grupo jurisdicional, indicados pela Corte Superior, 
para um período de três anos, permitida uma recondução e vedada a 
recusa. 

§ 1 o - Compete ao Presidente da Turma Recursal 
processar e exercer juízo de admissibilidade em recursos interpostos 
contra suas decisões, bem como prestar as informações que lhe 
forem requisitadas. 

§ 2° - A Secretaria da Presidência da Turma Recursal 
funcionará para os atos de julgamento e processamento de eventuais 
recursos contra suas decisões. 

Título IV 
Da Justiça de Paz 

Art. 86 - Em cada distrito ou subdistrito judiciário, haverá 
um Juiz de Paz e dois suplentes, escolhidos, entre pessoas idôneas, 
maiores de 21 anos, residentes no distrito ou no subdistrito judiciário e 
que neles sejam eleitoras, na forma do art. 117 da Constituição do 
Estado, regulamentado pela Lei n° 13.454, de 12 de janeiro de 2000. 

§ 1° - As eleições para Juiz de Paz serão realizadas 
simultaneamente com as eleições municipais, na forma da lei e 
mediante a aplicação subsidiária do Código Eleitoral e da legislação 
federal específica. 

§ 2° - A Justiça Eleitoral expedirá as instruções 
necessárias à realização das eleições para Juiz de Paz e definirá os 
locais de votação para cada distrito ou subdistrito judiciário. 

§ 3° - Para fins de definição do número de vagas a serem 
preenchidas em cada município, o Tribunal de Justiça fornecerá ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no momento oportuno, a 
relação dos distritos e subdistritos judiciários a que se refere. 

Livro 111 
Da Magistratura 

Título I 
Da Magistratura em Geral 

Capítulo I 
Das Garantias e Prerrogativas da Magistratura 
Art. 87 - São magistrados os membros do Tribunal de 

Justiça, do Tribunal de Alç_ada e do Tribunal de Justiça Militar, o Juiz 
de Direito e o Juiz-Auditor da Justiça Militar. , 
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Art. 88 - O magistrado tem as 
assegura a Constituição da República 
estabelecidas em-lei. 
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garantias que lhe 
e as prerrogativas 

Art. 89 - A vitaliciedade, a inamovibilidade e · a 
irredutibilidade de subsídios são garantias do magistrado. 

§ 1° - São vitalícios, a partir da posse, os Juízes 
nomeados para os tribunais de segundo grau e, após dois anos de · 
exercício, os Juízes de Direito e os Juízes-Auditores da Justiça Militar. 

§ 2° - Adquirida a vitaliciedade, o magistrado só perderá o 
cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado. 

§ 3° - A garantia da inamovibilidade não impedirá a 
remoção compulsória, por motivo de interesse público, ou a 
movimentação do Juiz de uma para outra vara da mesma comarca, se 
o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, procedendo-se 
na forma estabelecida nos arts. 22, XI e XII, e 156 desta lei. 

§ 4° - A irredutibilidade de subsídios será observada 
conforme o estabelecido na Constituição da República. 

Art. 90 - São prerrogativas do magistrado: 
I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local 

previamente ajustados com a autoridade ou Juiz de instância igual ou 
inferior; 

11 - não ser preso senão por ordem escrita da Corte 
Superior do Tribunal de Justiça, salvo em flagrante de crime 
inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e 
~apresentação do magistrado ao Presidente do Tribunal de Justiça; 

111 - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de 
Estado-Maior, por ordem e à disposição da Corte Superior do Tribunal 
de Justiça, quando sujeito a prisão antes do julgamento final; 

IV - não estar sujeito a notificação ou a intimação para 
comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial. 

§ 1 o- Quando, no curso de investigação, houver indício da 
prática de crime por magistrado, a autoridade policial remeterá os 
autos ao Tribunal de Justiça, cabendo à Corte Superior, na primeira 
sessão, autorizar ou não o prosseguimento das investigações. 

§ 2° - O título de Desembargador é privativo dos 
magistrados componentes do Tribunal de Justiça, e o de Juiz, 
privativo dos demais membros do Poder Judiciário. 
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Capítulo 11 

Da Posse e do Exercício do Magistrado 
Art. 91 - O magistrado nomeado tomará posse e entrará 

em exercício no prazo de trinta dias contados da data de publicação 
do ato de nomeação e, quando promovido ou removido, assumirá, o 
exercício no mesmo prazo. 

§ 1 o - Havendo motivo justo, o prazo de que trata o "caput" 
deste artigo poderá ser prorrogado por quinze dias: 

1- pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar 
de Desembargador ou Juiz de Direito; 

11 - pelo Presidente do Tribunal de Alçada, quando se tratar 
de Juiz para ele nomeado ou promovido; 

111 -pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar, quando 
se tratar de Juiz da Justiça Militar. 

§ 2° - Movimentado o Juiz de Direito de uma para outra 
vara da mesma comarca, nela entrará em exercício imediatamente. 

Art. 92 - No ato da posse, o magistrado apresentará o 
título que a legitima e a relação pública de bens e prestará o 
compromisso de desempenhar com retidão as funçõ~s do cargo, 
cumprindo o disposto nas normas constitucionais e nas le1s. . 

Parágrafo único - O termo de posse, lançado em livro 
próprio, será assinado pela autoridade que presidi~ ao ato e ~elo 
empossado ou por seu procurador, depois de subscnto pelo serv1dor 
que o lavrar. . 

Art. 93 -A posse e o exercício assegurarão ao magistrado 
todos os direitos inerentes ao cargo. 

Art. 94 - A nomeação, a promoção ou a remoção ficarão 
automaticamente sem efeito se o magistrado não entrar em exercíc~o 
no prazo estabelecido. 

Capítulo 111 
Da Matrícula, da Antigüidade e da Contagem de Tempo 

Art. 95 - O magistrado, segundo sua vinculação, será 
matriculado na Secretaria do Tribunal de Justiça, do Tribunal de 
Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar. , . _ 

Art. 96 - A matrícula, aberta a v1sta da nomeaçao do 
magistrado, conterá, ent~e outros, o registro dos seguintes fatos 
relativos a sua vida funcional: J 
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decisão; 

I - nome do magistrado; 
11 - data de nascimento; 
111- data da nomeação, ·da remoção e da promoção; 

2223 

IV - data da posse no cargo e da entrada em exercício; 
V - data da declaração de vitaliciedade; 
VI - interrupção do exercício e seu motivo; 
VIl - processo intentado contra o magistrado e respectiva 

VIII - elogio ou nota desabonadora; 
IX - pena disciplinar. 
Art. 97 - Entende-se por antigüidade geral no serviço 

público o tempo de efetivo exercício em função pública. 
Parágrafo único - Não serão deduzidos como interrupção: 
I - o período de trânsito a que se refere o art. 91 desta lei; 
11 - o tempo de suspensão por efeito de processo criminal, 

se sobrevier a absolvição; 
111 - o afastamento previsto nos incisos I e 11 do art. 140 

desta lei. 
Art. 98 - O tempo de serviço prestado nas atividades 

pública ou privada será computado para efeito de aposentadoria. 
Parágrafo único - Para efeito da disponibilidade prevista 

no inciso 111 do art. 140 será computado apenas o tempo de serviço 
prestado na atividade pública. 

Art. 99 - Da contagem para fins de adicionais por tempo 
de serviço e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos 
resultantes de faltas injustificadas e da disponibilidade compulsória 
prevista no inciso 111 do art. 140 desta lei. 

Art. 100 - A apuração do tempo de serviço público na 
magistratura e na entrância será feita em dias, e o número total será 
convertido em anos, considerados sempre como de trezentos e 
sessenta e cinco dias, e, feita a conversão, os dias restantes, até 
cento e oitenta e dois, não serão computados, arredondando-se para 
um ano quando excederem esse número. 

Art. 101 - Entende-se por antigüidade na entrância o 
tempo líquido de efetivo exercício nela, não se descontando as 
interrupções por motivo de luto ou casamento, férias, licença-
paternidade, licença para repouso à gestante, licença para 
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tratamentos de saúde, afastamento nas hipóteses do art. 134, 
disponibilidade nos casos dos incisos I e 11 do art. 140 e os períodos a 
que se referem os arts. 91, § 1°, e 177 desta lei. 

Art. 1 02 - A remoção e a disponibilidade compulsórias 
impedirão a contagem do período de trânsito como de serviço, salvo 
para efeito de aposentadoria. 

Parágrafo umco Do magistrado removido 
compulsoriamente ou em disponibilidade contar-se-á, para efeito de 
antigüidade, o tempo de serviço prestado anteriormente, se voltar ao 
cargo. 

Art. 1 03 - A lista de antigüidade será revista, anualmente, 
pelo Departamento da Magistratura, na primeira quinzena do mês de 
janeiro. 

§ 1 o - A revisão a que se refere o "caput" deste artigo tem 
por finalidade: 

I - a exclusão do magistrado falecido, aposentado ou que 
houver perdido o cargo; 

li - a dedução do tempo que não deve ser contado; 
111- a inclusão do tempo que deve ser contado. 
§ 2° - A lista de antigüidade será publicada no "Diário do 

Judiciário" pelo Departamento da Magistratura. 
Art. 1 04 - No prazo de trinta dias contados da data de 

publicação da lista no "Diário do Judiciário", o magistrado que se julgar 
prejudicado poderá apresentar reclamação, que não terá efeito 
suspensivo. 

§ 1 ° - A reclamação a que se refere o "caput" deste artigo 
será julgada pelo Conselho da Magistratura, na primeira reunião. 

§ 2°- Atendida a reclamação, alterar-se-á a lista. 
§ 3° - Decorrido sem reclamação o prazo a que se refere 

este artigo, prevalecerá a lista até que outra seja aprovada. 
Art. 1 05 - A antigüidade nos tribunais, estabelecida para 

os fins previstos nesta lei ou no Regimento Interno, será apurada: 
I - pela posse; 
li - pela entrada em exercício; 
111- pela nomeação; 
IV - pela idad~. 
Art. 1 06 - A antigüidade do magistrado, para efeito de 
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promoção ou outro que lhe seja atribuído nesta lei, será 
estabelecida em cada entrância e apurada: 

I - pela entrada em exercício; 
11 - pela posse; 
111 - pela nomeação; 
IV - pelo tempo de serviço na magistratura; 
V - pelo tempo de serviço público no Estado; 
VI- pela idade. 

Capítulo IV 
Da Incompatibilidade 
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Art. 1 07 - Não poderá ser nomeado nem promovido por 
merecimento para os tribunais aquele que tiver, no tribunal, cônjuge 
ou parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau inclusive. 

§ 1°- Se, por força de promoção por antigüidade, dois ou 
mais Juízes com assento no tribunal forem cônjuges ou parentes, 
consangüíneos ou afins, em linha reta ou no terceiro grau colateral, o 
primeiro que conhecer da causa ou votar em qualquer deliberação 
impedirá que o outro participe do julgamento. ou da votação. 

§ 2° - Não poderá integrar o Orgão Especial, de modo 
efetivo ou por substituição, o magistrado alcançado pelo impedimento 
estabelecido neste artigo. 

Art. 108 - Na mesma comarca, distrito ou subdistrito, não 
poderão servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça ou 
como qualquer dos servidores relacionados nos arts. 251 e 256 desta 
lei, parentes em grau indicado no art. 107, aplicando-se, em caso de 
promoção por antigüidade, a regra do§ 1° desse artigo. 

Parágrafo único - A incompatibilidade não se estenderá a 
Juízes de varas diferentes na mesma comarca, não podendo um 
substituir o outro. 

Art. 109- A incompatibilidade resolver-se-á: 
1 - antes da posse, contra o último nomeado ou o menos 

idoso, sendo as nomeações da mesma data; 
11- depois da posse, contra o que lhe tiver dado causa e, 

sendo ela imputada a ambos, contra o que contar menos tempo de 
serviço judiciário ou, se este for igual, contra o de menos tempo de 
serviço público estadual. 
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Art. 11 O - Se o magistrado que deve ser afastado não 

solicitar exoneração ou declaração de disponibilidade, esta lhe será 
imposta pela Corte Superior, adotando-se as normas processuais 
relativas a abandono de cargo. 

Art. 111 - Não poderão servir conjuntamente no mesmo 
processo advogado e Desembargador, Juiz, servidor ou membro do 
Ministério Público, parentes em grau indicado no art. 107 desta lei, 
resolvendo-se a incompatibilidade em favor do advogado. 

Capítulo V 
Dos Subsídios e das Indenizações 

Seção I 
Dos Subsídios 

Art. 112- Os subsídios dos magistrados serão fixados nos 
termos da Constituição da República. 

Art. 113 - Para o recebimento dos subsídios, o exercício 
das funções será atestado: 

I - para Desembargador, em folha organizada na 
Secretaria do Tribunal de Justiça, com o visto do Presidente; 

11 - para Juiz do Tribunal de Alçada ou do Tribunal de 
Justiça Militar, em folha organizada na Secretaria do respectivo 
Tribunal, com o visto do Presidente; 

111 -para Juízes de primeiro grau, em folha organizada na 
respectiva comarca, com o visto do Diretor do Foro. 

Seção 11 
Das Indenizações e Outros Pagamentos 

Art. 114 - O magistrado terá direito a: 
I - diárias e pagamento de transporte, quando se afastar 

-da sede, a serviço ou em missão oficial, e a reembolso de despesas 
de hospedagem e transporte, quando em substituição; 

11 - reembolso das despesas de transporte e mudança; 
111 - pagamento por aula ou conferência proferida na 

Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes; 
IV- subsídio especial de Natal; 
V- um terço dos subsídios, em razão de férias; 
VI - auxílio-doença; 
VIl - auxílio-moradia. 
§ 1 ° - Os pagamentos a que se refere o inciso I deste 
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artigo serão processados e efetuados pelas Secretarias do 
Tribunal de Justiça, do Tribunal de Alçada ou do Tribunal de Justiça 
Militar. 

§ 2°- O reembolsotprevisto no inciso 11 deste artigo será 
pago ao Juiz quando, promovido ou removido do cargo de Juiz de 
Direito Substituto para o de titular de comarca de primeira entrância, 
passar a ter exercício em outra comarca. 

§ 3° - A remoção a pedido, de uma para outra comarca, 
não dá direito à percepção do reembolso· previsto no inciso 11 deste 
artigo. 

§ 4° - O pagamento previsto no inciso 111 deste artigo far-
se-á com base no disposto no Regulamento da Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernandes. 

§ 5° - Os pagamentos previstos nos incisos IV a VI deste 
artigo serão devidos nos mesmos termos dos referentes aos 
servidores do Estado. 

Seção 111 
Do Auxílio-Funeral e da Pensão 

Art. 115 -Ao cônjuge sobrevivente pagar-se-á importância 
correspondente a um mês dos subsídios que o magistrado percebia, 
para atender às despesas de funeral e luto. 

§ 1° - Quem, na falta do cônjuge sobrevivente, houver 
custeado o funeral do magistrado será indenizado das despesas 
comprovadas, até o montante referido neste artigo. 

§ 2° - O pagamento da indenização será processado e 
efetuado nas Secretarias do Tribunal de Justiça, do Tribunal de 
Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar. 

Art. 116 - Por falecimento do magistrado, será devida a 
seu cônjuge ou companheiro por união estável, assim declarado por 
sentença, ou, na falta destes, aos filhos dependentes, menores ou 
incapazes, pensão mensal a ser paga pela tesouraria do Tribunal 
encarregada do pagamento, no mesmo valor dos proventos da 
aposentadoria do magistrado falecido ou da remuneração a que o 
magistrado teria direito, se em atividade, na forma da Constituição, 
podendo a lei estabelecer os critérios de compensação financeira 
decorrentes desses pagamentos ao orçamento do Tribunal. 

Capítulo VI 
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Art. 117 - Os magistrados terão direito a férias anuais, por 
sessenta dias, coletivas ou individuais. 

§ 1 ° -As férias individuais serão concedidas nos casos em 
que o magistrado tenha servido durante as férias coletivas. 

§ 2° - As férias excepcionalmente não gozadas, por 
necessidade de serviço, a critério do Presidente do Tribunal de 
Justiça, serão indenizadas, em dinheiro, por ocasião da aposentadoria 
ou decorrido um ano do período em que podiam ser gozadas. 

Subseção I 
Das Férias nos Tribunais 

Art. 118 - Os membros dos tribunais gozarão trinta dias de 
férias coletivas no período de 2 a 31 de janeiro e trinta dias de férias 
individuais em período a ser estabelecido de acordo com a 
conveniência do Tribunal de Justiça. 

Art. 119 - Gozarão trinta dias consecutivos de férias 
individuais, por semestre e quando solicitarem: 

I - os Presidentes dos tribunais; 
11 - os Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça e de 

Alçada, se o exigir o serviço a seu cargo; 
111 -o Corregedor-Geral de Justiça; 
IV - os Desembargadores e os Juízes do Tribunal de 

Alçada integrantes de Câmara Especial de Férias; 
V - o Desembargador que, por motivo de serviço eleitoral, 

não tiver gozado férias coletivas. 
§ 1° - As férias individuais somente podem acumular-se 

por imperiosa necessidade de serviço. 
§ 2° - Será vedado o afastamento, em gozo de férias 

individuais, de Juízes em número que possa comprometer o quórum 
de julgamento do tribunal ou de qualquer de seus órgãos judicantes. 

Subseção 11 
Das Férias na Primeira Instância 

Art. 120 - Os magistrados de primeiro grau gozarão trinta 
dias de férias coletivas no _período de 2 a 31 de janeiro e trinta dias de 
férias individuais em período a ser estabelecido de acordo com a 
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conveniência do Tribunal de Justiça. 

-§ 1° - Um dos períodos de férias coletivas pode ser 
transformado em período de férias individuais, a critério e mediante 
resolução da Corte Superior. 

§ 2° - Ao magistrado que não tiver gozado férias coletivas, 
por motivo de plantão ou de serviço eleitoral, serão concedidas férias 
individuais, mediante autorização do Presidente do Tribunal de 
Justiça. 

§ 3° - As férias individuais só serão concedidas por 
períodos correspondentes aos das férias coletivas não gozadas. 

§ 4° - As férias individuais não serão concedidas 
concomitantemente ao Juiz a quem caiba substituir e ao que deva ser 
substituído. 

Art. 121 -Nos períodos de férias coletivas, somente serão 
praticados os atos processuais e processadas as causas seguintes: 

I - a produção antecipada de provas, de que trata o art. 
846 do Código de Processo Civil; 

11 - a citação, a fim de evitar o perecimento do direito; 
111 - o arresto, o seqüestro, a penhora, a arrecadação, a 

busca e a apreensão, o depósito, a prisão, a separação de corpos, a 
abertura de testamento, os embargos de terceiro, a nunciação de obra 
nova, a liminar em mandado de segurança, o suprimento de 
consentimento para o casamento e outros atos análogos; 

IV - os atos de jurisdição voluntária, bem como os 
necessários à conservação de direitos, quando puderem ser 
prejudicados pelo adiamento; 

V - as causas de alimentos provisionais, de dação ou 
remoção de tutores ou curadores, bem como as que se processam 
pelo rito sumariíssimo; 

VI - as causas e os atos processuais da jurisdição 
criminal; 

VIl - as causas e os atos processuais referentes ao 
Juizado da Infância e da Juventude; 

VIII- todas as causas que a lei federal determinar; 
IX - os conflitos de competência, em casos de réus presos 

ou quando pendente pedido de liminar. 
Art. 122 - Durante as férias coletivas, servirão na Comarca 

~ -
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de Belo Horizonte e nas comarcas do interior do Estado Juízes 
designados por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, que definirá 
sua competência. 

§ 1° - Nas comarcas do interior, o Presidente do Tribunal 
de Justiça atribuirá competência ao Juiz de plantão para substituir nas 
comarcas que não o tenham. 

§ 2° - O plantão estabelecido neste artigo será exercido, 
preferencialmente, por Juízes de Direito Auxiliares e por Juízes de 
Direito Substitutos. 

Art. 123 - Nos sábados, domingos e feriados, na Comarca 
de Belo Horizonte, servirá um Juiz designado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, em escala mensal, para conhecer de "habeas 
corpus", funcionando um Escrivão e servidores designados pelo 
Corregedor-Geral de Justiça, mediante rodízio. 

§ 1° - Para as comarcas do interior do Estado, a Corte 
Superior estabelecerá microrregiões em que os Juízes respectivos, 
mediante designação do Presidente do Tribunal de Justiça, se 
revezarão, para efeito deste artigo, levando-se em conta a distância e 
as vias de comunicação que possibilitem a realização do plantão. 

§ 2° - Na hipótese do § 1 ° deste artigo, terá preferência na 
indicação o Escrivão e os servidores lotados na comarca do Juiz 
indicado para o plantão. 

§ 3° - Os Juízes e os servidores designados para o 
plantão previsto neste artigo ficarão com o direito à compensação 
pelos dias em que servirem. 

Seção 11 
Das Férias-Prêmio 

Art. 124 - Após cada período de cinco anos de efetivo 
exercício de serviço público, o magistrado terá direito a férias-prêmio 
de três meses, admitida a conversão em espécie, paga a título de 
indenização, quando da aposentadoria. 

Parágrafo único - Da contagem do qüinqüênio, não se 
deduzirá o tempo de afastamento do exercício das funções por motivo 
de: 

I - casamento ou luto, até oito dias; 
li - férias; . 
111 -licença para tratamento de saúde, até cento e oitenta 
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dias. 

Art. 125 - O gozo das férias-prêmio será d~ferido pelo 
Presidente do tribunal competente. 

Parágrafo único - Não poderão ser gozadas as férias-
prêmio quando: -

1 - ocorrer fase de intensidade de qualificação eleitoral ou 
de proximidade de pleito; · . 

11- estas recaírem em mês de funcionamento do júri, salvo 
na Comarca de Belo Horizonte; 

111 - estiver o magistrado com autos em seu poder além do 
prazo legal; 

IV - pender de julgamento causa cuja instrução tenha sido 
dirigida pelo magistrado, ou existirem autos conclusos para sentença 
ou despacho por tempo superior ao prazo legal; 

V- inexistir Juiz para a substituição, ou esta sobrecarregar 
demasiadamente o substituto; 

VI - estas forem contrárias ao interesse público. 
Art. 126 - O pedido de concessão de férias-prêmio será 

instruído com prova de que não existem os impedimentos referidos 
nos incisos 111 e IV do parágrafo único do art. 125. 

Art. 127 - Serão devidos ao cônjuge sobrevivente ou ao 
companheiro por união estável, assim declarado por sentença, 
sobrevivente e aos herdeiros necessários do magistrado, em caso de 
falecimento deste, ocorrido quando na atividade, os subsídios 
correspondentes a períodos de férias-prêmio não gozadas nem 
contadas em dobro. 

Capítulo VIl 
Das Licenças e do Afastamento 

Seção I 
Das Licenças 

Art. 128- O magistrado poderá ser licenciado: 
I - para tratamento de saúde; 
11 - por motivo de doença em pessoa da família; 
111- para repouso à gestante; 
IV- por motivo de licença-paternidade. 
Art. 129 - A licença para tratamento de saúde terá o prazo 

máximo de dois anos, não se interrompendo a contagem desse prazo 
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pela reassunção do exercício por período de até trinta dias. 

§ 1 o - No caso de licença para tratamento de saúde, findo 
o prazo máximo, o magistrado será submetido a inspeção de saúde, 
devendo reassumir o cargo no período de dez dias contados da data 
do laudo que concluir por se1.1 restabelecimento. 

§ 2° - Concluindo o laudo pela continuação da 
enfermidade, será iniciado o processo de aposentadoria. 

Art. 130 - O requerimento de licença para tratamento de 
saúde será instruído com atestado médico. 

§ 1 ° - Se a licença e suas prorrogações ininterruptas 
forem por prazo superior a trinta dias, o requerimento será instruído 
com laudo de inspeção expedido por junta médica oficial. 

§ 2° - Se inexistir junta médica oficial na comarca de 
exercício do magistrado, a licença poderá ser concedida com atestado 
assinado por mais de um médico e terá o visto da junta médica do 
Tribunal de Justiça, podendo ser exigido o exame pessoal do 
magistrado. 

§ 3° Nos casos de tuberculose, cardiopatia 
descompensada, alienação mental, neoplasia maligna, leucemia, 
cegueira, lepra, pênfigo foliáceo, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, paralisia que impeça 
a locomoção ou Síndrome de lmunodeficiência Adquirida -AIDS-, a 
concessão da licença dispensará requerimento e será concedida de 
ofício, mediante simples apresentação do atestado ou laudo médico. 

§ 4° - Nos casos a que se refere o § 3°, a licença será 
concedida por prazo indeterminado e importará instauração do 
processo de verificação de invalidez. 

§ 5° - Permanecendo o magistrado em licença para 
tratamento de saúde pelo prazo de um ano, ser-lhe-á concedido 
auxílio-doença no valor de um mês de subsídios. 

Art. 131 -Na licença para tratamento de saúde em pessoa 
da família do magistrado, o requerimento será instruído na forma 
estabelecida no art. 130 desta lei, devendo o atestado ou o laudo de 
inspeção, expedido por junta médica, declarar a indispensabilidade da 
assistência pessoal do magistrado e a incompatibilidade de sua 
prestação com o exercíci_o do cargo. 

§ 1° - Para efeito do disposto neste artigo, considerar-se-
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ão da família do magistrado o conjuge não separado, o 
companheiro em união. estável, os filhos, os pais, os sogros e os 
irmãos que vivam em sua companhia. 

§ 2° - A licença por motivo de doença em pessoa da 
família, até o prazo de trinta dias, será concedida com remuneração 
integral e, além desse prazo, sem remuneração. 

Art. 132 - A licença-paternidade, a licença para tratamento 
de saúde e a licença-maternidade serão concedidas com 
remuneração integral. 

Art. 133 - A licença-paternidade será concedida pelo 
prazo de cinco dias úteis, e a de repouso à gestante, pelo de cento e 
vinte dias, sendo o pedido 'instruído com atestado médico. 

Seção 11 
Do Afastamento 

Art. 134 - Sem prejuízo do subsídio, o magistrado poderá 
afastar-se de suas funções por até oito dias consecutivos por motivo 
de: 

I - casamento; 
11 - falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, 

sogro ou irmão. 
Parágrafo único - No caso do inciso I deste artigo, o 

magistrado comunicará, com antecedência, o afastamento ao seu 
substituto legal e, no caso do inciso 11, fará a comunicação, se 
possível. 

Art. 135 - Conceder-se-á afastamento ao magistrado, sem 
prejuízo do subsídio: 

I - para freqüência em congressos, cursos ou seminários 
de aperfeiçoamento, especialização e estudos, pelo prazo necessário 
à sua conclusão, no exterior inclusive, mediante prévia autorização da 
Corte Superior, vedada a recusa imotivada; 

11 - para prestação de serviços exclusivamente à Justiça 
Eleitoral; 

111 - para exercer a Presidência da Associação dos 
Magistrados Mineiros ou da Associação dos Magistrados do Brasil. 

Capítulo VIII . 
Da Aposentadoria 

Art. 136- O magistrado vitalício aposentar-se-á: 
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I - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, por 
invalidez ou por interesse público; 

11 -voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo 
de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos de 
exercício na magistratura, observadas as seguintes condições: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, 
se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, 
se mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

Parágrafo único - Os proventos da aposentadoria serão 
iguais aos subsídios correspondentes ao cargo em que ela oc~rreu e 
serão reajustados na mesma proporção dos aumentos concedidos, a 
qualquer título, aos magistrados em atividade. 

Art. 137 - Ao completar setenta anos de idade, o 
magistrado perderá automaticamente o exercício do cargo, cumprindo 
à Corte Superior organizar a lista ou fazer a indicação para 
preenchimento da vaga, independentemente de ato declaratório da 
vacância do cargo. 

Parágrafo único -A formalização da aposentadoria dar-se-
á por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, que será proce~sado 
na sua Secretaria e encaminhado ao Tribunal de Contas para reg1stro. 

Art. 138 - A aposentadoria voluntária será requerida pelo 
interessado diretamente ao Presidente do Tribunal de Justiça e 
processada na forma do parágrafo único do art. 137. 

Art. 139 - A aposentadoria por invalidez será decretada 
pela Corte Superior, em processo estabelecido no Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça. 

Capítulo IX 
Da Disponibilidade 

Art. 140 - O magistrado será posto em disponibilidade: 
1 - em razão da extinção do cargo ou da transferência da 

sede da comarca; 
11 - em razão da incompatibilidade prevista no art. 1 07 

desta lei; 
111 -compulsoriamente, no caso e na forma estabelecidos 
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na Constituição da República. 

§ 1° - No caso de transferência da sede da comarca, o 
magistrado não será colocado em disponibilidade se preferir remover-
se para a nova sede, requerendo-o ao Presidente do Tribunal de 
Justiça no prazo de quinze dias depois de efetivada a mudança. 

§ 2° - No caso de extinção do cargo, o magistrado poderá 
ser aproveitado em outra comarca de igual categoria que estiver vaga 
ou que vagar, se o requerer ao Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 3° - Decretada a disponibilidade compulsória, o recurso 
que for interposto não terá 'efeito suspensivo, e o magistrado perderá 
imediatamente a função jurisdicional. 

Art. 141 -A disponibilidade a que se referem os incisos I e 
11 do art. 140: 

I - assegura ao magistrado todos os direitos da atividade, 
remuneração e promoção por merecimento e antigüidade inclusive; 

11 - impõe ao magistrado todos os deveres e todas as 
restrições estabelecidos para a magistratura, submetendo-o à 
disciplina judiciária e sujeitando-o às sanções àquela aplicáveis. 

Art. 142 - A disponibilidade prevista no inciso 111 do art. 
140 desta lei: 

I - assegura ao magistrado proventos proporcionais ao 
tempo de serviço; 

11 - sujeita-o à perda do cargo em razão de sentença 
criminal; 

111 - faculta-lhe o reaproveitamento, nos termos que o 
Regimento Interno estabelecer; 

IV- impede-o de contar o tempo de disponibilidade. 
Capítulo X _ 

Da Cessação do Exercício 
Art. 143- Para o magistrado vitalício, cessará o exercício 

da função jurisdicional: 
I - por perda do cargo em razão de: 
a) sentença judicial transitada em julgado; 
b) perda da nacionalidade ou dos direitos políticos,. nos 

termos da Constituição da República; 
li- por aposentadoria ou exoneração a pedido; 
111 - por disponibilidade ou remoção compulsória, até o 

I 
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reaproveitamento. 

Art. 144 - Para o magistrado não vitalício, cessará o 
exercício da função jurisdicional, em virtude de exoneração, nos 
termos do art. 169 desta lei. 

Capítulo XI 
Da Disciplina Judiciária 

Seção I 
Dos Deveres do Magistrado 

Art. 145 - São deveres do magistrado: 
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, 

serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de seu ofício; 
11 sentenciar ou despachar sem exceder 

injustificadamente os prazos; 
111 - determinar as providências para que os atos 

processuais se realizem nos prazos legais; 
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do 

Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os servidores e 
auxiliares da Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer 
momento, quando se tratar de providência que reclame e possibilite 
solução de urgência; 

V - residir na sede da comarca; 
VI - comparecer ao Fórum, pontualmente, no 1n1c1o do 

expediente fixado por resolução da Corte Superior, não se ausentando 
injustificadamente antes do seu término; 

VIl - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 
especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos; 
mesmo não havendo reclamação das partes; 

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e na 
particular; 

IX - permanecer de plantão, quando escalado, nos fins de 
semana, feriados e férias coletivas, com direito a compensação. 

Art. 146- É vedado ao magistrado: 
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou 

função, salvo uma de magistério; 
11 - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 

percentagem ou custas nos processos sujeitos a seu despacho ou 
julgamento; 
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IV - exercer o comércio ou participar de sociedade 
de economia mista inclusive, exceto como acionista ou 

V - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil 
associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade salvo d~ 
associação de classe, sem remuneração; ' 

. ·- VI - manifestar, por qualquer meio de comunicação, 
opm1ao sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem ou 
~uí~o. ~epreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos 
JUdiCiais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no 
exercício do magistério. 

. . § 1 o - O exercício de cargo ou função de magistério será 
perm1t1do somente se houver compatibilidade de horários vedado em 
quai~~uer . hipóte~es: o desempe~ho de função 'de dir~ção 
admm1strat1va ou tecmca de estabelecimento de ensino. 

§ 2° - O magistrado poderá desempenhar função docente 
em ~urso oficial de preparação para a judicatura ou de 
aperfeiçoamento de magistrados, cumulativamente com o exercício de 
cargo ou função de magistério. 

-·Seção 11 
Das Penalidades 

. . Art. 147 - O magistrado não poderá ser punido nem 
preJUdicado pelas opiniões que manifestar nas decisões que proferir 
salvo em casos de impropriedade ou excessos de linguagem. ' 

Art. 148 - São penas disciplinares: 
1- advertência; 
11 - censura; 
111 - remoção e disponibilidade compulsórias; 
IV aposentadoria compulsória com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição; 
V- demissão. 
Parágrafo único - As penas de advertência e de censura 

são aplicáveis somente aos Juízes de 1 o grau. 
Art. 149 - A pena de advertência será aplicada 

reservadamente, por escrito, no caso de negligência no cumprimento 
dos deveres do cargo. 
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Art. 150 - A pena de censura será aplicada 

reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no 
cumprimento dos deveres do cargo ou no caso de procedimento 
incorreto, se a infração não justificar a imposição de pena mais grave. 

Parágrafo único - A aplicação da pena de censura 
impedirá a inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento 
pelo prazo de um ano contado de sua imposição. 

Art. 151 - A pena de remoção compulsória será aplicada 
em razão de interesse público quando: 

I - o procedimento funcional do magistrado, sem 
caracterizar fato determinador da disponibilidade ou da aposentadoria 
compulsórias ou de demissão, for incompatível com o bom 
desempenho da função jurisdicional na comarca; 

11 - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na 
comarca estiverem comprometidos em razão de outros fatos que 
envolvam a pessoa do Juiz. 

Art. 152 - A pena de disponibilidade compulsória será 
aplicada em razão de interesse público, reconhecido, sem prejuízo do 
reconhecimento em outros casos, quando: 

I - o procedimento funcional do magistrado, sem 
caracterizar fato determinador da remoção ou da aposentadoria 
compulsória ou de demissão, for incompatível com o bom 
desempenho da função jurisdicional; 

11 - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na 
comarca estiverem comprometidos em razão de outros fatos que 
envolvam a pessoa do Juiz. 

Art. 153 - A pena de aposentadoria compulsória será 
aplicada ao magistrado: 

I - manifestamente negligente no cumprimento dos 
deveres do cargo; 

11 - de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou 
cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho 
das atividades do Poder Judiciário. 

Art. 154 -A pena de demissão será aplicada em razão de: 
I -sentença judicial transitada em julgado; 
11 - exercício,. ainda que em disponibilidade, de qualquer 

outra função, salvo a de um cargo de magistério; 
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111 - recebimento, a qualquer título e sob qualquer 

pretexto, de percentagens ou custas nos processos sujeitos a seu 
despacho ou julgamento; 

IV- exercício de atividade político-partidária; 
V - abandono do cargo; 
VI - procedimento incompatível com a dignidade, a honra 

e o decoro de suas funções, por decisão da maioria de votos dos 
membros da Corte Superior do Tribunal de Justiça, assegurada ampla 
defesa. 

Art. 155 - O magistrado que ainda não tenha adquirido a 
vitaliciedade poderá ser exonerado nas hipóteses previstas nos arts. 
152 e 153 desta lei e nos casos de falta grave. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei entende-se 
como falta grave a reiteração em procedimento que tiver dado causa a 
advertência ou censura. 

Seçãolll 
Dos Procedimentos 

Art. 156 - Os procedimentos para apuração de faltas e 
aplicação de penalidades, bem como para a decretação de remoção 
ou disponibilidade compulsórias, assegurarão o resguardo devido à 
dignidade e à independência do magistrado e serão estabelecidos no 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

Subseção I 
Dos Procedimentos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar 

de Juiz de Direito na Corregedoria-Geral de Justiça 
Art. 157 - Sem prejuízo da iniciativa da Corregedoria-

Geral de Justiça, qualquer pessoa poderá representar a respeito de· 
abuso, erro, irregularidade ou omissão imputados a magistrado, 
adotando o Corregedor-Geral de Justiça as medidas cabíveis para a 
sua apuração. 

Parágrafo único - A representação será arquivada, se 
manifestamente improcedente. 

Art. 158 - Sempre que for necessário apurar-se fato ou 
circunstância para determinação de responsabilidade disciplinar do 
Juiz, será instaurada sindicância pelo Corregedor-Geral de Justiça. 

Art. 159 - A sindicância será aberta por ato do 
Corregedor-Geral de Justiça, não se exigindo comissão processa')te 
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nem procedimento formal, podendo ser designado Juiz-
Corregedor para conduzir os trabalhos. 
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§ 1° - O sindicante realizará diligências e investigações 
necessárias à elucidação dos fatos. 

§ 2° - A sindicância será conduzida de forma imparcial, 
com a utilização de todos os meios admitidos em direito, sendo 
concluída no prazo de trinta dias contados da data do ato de su~ 
instauração, podendo ser esse prazo prorrogado por igual período. 

§ 3° - Ultimada a sindicância, o sindicante elabora~á 
relatório conclusivo, resumindo as peças principais e mencionando as 
provas que serviram de embasamento para a sua conclusão. 

Art. 160 - Será dispensada a sindicância quando a falta 
disciplinar constar em autos, estiver caracterizada em documento 
escrito ou constituir flagrante desacato ou desobediência. 

Art. 161 - Concluída a sindicância, se apurados o 
descumprimento de dever ou o cometimento de falta funcional por 
parte do magistrado, o Corregedor-Geral de Justiça, em despacho, 
resumirá a acusação, mencionando e classificando os fatos, e 
encaminhará os autos ao Presidente da Corte Superior para 
instauração de processo administrativo, de conformidade com o que 
dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

Subseção 11 
Da Extinção dos Efeitos da Punibilidade 

Art. 162 - A pena de censura perderá seus efeitos 
decorrido um ano do trânsito em julgado da decisão que a houver 
aplicado. 

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o prazo a que 
se refere o "caput" deste artigo será contado em dobro a partir d~ 
última punição. 

Título 11 
Da Magistratura da Justiça Comum 

Art. 163 - A magistratura da justiça comum compreende 
os cargos de: 

I - Juiz de Direito Substituto; 
11 - Juiz de Direito de Primeira Entrância; 
111- Juiz de Di_reito de Segunda Entrância; 
IV- Juiz de Direito de Entrância Especial; 
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V - Juiz do Tribunal de Alçada; 
VI - Desembargador. 

Capítulo I 
Do Concurso para Ingresso na Magistratura 
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Art. 164- O ingresso na magistratura far-se;..á no cargo de 
Juiz de Direito Substituto, mediante aprovação em concurso público 
"de provas e títulos, perante comissão examinadora integrada pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, que a presidirá, por 
Desembargadores, um dos quais será o Diretor da Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernandes, salvo impedimento, e por um 
representante do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Parágrafo único - O concurso será válido por dois anos, a 
contar de sua homologação. 

Art. 165 - São requisitos para inscrição no concurso para 
ingresso na magistratura: 

1 - ser brasileiro e estar no exercício dos direitos civis e 
políticos e em dia com o serviço militar; 

11 - ter mais de vinte e cinco anos de idade na data da 
inscrição no concurso; 

111 - ser bacharel em Direito há pelo menos quatro anos na 
data da inscrição no concurso; 

IV - apresentar laudo de junta médica oficial, 
comprobatório de higidez física e mental e de ausência de defeito 
físico que o incapacite para o exercício da função; 

V - apresentar atestado de antecedentes, folha corrida e 
prova de idoneidade moral; 

VI - comprovar, na data da inscrição no concurso, pelo 
·menos quatro anos de efetivo exercício, a partir da colação de grau, 

como magistrado, Promotor de Justiça, advogado ou servidor público 
ocupante de cargo ou função para cujo desempenho sejam exigidos 

·· conhecimentos privativos de bacharel em Direito, a juízo da comissão 
examinadora; 

VIl - submeter-se, durante o concurso, a processo de 
avaliação psicológica, sob a supervisão do setor de psicologia da 
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. 

§ 1 o - O concurso para ingresso no cargo de Juiz de 
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Direito Substituto será regido pelas normas constantes em 
resolução da Corte Superior e no respectivo edital, onde será fixado o 
valor da taxa de inscrição. 

§ 2° - Para a prova de idoneidade moral, o candidato será 
submetido a investigação relativa aos aspectos moral e social, para o 
que ele apresentará currículo, com indicação dos lugares em que teve 
residência nos últimos dez anos, estabelecimentos de ensino 
freqüentados, empregos particulares ou funções públicas exercidas, 
empregadores ou autoridades perante as quais tiver servido. 

§ 3° - Poderá a comissão examinadora do concurso 
indeferir o pedido de inscrição ou reprovar o candidato, ainda que 
apresentados os documentos exigidos, se entender faltarem-lhe 
condições pessoais para o bom desempenho do cargo. 

Art. 166- O concurso será anunciado, com prazo mínimo 
de inscrição de trinta dias em cada uma de suas fases, em edital que, 
contendo as exigências desta lei, será publicado pelo menos três 
vezes no "Diário do Judiciário", na primeira das quais na íntegra, 
obedecendo às regras que forem estabelecidas em resolução da 
Corte Superior do Tribunal de Justiça. 

Capítulo 11 
Da Nomeação e da Vitaliciedade 

Art. 167 - A nomeação dos candidatos aprovados será 
feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com observância estrita 
da ordem de classificação e respeitada a idade máxima de sessenta 
anos incompletos. 

Art. 168 - Os Juízes de Direito Substitutos tomarão posse, 
de preferência coletivamente, em sessão solene do Pleno do Tribunal 
c;le Justiça e terão direito, desde então, aos subsídios do cargo. 

§ 1°- Empossados, os Juízes passarão a freqüentar curso 
ministrado pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, 
por prazo nunca inferior a três meses. 

§ 2° - Durante o curso, os Juízes serão submetidos a 
avaliações periódicas, incluindo acompanhamento psicológico e 
exames médicos, e será aprofundada a investigação relativa aos 
aspectos moral e social, a fim de se verificarem seu nível de 
conhecimento, o aprovei_tamento, a aptidão e a adequação ao 
exercício da função judicante. 
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§ 3° - O Juiz não habilitado no curso a que se refere o 

§ 1° deste artigo ficará sujeito, desde logo, ao processo de 
vitaliciedade previsto no art. 169 desta lei, conforme dispuser o 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

Art. 169 - Ao aproximar-se o final do biênio de estágio, a 
Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das 
atividades do magistrado e encaminhará o processo ao Tribunal Pleno 
para decidir sobre o reconhecimento do direito à vitaliCiedade. 

Art. 170 - O Tribunal Pleno editará resolução disciplinando 
a matéria dos Capítulos I e 11 desta lei. 

Capítulo 111 
Da Promoção e da Remoção 

Art. 171 -Ocorrendo vaga a ser provida, o Departamento 
da Magistratura fará publicar, no "Diário do Judiciário", edital com 
prazo de quinze dias para inscrição dos candidatos. :· 

§ 1 o - O provimento de vagas nos tribunais de 2° grau 
independe de edital e inscrição. 

§ 2° - A data da abertura de vaga, para efeito de 
determinação do critério de promoção, será: 

I - a do falecimento do magistrado; 
11 - a da publicação do ato de aposentadoria ou de 

exoneração do magistrado; 
111 - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, 

nos casos do art. 143, I, desta lei, a da remoção ou da disponibilidade 
compulsórias; 

IV - aquela em que o Juiz, promovido ou removido, deixar 
·o cargo, com a lavratura do termo de afastamento, que será 
·encaminhado ao Tribunal de Justiça, imediatamente, pelo Escrivão. 

§ 3° - Havendo simultaneidade na data da ocorrência· de 
vaga, a precedência de abertura será determinada pela ordem 
alfabética das comarcas. 

§ 4° - Não se inscrevendo no prazo, presumir-se-á que o 
Juiz não aceita o lugar vago. 

§ 5°- A remoção precederá à promoção por merecimento. 
§ 6° - A vaga decorrente de remoção será provida 

obrigatoriamente por promoção. 
§ 7° - A promoção para entrância especial será para ·o 
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cargo de Juiz de Direito Auxiliar, e o provimento da titularidade 
das varas nessa entrância será efetivado mediante remoção, 
observado o critério da antigüidade, permitindo-se o acesso dos 
Juízes de 23 entrância à titularidade de vara em caso de não haver 
provimento por remoção. 

§ 8° - O provimento de cargo de Juiz de Direito nos 
Juizados Especiais obedecerá ao mesmo critério definido no § 7° 
deste artigo, incluindo-se a exigência de edital. 

Seção I 
Da Promoção 

Art. 172 - A promoção far-se-á alternadamente por 
antigüidade e por merecimento, de entrância a entrância, observado o 
disposto no inciso 11 do art. 98 da Constituição do Estado. 

§ 1° - Não implicará promoção ou rebaixamento do 
magistrado a alteração da classificação da comarca, podendo ele nela 
permanecer ou ser removido. 

§ 2° - O Juiz que permanecer na comarca elevada de 
entrância poderá, se promovido, nela continuar, desde que o requeira 
antes de findo o prazo para assumir o exercício na comarca para a 
qual tenha sido promovido e seu pedido seja aprovado pela Corte 
Superior. 

Art. 173 - Para a promoção por merecimento, será 
organizada lista tríplice, quando possível, em sessão pública e por 
escrutínio secreto, verificando previamente a existência de 
remanescentes de listas anteriores, cujos nomes serão apreciados 
com preferência, em escrutínio distinto. 

§ 1° - Os remanescentes que não obtiverem votação 
bastante no escrutínio preferencial concorrerão em igualdade de 
condições com os demais inscritos. 

§ 2° - O merecimento será aferido com prevalência de 
critério de ordem objetiva, tendo-se em conta, entre outras condições, 
a conduta do Juiz, sua operosidade no exercício do cargo, o número 
de vezes que tenha figurado em lista, tanto para a entrância a prover 
como para as anteriores, bem como o aproveitamento em cursos de 
aperfeiçoamento. 

§ 3° - O Juiz_ não poderá ser votado, sendo nulo o voto 
dado, quando: 
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I - segundo informação fundamentada do Corregedor-

Geral de Justiça, injustificadamente não estiver com o serviço em dia; 
11 - tiver sofrido pena de censura há menos de um ano, 

nos termos do parágrafo único do art. 150 desta lei, ou estiver 
submetido a processo que o sujeite a demissão, aposentadoria, 
disponibilidade ou remoção compulsórias; 

111 -segundo informação do Corregedor-Geral de Justiça, 
residir fora da comarca; 

IV - ainda não tiver alcançado a vitaliciedade. 
§ 4° - O Juiz terá preferência para ser votado para 

promoção por merecimento quando cumprir o previsto no art. 270 da 
Constituição do Estado. 

Art. 17 4 - Não poderá ser promovido nem removido o Juiz 
que mantiver processo indevidamente paralisado. 

Art. 175 - Na promoção por antigüidade, apurada entre os 
magistrados de entrância imediatamente anterior e, em se tratando de 
promoção para o cargo de Desembargador, entre os Juízes do 
Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça só poderá recusar o Juiz 
mais antigo pelo voto motivado de dois terços de seus membros, 
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. 

Parágrafo único - Quando o magistrado, por três vezes 
consecutivas, for recusado para promoção por antigüidade, o 
Corregedor-Geral de Justiça instaurará sindicância. 

Art. 176 - A promoção far-se-á por ato do Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

Art. 177 - O período de trânsito, compreendido entre a 
data em que o Juiz deixar o exercício na comarca de que era titular e 
a data em que assumir na comarca para a qual foi promovido, será 
considerado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício na 
entrância a que pertencia. 

Seção 11 
Da Remoção 

Art. 178 - A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, 
só poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por 
merecimento. 

Parágrafo único- A remoção de uma para outra vara da 
mesma comarca poderá efetivar-se, mesmo em se tratando de vaga a 
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ser provida por antigüidade. 

Art. 179 - A remoção voluntária será feita a pedido do 
Juiz, nos seguintes casos: 

entrância. 

I - de uma comarca para outra de igual entrância; 
11 - de uma vara para outra da mesma comarca; 
111 - mediante permuta entre dois Juízes da mesma 

§ 1°- Para obter remoção, nos casos dos incisos I e 111 
deste artigo, o Juiz deverá contar mais de dois anos de efetivo 
exercício na comarca, tendo preferência, na hipótese do inciso I, o 
Juiz mais antigo. 

§ 2° - A remoção não será obtida quando, segundo 
informação da Corregedoria-Geral de Justiça, o Juiz: 

I - não estiver com o serviço em dia; 
11 - tiver sofrido pena de censura há menos de um ano; 
111 - estiver submetido a processo que o sujeite a 

demissão, aposentadoria, disponibilidade ou remoção compulsórias; 
IV - residir fora da comarca. 
§ 3° - As remoções serão efetivadas por ato do Presidente 

do Tribunal de Justiça, após aprovação da Corte Superior, por maioria 
de votos dos presentes. 

§ 4° - No caso de remoção em que o Juiz deva assumir 
exercício em outra comarca, o período de trânsito a que se refere o 
art. 91 desta lei será considerado como de efetivo exercício para todos 
os efeitos. 

Art. 180 - A remoção compulsória será decretada pela 
Corte Superior, pelo voto de dois terços de seus membros, 
assegurada ampla defesa, nos casos do art. 151 desta lei. 

§ 1° - Decretada a remoção compulsória, o magistrado 
perderá o exercício da função jurisdicional na comarca de que era 
titular, independentemente de recurso que possa interpor, e ficará em 
período de trânsito até a assunção de exercício em outra comarca que 
lhe for designada. 

§ 2° - O período de trânsito do magistrado removido 
compulsoriamente será de três meses, prorrogáveis por igual prazo, a 
juízo da Corte Superior, em decisão tomada pela maioria de seus 
membros. 

z 
õ 
e 
" 

o 

,--------------_ 8 
2247 

§ 3° - Vagando comarca que possa ser provida por 
remoção,· e existindo Juiz de Direito da mesma entrância que tenha 
sido removido-compulsoriamente e cujo período de trânsito já tenha 
ultrapassado o prazo·previsto no§ 2° deste artigo, o Corregedor-Geral 
de Justiça comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça, 
que o submeterá à Corte Superior, que decidirá, pela maioria de seus 
membros, sobre o aproveitamento do magistrado, designando-lhe a 
comarca em questão para seu exercício. 

§ 4° - Ocorrendo a designação prevista no § 3° deste 
artigo, e recusando-se o magistrado a assumir a comarca, abrir-se-á 
processo para sua aposentadoria compulsória. 

§ 5° - Na hipótese do § 3° deste artigo, somente serão 
considerados pedidos de remoção ou de promoção de outros Juízes 
se a Corte Superior decidir pelo não-aproveitamento de magistrado 
removido compulsoriamente ou se o magistrado que seria aproveitado 
recusar-se a assumir a comarca. 

Art. 181 - Aplica-se à decretação da disponibilidade 
compulsória, no que couber, o disposto no art. 180. 

Capítulo IV 
Da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes 

Art. 182 - A Escola Judicial Desembargador Edésio 
Fernandes, órgão da Secretaria do Tribunal de Justiça, tem como 
Diretor o 2°-Vice-Presidente do Tribunal e destina-se precipuamente à 
seleção e à formação inicial e permanente dos magistrados, que se 
fará por meio de cursos, encontros regionais de estudos jurídicos, 
seminários, conferências, publicação de doutrina, jurisprudência e 
legislação e avaliação de trabalhos. 

Art. 183 O Regulamento da Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernandes constará em resolução da Corte 
Superior, de iniciativa do 2°-Vice-Presidente. 

Livro IV 
Da Justiça Militar Estadual 

Título I 
Da Composição, da Sede e da Jurisdição 

Art. 184 - A Justiça Militar Estadual, com jurisdição no 
território do Estado de Minas Gerais e sede na Capital, é constituída, 
em 1° grau, pelo Juiz-Auditor e pelos Conselhos de Justiça, e, em 2° 
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grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. . 
Art. 185 -Compete à Justiça Militar processar e JUlgar o 

policial militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e 
ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da 
patente de oficial e da graduaçã? de praças e_st~veis. . . . 

Parágrafo único - E nula a dec1sao admm1strat1va, bem 
como o processo que lhe der origem, que tiver como objeto a perda de 
graduação da praça estável. . . _ . · 

Art. 186 - O Tribunal de Justiça M1htar compoe-se de do1s 
Juízes oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar e de um 
Juiz oficial da ativa do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado, integrantes de seus respectivos quadros de oficiais, e de 
dois Juízes civis, sendo um da classe dos Juízes Auditores e um 
representante do quinto constitucional. 

Parágrafo único - Os Juízes oficiais e o integrante do 
quinto constitucional são nomeados por ato do Governador do Estado, 
e o da classe dos Juízes-Auditores é promovido, alternadamente, por 
antigüidade e merecimento, por ato do Presidente do Tribunal de 
Justiça. 

Art. 187 - Os candidatos ao cargo de Juiz oficial da ativa 
serão indicados em lista sêxtupla, organizada pelo Alto Comando da 
Polícia Militar de Minas Gerais ou do Corpo de Bombeiros Militar e 
remetida ao Tribunal de Justiça, que a reduzirá a lista tríplice e a 
encaminhará ao Governador do Estado para nomeação. 

§ 1 o - Na lista sêxtupla a que se refere o "caput" _deste 
artigo, será assegurada a indicação de, pelo menos, um ofic1al do 
mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar _do Estado: . .. . 

§ 2° - O Juiz integrante do qumto const1tuc1onal sera 
nomeado, alternadamente, entre advogados e membros do Ministério 
Público observado o disposto no art. 99 da Constituição do Estado. 

' Art. 188 -As promoções dos Juízes de carreira da Justiça 
Militar são feitas por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, após 
indicação da Corte Superior, no caso de antigüidade,_ ou, send~ elas 
por merecimento, mediante lista tríplice, quando poss1vel, organrzada 
por aquela Corte. . . . . 

Art. 189 - O Juiz do Tribunal de Just1ça M1htar e o Juiz-
Auditor gozam, respectivamente, dos mesmos direitos e têm a mesma 
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remuneração do Juiz do Tribunal de Alçada e do Juiz de Direito de 
entrância especial e se sujeitam às mesmas vedações. 

· Capítulo I 
Da Competência 

Art. 190- Compete ao Tribunal de Justiça Militar: 
I - eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, 

dar-lhes posse, assim como aos seus membros, e deferir-lhes o 
compromisso legal; 

11 - elaborar, modificar ou reformar o seu regimento interno 
próprio e o das Auditorias; 

111 - baixar instruções para realização de concurso para 
Juiz-Auditor Substituto, servidores da Secretaria do Tribunal de 
Justiça Militar e servidores da Justiça Militar; 

IV - processar e julgar originariamente: 
a) os oficiais de posto de Coronel da Polícia Militar e do 

Corpo de Bombeiros Militar; 
b) os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar, por indignidade ou incompatibilidade com o oficialato; 
c) as praças estáveis, nos casos de perda de graduação; 
d) o "habeas corpus", nos casos previstos em lei; 
e) a revisão dos processos findos na Justiça Militar; 
f) a reclamação para preservar a competência ou 

assegurar a autoridade do seu julgado; 
g) os mandados de segurança contra atos de seus Juízes, 

do Presidente e do próprio Tribunal; 
V -julgar, em grau de recurso: 
a) os embargos às suas decisões; 
b) as apelações e os recursos de decisões ou despachos 

dos Juízes-Auditores; 
c) os pedidos de correição parcial; 
d) os incidentes processuais, nos termos da lei· processual 

militar; 
e) os recursos de penas disciplinares aplicadas por seu 

Presidente, Corregedor e Juiz-Auditor; 
f) os recursos de despacho do relator, previstos em lei 

processual militar ou no Regimento Interno; 
VI - decidir os conflitos de competência dos Conselhos de 
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Justiça e dos Juízes-Auditores entre si ou entre estes e aqueles, · 
bem como os conflitos de atribuições de autoridades administrativas 
ou judiciárias militares; 

VIl - decidir conflitos de incompatibilidade surgidos no 
curso do processo entre o Juiz-Auditor e os Juízes Militares do 
Conselho ou entre os últimos; 

VIII restabelecer, mediante avocatória, a sua 
competência, quando invadida por Juiz inferior; .... 

IX - resolver, por decisão sua ou despacho do relator, nos 
termos da lei processual militar, questão prejudicial surgida no curso 
do processo submetido ao seu julgamento; 

X - determinar as medidas preventivas e assecuratórias 
previstas na lei processual militar, em processo originário seu ou 
durante o julgamento de recurso, mediante decisão sua ou por 
intermédio do relator; 

XI - decretar a pnsao preventiva, revogá-la ou 
restabelecê-la, por decisão sua ou por intermédio do relator, em 
processo originário seu, mediante representação de encarregado de 
inquérito policial-militar, em que se apure crime de indiciado, sujeito a 
seu julgamento; 

XII - conceder ou revogar menagem ou liberdade 
provisória, por decisão sua ou por intermédio do relator, em processo 
originário; 

XIII- aplicar medida provisória de segurança, por decisão 
sua ou por intermédio do relator, em processo originário; _ 

XIV - determinar a restauração de autos extraviados ou 
destruídos, nos termos da lei processual militar, em se tratando de 
processo originário ou que nele transite em grau de recurso; 

XV - declarar, por acórdão, nos termos da lei, a perda do 
posto e da patente, a indignidade do oficial, a sua incompatibilida~e 
com o oficialato ou a sua reforma, bem como a perda de graduaçao 
da praça estável; . 

XVI - remeter ao Procurador de Justiça ou à autoridade 
competente cópia de peça ou documento constante em processo sob 
seu julgamento, se verificar, em qualquer deles, a existência de crime 
que deva ser submetido. a outro processo; 

XVII - apreciar representação que lhe seja feita pelo 
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Procurador de Justiça, pelo Conselho de Justiça ou pelo Juiz-
Auditor, no interesse da Justiça Militar; 

XVIU - - determinar ao Corregedor, quando julgar 
necessário, correição geral ou especial em Auditoria, Secretaria do 
Tribunal ou Secretaria do Juízo Militar; 

XIX - determinar a instauração de sindicância ou inquérito 
administrativo, sempre que julgar necessário; 

XX - aplicar penas disciplinares aos seus membros e aos 
Juízes-Auditores; 

XXI - indicar, em lista tríplice, ao Comando-Geral da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar oficial combatente da 
ativa do posto de Coronel para completar, como substituto, o quórum 
de julgamento no Tribunal; 

XXII- exercer o controle da Polícia Judiciária Militar; 
XXIII - baixar, por meio de resolução, normas gerais de 

execução de pena, de condenados pela Justiça Militar, que a 
cumprem nos estabelecimentos da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar; 

XXIV - praticar outros atos que decorram de sua 
competência, por força de lei ou do Regimento Interno. 

Capítulo 11 
Das Atribuições do Presidente, do Vice-Presidente e do Corregedor 

Art. 191 - A competência e as atribuições do Presidente, 
do Vice-Presidente e do Corregedor são estabelecidas em resolução 
do Tribunal de Justiça Militar. 

Título 11 
Dos Órgãos de Jurisdição e dos Órgãos Auxiliares de Primeira 

Instância 
Capítulo I 

Da Magistratura Civil da Justiça Militar Estadual 
Art. 192 -A magistratura civil da Justiça Militar Estadual 

constitui-se em carreira, compreendendo os cargos de Juiz-Auditor 
Substituto, Juiz-Auditor Titular e Juiz Civil do Tribunal. 

§ 1° - O ingresso na carreira dar-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos para o cargo de Juiz-Auditor Substituto, 
realizado pelo Tribunal de Justiça Militar, com a participação de um 
representante do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 
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Brasil válido por dois anos contados da homologação, que será 
feita pela Corte Superior do Tribunal de Justiça. . . 

§ 2° - Para ser admitido ao concurso, o c~nd1dato devera 
preencher os requisitos constantes no art. 165 desta le1. . . 

Art. 193 - A nomeação dos aprovados sera fe1ta pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, observada a ordem de 
classificação. . . 

Art. 194 - Os Juízes-Auditores Substitutos, em numero de 
dois, desempenharão as funções que lhes forem atrib~ídas . p~lo 
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, nos termos das d1spos1çoes 
legais e regulamentares. 

Art. 195 - Ocorrendo vaga de Juiz-Auditor Substituto, o 
Tribunal de Justiça Militar, havendo candi?ato aprova_do 
remanescente, comunicará o fato ao Presidente do Tnbunal de Just1ça 
para o provimento. 

Capítulo 11 
Da Constituição das Auditorias 

Art. 196 - Cada Auditoria, em número de três, constitui-se 
de um Juiz-Auditor Titular, junto a ela servindo um Defensor Público e 
um Promotor de Justiça. . . 

Art. 197 - Cada Auditoria tem a sua Secretana de Ju1zo 
Militar. . . 

§ 1o - o Juiz-Auditor poderá requisitar policiais militares 
para o policiamento da respectiva Auditoria. . . _ 

§ 2° - Os servidores das Secretanas do Ju1zo sao 
subordinados ao Juiz-Auditor. 

Capítulo 111 
Das Secretarias do Juízo Militar 

Art. 198 - A Secretaria do Juízo, em cada Auditoria, é 
constituída de um Escrivão Judicial, um Escrevente, um Agente 
Judiciário, dois Datilógrafos e um Oficial de Justiça. . _ 

Parágrafo único - Os cargos mencionados neste _art1go ~ao 
providos por concurso público de p~ovas: ~e acordo com as mstruçoes 
estabelecidas pelo Tribunal de Just1ça Militar. 

Capítulo IV 
Da C_ompetência do Juiz-Auditor 

Art. 199 - Compete ao Juiz-Auditor titular: 
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I - decidir sobre recebimento da denúncia, pedido de 

arquivamento do processo e devolução do inquérito ou da 
representação; ;o,-

11 - relaxar, em despacho fundamentado, a prisão que lhe 
for comunicada por autoridade-encarregada de investigações-policiais; 

111 - decretar, em despacho fundamentado, a prisão 
preventiva de indiciado em inquérito, a pedido do respectivo 
encarregado; 

IV - converter em prisão preventiva a detenção do 
indiciado ou ordenar-lhe a soltura; 

V - requisitar das autoridades civis ou militares as 
providências necessárias ao andamento do processo e ao 
esclarecimento do fato; 

VI - requisitar a realização de exames e perícias; 
VIl determinar as diligências necessárias ao 

esclarecimento do processo; 
VIII- nomear peritos; 
IX - relatar os processos nos Conselhos de Justiça, 

redigir, no prazo de oito dias, as sentenças e decisões, interrogar o 
acusado e inquirir as testemunhas; 

X- proceder, na forma da lei, em presença do Promotor 
de Justiça e do Defensor Público, ao sorteio do Conselho Especial de 
Justiça; 

XI - expedir mandados e alvarás de soltura; 
XII- decidir sobre o recebimento dos recursos interpostos; 
XIII - executar as sentenças, exceto as proferidas em 

processo originário do Tribunal de Justiça Militar, salvo delegação 
deste; 

XIV - renovar, pelo menos trimestralmente, diligência às 
autoridades competentes para captura de condenado, revel ou 
foragido; 

XV - comunicar à autoridade a que estiver subordinado o 
acusado as decisões a este relativas, logo que lhe cheguem ao 
conhecimento; 

XVI -decidir sobre o livramento condicional, observadas 
as disposições legais; 

XVII - remeter à Corregedoria, dentro do prazo de·. dez 
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dias, os autos de inquérito que mandar arquivar; 
XVIII - aplicar penas disciplinares aos servidores que lhe 

são subordinados; 
XIX - apresentar à Corregedoria, no primeiro decêndio de 

cada mês, relatório dos trabalhos da Auditoria realizados no mês 
anterior; 

XX - dar cumprimento às normas legais sobre a 
escrituração de carga e descarga de material; 

XXI - praticar outros atos que, em decorrência de lei, 
forem de sua competência. 

Art. 200 - Compete ao Juiz-Auditor Substituto: 
1 - comparecer diariamente às Auditorias e ali permanecer 

até o final do expediente; 
11 - substituir, na forma regulada pelo Tribunal, Juiz-Auditor 

titular, nas suas licenças, faltas ocasionais, férias, impedimentos ou 
suspeição jurada no processo; . . . . 

111 -funcionar em Conselho Extraordmano de Just1ça ou 
como Juiz Cooperador; 

IV - auxiliar os Juízes-Auditores titulares na feitura dos 
relatórios à Corregedoria e em outros serviços administrativos; 

v - funcionar em Conselho Especial de Justiça, quando 
houver acúmulo de serviço, mediante determinação do Corregedor; 

VI - auxiliar o Diretor do Foro, na forma regimental; 
VIl - praticar outros atos que, em decorrência de lei, 

determinação superior ou provimento, forem de sua competência. 
Capítulo V 

Do Defensor Público perante a Justiça Militar 
Art. 201 - Perante a Justiça Militar servirão Defensores 

Públicos designados pelo respectivo órgão, a fim de promoverem a 
defesa dos praças e dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar ali processados, no caso de insuficiência de 
recursos do militar. 

Capítulo VI 
Das Atribuições dos Servidores da Justiça Militar 
Art. 202 - As atribuições dos servidores da Justiça Militar 

serão regulamentadas em ato do respectivo Tribunal. 
Capítulo VIl 

z 
õ 

categorias: 

Dos Conselhos de Justiça 
Seção I 

Da Organização 

2255 

Art. 203 Os Conselhos de Justiça têm as seguintes 

I - Conselho Especial de Justiça; 
11 -Conselho Permanente de Justiça. 
§ 1° - Os Conselhos Especiais de Justiça são constituídos 

do Juiz-Auditor e de quatro Juízes Militares, sob a presidência de um 
oficial superior, de posto mais elevado que o dos demais Juízes, ou de 
maior antigüidade, no caso de igualdade de posto. 

§ 2° - Os Conselhos Permanentes de Justiça são 
constituídos do Juiz-Auditor, de um oficial superior como Presidente, 
de um oficial até o posto de Capitão e de dois praças de graduação 
igual ou superior à do acusado. 

Art. 204 - Os Juízes Militares integrantes dos Conselhos 
Especiais ou Permanentes são sorteados entre oficiais e praças, 
conforme o caso, em serviço ativo na sede da Auditoria, recorrendo-se 
a militares de fora desse local quando os da sede forem em número 
insuficiente. 

§ 1° - O Conselho Especial é constituído para cada 
processo e dissolver-se-á depois de concluídos os trabalhos, 
reunindo-se novamente, por convocação do Juiz-Auditor, se sobrevier 
nulidade do processo ou do julgamento, ou para atender a diligência 
determinada pelo Tribunal de Justiça Militar. 

§ 2° - O Conselho Permanente de Justiça, uma vez 
constituído, funcionará durante três meses consecutivos. 

§ 3° - Se, na convocação, estiver impedido de funcionar 
algum dos Juízes, será sorteado outro oficial para substituí-lo. 

§ 4°- Por acúmulo de serviço, o Tribunal de Justiça Militar 
poderá convocar Conselhos Extraordinários de Justiça, que 
funcionarão com o Juiz-Auditor Substituto, quatro Juízes Militares, 
escolhidos na forma do art. 209, um Defensor Público e um Promotor 
de Justiça, dissolvendo-se logo após o julgamento dos processos 
enumerados no edital de convocação. 

Art. 205 - Os Conselhos Especiais ou Permanentes 
funcionarão nas sedes das Auditorias, salvo casos especiais, por 
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motivo relevante de ordem pública ou de interesse da Justiça, e 
pelo tempo indispensável, mediante deliberação do Tribunal de 
Justiça Militar. 

Art. 206 - Os Conselhos de Justiça poderão instalar-se ou 
funcionar com a maioria de seus membros, sendo indispensável a 
presença do Juiz-Auditor e do Presidente dos Conselhos 
Permanentes ou Extraordinários, podendo o Presidente, em se 
tratando de Conselhos Especiais, ser substituído por oficial superior 
presente. 

§ 1° - Na sessão de julgamento, exigir-se-ão o 
comparecimento e os votos de todos os Juízes. 

§ 2° - O julgamento será adiado na hipótese de falta 
ocasional do Juiz-Auditor e, ocorrendo a segunda falta, será realizado 
por Juiz-Auditor Substituto designado. 

Art. 207 - Os Juízes Militares são sorteados entre militares 
do serviço ativo, segundo relação remetida trimestralmente pelo órgão 
competente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar à 
Auditoria, na qual constarão o posto ou graduação, a antigüidade e o 
lugar onde servirem, sendo essa relação publicada em boletim, até o 
dia cinco do último mês do trimestre. 

§ 1° - As alterações que se verificarem na relação devem 
ser comunicadas, mensalmente, ao Diretor do Foro Militar. 

§ 2° - Não sendo remetida no devido tempo a relação dos 
militares, os Juízes serão sorteados pela anterior, consideradas as 
alterações que ocorrerem. 

§ 3°- Não serão incluídos na relação: 
I - o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e os 

militares de seus gabinetes; 
11 - o Chefe e os militares do Gabinete Militar do 

Governador do Estado; 
111 - os Diretores, os Comandantes de Unidade e os 

Chefes de Centro. 
§ 4° - Se a antigüidade do acusado exigir, poderão ser 

sorteados os militares referidos no inciso 111 do § 3° e aqueles lotados 
em qualquer gabinete. 

§ 5° - Os_ militares desimpedidos não poderão ser 
retirados da relação de sorteio, sujeitando-se a responsabilidade penal 
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a autoridade que alterá-la indevidamente. 

Art. 208 - · Em audiência pública, estando presentes o 
Promotor de Justiça e o Defensor Público, fará o Juiz-Auditor os 
sorteios dos Conselhos de Justiça. 

§ 1° - Não poderão ser convocados mais de cinco 
militares por unidade para a composição dos Conselhos Permanentes 
de Justiça das diversas Auditorias, por trimestre. 

§ 2° - O resultado do sorteio constará em ata lavrada pelo 
Escrivão em livro próprio. 

§ 3°- O militar que tiver integrado o Conselho Permanente 
de Justiça em um trimestre não será sorteado para o Conselho 
seguinte, salvo se, para a constituição deste último, houver 
insuficiência de pessoal. 

Art. 209 - O militar escolhido para compor qualquer dos 
Conselhos de que trata esta seção fica dispensado de qualquer outra 
função ou obrigação militar durante o período de sua convocação. 

Parágrafo único Os juízes militares sorteados 
trimestralmente para comporem o Conselho Permanente de Justiça 
ficarão à disposição da Justiça Militar. 

Art. 21 O - Se for sorteado militar que estiver em gozo de 
férias regulamentares ou -no-desempenho de comissão ou serviço fora 
da sede da Auditoria e que, por isso, não possa comparecer à sessão 
de instalação do Conselho, será sorteado outro que o substitua 
definitivamente. 

§ 1 o- Será também substituído de modo definitivo o militar 
que for preso, responder a inquérito ou a processo, entrar em licença, 
deixar o serviço ativo ou tiver sido condenado criminalmente, 
enquanto não reabilitado. 

§ 2° - O militar que, no curso do processo, for transferido 
para unidade fora da sede da Auditoria não será substituído, caso se 
trate de Conselho Especial de Justiça, devendo concluir o feito, 
comparecendo quando convocado. 

Art. 211 - Por sessão a que faltar sem justa causa, 
descontar-se-á do militar quantia correspondente a um dia de 
remuneração, comunicando-se o fato à autoridade sob cujas ordens 
ele estiver servindo, sem prejuízo de punição disciplinar prevista em 
regulamento. 
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§ 1° - Se faltar o Juiz-Auditor, sem justa causa, ser-

lhe-á feito idêntico desconto, por ordem do Presidente do Tribunal de 
Justiça Militar, após comunicação do Presidente do Conselho. 

§ 2° - No caso de falta de Promotor de Justiça ou 
Defensor Público, a comunicação será feita pelo Juiz-Auditor ao 
Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador-Chefe da Defensoria. 

Art. 212 - Havendo mais de um acusado no mesmo 
processo, servirá de base à constituição do Conselho o posto ou 
graduação do acusado de maior posto ou graduação. 

Seção 11 
Da Competência 

Art. 213 - Compete aos Conselhos Especiais e 
Permanentes de Justiça: 

1 - processar e julgar os crimes previstos na legislação 
penal militar, ressalvada a competência originária do Tribunal de 
Justiça Militar; 

11 - decretar a prisão preventiva do denunciado, revogá-la 
ou restabelecê-la, no curso do processo; 

111 - converter em prisão preventiva a detenção de 
indiciado ou ordenar-lhe a soltura, justificadamente; 

IV - conceder menagem e liberdade provisória, bem como 
revogá-las; 

V - declarar a inimputabilidade de indiciado ou de 
acusado, nos termos da lei penal militar, quando, no inquérito ou no 
curso do processo, tiver sido verificada aquela condição, mediante 
exame médico legal; 

VI - decretar medidas preventivas e assecuratórias, nos 
processos pendentes de seu julgamento; . 

VIl - decidir questões de direito ou de fato suscitadas 
durante a instrução criminal ou durante o julgamento; 

VIII - ouvir as partes para se pronunciar na sessão a 
respeito das questões nela suscitadas; 

IX - praticar os demais atos que lhe competirem, por força 
da lei processual militar. 

Art. 214 - Compete ao Presidente dos Conselhos 
Especiais e Permanentes çje Justiça: 

1 -abrir as sessões, presidi-las e apurar os votos; 

T 
I 

z 
õ 

2259 
11 - nomear advogado ao acusado que não o tiver e 

curador ao ausente e nos demais casos previstos em lei; \ 
111 - manter a regularidade dos trabalhos de instrução e 

julgamento dos processos, mandando retirar da sala da sessão as 
pessoas que perturbarem a ordem, autuando-as no caso de desacato 
a Juiz, Promotor de Justiça ou Escrivão; 

IV - conceder, pelo tempo legal, a palavra ao Promotor de 
Justiça, ao assistente e ao defensor, podendo, após advertência, 
cassar-lhes a palavra, no caso de uso de linguagem desrespeitosa ao 
Conselho ou a autoridade judiciária ou administrativa; 

V - prender os assistentes que portarem armas proibidas, 
apresentando-os à autoridade competente; 

VI - submeter as questões de ordem à decisão do 
Conselho, ouvidos o representante do Ministério Público e a defesa; 

VIl - mandar constar na ata da sessão incidente nela 
ocorrido; 

anterior. 
VIII -mandar proceder, em cada sessão, à leitura da ata 

Título 111 
Disposições Gerais e Finais 

Capítulo I 
Do Compromisso, da Posse e do Exercício 

Art. 215 - Nenhum magistrado ou servidor da Justiça 
Militar poderá tomar posse e entrar em exercício sem que tenha 
prestado compromisso de fiel cumprimento dos deveres e das 
atribuições. 

Parágrafo único - Para a posse, serão apresentados os 
seguintes documentos: 

I - título de nomeação ou exemplar do órgão oficial dos 
Poderes do Estado em que conste integralmente o respectivo ato; 

li - certidão de nascimento ou documento equivalente; 
111 - carteira de identidade; 
IV - certificado ou documento equivalente que prove estar 

quite com as obrigações militares; 
V - atestado de boa saúde, firmado por junta médica 

oficial; 
VI - declaração de bens, registrada no Cartório de Títulos 
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e Documentos, quando se tratar de magistrado. 

Art. 216- O prazo para a posse e o início do exercício 
será de trinta dias, prorrogável por mais trinta, por motivo justificado. 

§ 1°- O prazo para a posse será contado a partir da data. 
da publicação do ato de nomeação ou promoção no órgão oficial dos 
Poderes do Estado. 

§ 2° - Não ocorrendo a posse nem o exercício nos prazos 
legais, considerar-se-á sem efeito o ato de nomeação ou promoção. 

§ 3° - Tratando-se de promoção, o exercício dar-se-á 
mediante a simples apresentação do título ou da publicação do ato no 
órgão oficial dos Poderes do Estado e a comunicação ao Presidente 
do Tribunal de Justiça Militar. 

Art. 217 - São competentes para dar posse: 
I -o Tribunal de Justiça Militar a seus Juízes; 
11 - o Presidente do Tribunal de Justiça Militar aos Juízes-

Auditores, aos Diretores e aos outros servidores do Tribunal; 
111 - o Corregedor aos servidores que lhe são 

subordinados e ao Diretor do Foro Militar; 
IV- o Juiz-Auditor titular aos servidores da Auditoria. 
Art. 218- Haverá, no 1° grau da Justiça Militar, um Diretor 

do Foro, que será um Juiz-Auditor titular designado pelo Tribunal de 
Justiça Militar por meio de resolução. 

Capítulo 11 
Das Incompatibilidades 

Art. 219 - Às incompatibilidades e aos impedimentos 
aplica-se o disposto nos arts. 1 07 a 111 desta lei. 

Capítulo 111 
Das Substituições 

Art. 220 - Os Juízes serão substituídos nas licenças, nas 
férias, nas faltas ou nos impedimentos da seguinte forma: 

I - o Presidente do Tribunal pelo Vice-Presidente ou, na 
falta deste, pelo Corregedor; 

11 - o Corregedor pelos demais Juízes, em ordem 
decrescente de antigüidade; 

111 - o Juiz Civil pelo Juiz-Auditor titular, para completar o 
quórum de julgamento; . 

IV- o Juiz Militar por oficial do posto de Coronel da Polícia 
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Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, do quadro de 
combatentes em atividade, escolhido segundo a ordem de antigüidade 
do respectivo Quadro; 

V- o Juiz-Auditor titular pelo Juiz-Auditor·Substituto; 
VI - o Presidente do Conselho Especial de Justiça pelo 

imediato em posto ou antigüidade se for oficial superior; 
VIl - o Presidente do Conselho Permanente de Justiça, 

somente no caso de impedimento legal, apurado no início do 
trimestre, mediante novo sorteio; 

VIII - os Juízes dos Conselhos Especial ou Permanente, 
mediante novo sorteio. 

Capítulo IV 
Da Disciplina Judiciária Militar 

Art. 221 - Aplicar-se-á aos magistrados da Justiça Militar, 
no que couber, o disposto nesta lei para a magistratura comum, 
quanto à disciplina judiciária. 

Art. 222 - Os servidores da Justiça Militar são passíveis 
das seguintes penas disciplinares: 

I - repreensão; 
11- multa; 
111 - suspensão; 
IV - demissão. 
Art. 223 - Constitui infração disciplinar a violação da 

· disciplina judiciária por abuso, erro inescusável ou omissão por parte 
do magistrado ou servidor. 

§ 1 o - Qualquer pessoa poderá denunciar, verbalmente ou 
por escrito, ao Corregedor o abuso, o erro inescusável ou a omissão 
de Juiz-Auditor ou servidor da Justiça Militar .. 

§ 2° - A reclamação será arquivada se manifestamente 
improcedente. 

Art. 224 - Na aplicação das penas disciplinares, serão 
consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que 
dela advierem para o serviço judiciário militar. 

Art. 225 - A pena de repreensão ao servidor será aplicada 
por escrito, em caráter sigiloso ou não, nos casos de desobediência e 
não-cumprimento dos deveres funcionais ou descortesia no trato com 
autoridades ou com outras pessoas, no exercício da função. 
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Art. 226 - A pena de suspensão, que não excederá, 

cada vez, a trinta dias, será aplicada ao servidor em caso de falta 
grave ou reincidência. 

Parágrafo único - Quando houver conveniência para o 
serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento diário, 
multiplicado pelo número de dias de punição, obrigado o punido a 
permanecer em serviço. 

Art. 227- A pena de demissão aplicar-se-á nos mesmos 
casos previstos para os demais servidores civis do Estado. 

§ 1 o - O servidor estável somente poderá ser demitido 
após processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa, instaurado de ofício ou mediante representação escrita de 
autoridade ou de pessoa interessada, cujo depoimento deverá ser 
tomado. 

§ 2° - Se não for estável, o servidor, depois de ouvido, 
poderá ser exonerado. 

§ 3°- O ato de demissão mencionará a causa da punição. 
§ 4°- Instaurado o processo administrativo para apuração 

de falta determinadora de demissão, resultando provada outra menos 
grave, a autoridade competente imporá a pena cabível. 

§ 5° - Por determinação do Tribunal, será instaurado o 
processo administrativo de que possa resultar demissão. 

§ 6° - Independerá de processo administrativo a aplicação 
das penas de repreensão, multa e· suspensão do servidor. 

Art. 228 - As infrações funcionais dos membros do 
Ministério Público e da Defensoria Pública ocorridas perante a 
autoridade judiciária, ou no curso do processo, serão comunicadas 
pelo Presidente do Tribunal ou pelo Juiz-Auditor ao Procurador-Geral 
de Justiça ou ao Procurador-Chefe da Defensoria Pública. 

Art. 229 - As penas disciplinares serão aplicadas: 
I - pelo Tribunal, por intermédio do Presidente, aos seus 

membros e aos Juízes-Auditores; 
11 - pelo Presidente do Tribunal, pelo Corregedor ou pelo 

Juiz-Auditor aos servidores que lhes são subordinados. 
Art. 230 - A punição disciplinar imposta a Juiz-Auditor ou 

servidor primários permitirá, apenas uma vez, o pedido de 
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reconsideração ou relevação. 

Art. 231 -O punido poderá recorrer ao Tribunal, no prazo 
de cinco dias contados da ciência que tiver da punição ou do 
indeferimento de pedido de reconsideração ou relevação. 

Art. 232 - O pessoal militar que estiver em serviço da 
Justiça Militar submete-se aos preceitos éticos e disciplinares 
exigíveis do militar estadual, mediante comunicação do Presidente do 
Tribunal de Justiça Militar à autoridade competente. 

Capítulo V 
Dos Direitos, das Garantias e da Aposentadoria 
Art. 233- Os Juízes Civis e os Juízes-Auditores serão 

aposentados, e os Juízes Militares, reformados, nas mesmas 
condições dos magistrados da justiça comum, aplicando-se a regra 
também aos casos de disponibilidade. 

Art. 234 - A aposentadoria dos Juízes Civis da Justiça 
Militar será concedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça, e a 
reforma dos Juízes Militares, pelo Governador do Estado, mediante 
petição devidamente instruída, se voluntária, regendo-se, em todos os 
casos, pelas mesmas normas aplicáveis à magistratura comum. 

§ 1 o - O tempo de serviço prestado fora da Justiça Militar 
será apurado: 

I - para os civis, na forma estabelecida nesta lei para os 
demais magistrados; 

11 - para os militares, de conformidade com as leis 
aplicáveis ao pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar. 

§ 2° - O tempo de serviço prestado na Justiça Militar será 
provado por certidão passada pelo Diretor-Geral do Tribunal. 

Art. 235- Os processos da Justiça Militar são isentos de 
taxas, custas ou emolumentos. 

Livro V 
Dos Órgãos Auxiliares da Justiça 

Título I 
Da Discriminação dos Órgãos Auxiliares 

Art. 236 - Nos Tribunais e nos Juízos servirão órgãos 
auxiliares da administração da justiça. 

Art. 237 - São órgãos auxiliares dos Tribunais: 
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I - a Secretaria do Tribunal de Justiça; 
11- a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça; 
111- a Secretaria do Tribunal de Alçada; 
IV - a Secretaria do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 238 - São órgãos auxiliares dos Juízos: 
I- as Secretarias do Juízo; 
11 - os Serviços Auxiliares do Diretor do Foro; 
111 -os Auxiliares de Encargo; 
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IV - as Secretarias de Juízo Militar, previstas no art. 198 
desta lei. 

Título 11 
Dos Órgãos Auxiliares dos Tribunais 

Capítulo I 
Da Secretaria do Tribunal de Justiça 

Art. 239 - A organização e as atribuições da Secretaria do 
Tribunal de Justiça serão fixadas em regulamento expedido pelo 
Tribunal. 

Art. 240 - O Quadro dos Servidores da Secretaria é fixado 
em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça. 

Art. 241 - A nomeação para os cargos integrantes do 
quadro a que se refere o art. 240 será feita pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, de acordo com as condições e a forma de 
provimento estabelecidas em lei. 

Capítulo 11 
Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça 
Art. 242 - O Tribunal de Justiça estabelecerá, por meio de 

regulamento, a organização e as atribuições da Secretaria da 
Corregedoria-Geral de Justiça, que será integrada administrativa e 
financeiramente à Secretaria do Tribunal de Justiça e funcionará sob a 
superintendência do Corregedor-Geral de Justiça. . 

Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretana da 
Corregedoria-Geral de Justiça será fixado conforme o disposto no art. 
240, e a nomeação será feita de acordo com o art. 241 desta lei. 

Capítulo 111 
Da Secretaria do Tribunal de Alçada 

Art. 244 - O Tr!bunal de Alçada estabelecerá, por meio de 
regulamento, a organização e as atribuições de sua Secretaria. 
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Art. 245 - O Quadro de Servidores da Secretaria é o 

fixado em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, consoante proposta 
do Tribunal de AlÇada . 

Art. 246 - A nomeação para os cargos integrantes do 
Quadro a que se refere o art. 245 será feita por Presidente do Tribunal 
de Alçada, de acordo com as condições e a forma de provimento 
estabelecidas em lei, observado o disposto nos arts. 302 e 303 desta 
lei. 

Capítulo IV 
Da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar 

Art. 247 -0 Tribunal de Justiça Militar estabelecerá, por 
meio de regulamento, a organização e as atribuições de sua 
Secretaria. 

Art. 248 - O Quadro dos Servidores da Secretaria é o 
fixado em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, consoante proposta 
do Tribunal de Justiça Militar, observado o disposto nos arts. 302 e 
303 desta lei. 

Art. 249 - A nomeação para os cargos integrantes do 
Quadro a que se refere o art. 248 será feita pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça Militar, de acordo com as condições e a forma de 
provimento estabelecidas em-lei. 

Título 111 
Dos Órgãos Auxiliares dos Juízos 

Capítulo I 
Disposição Geral 

Art. 250- O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça 
de Primeira Instância é o constante na legislação que contém os 
planos de carreira dos servidores do Poder Judiciário, sendo a lotação 
e as atribuições dos cargos que o compõem estabelecidas em 
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. 

Capítulo 11 
Das Secretarias do Juízo 

Art. 251 - A cada Juízo de Direito corresponde uma 
Secretaria, cuja lotação será definida pela Corte Superior, mediante 
resolução. 

§ 1° - Integram a Secretaria do Juízo as seguintes classes 
de servidores: 
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I - Técnico de Apoio Judicial - especialidade de 

Escrivão Judicial; 
11 - Oficial de Apoio Judicial A - especialidade de 

Escrevente JudiciaL 
§ 2° - Nas comarcas em que houver Vara Privativa da 

Infância e da Juventude ou Juizado Especial, estes terão Secretaria 
do Juízo e quadro de lotação de pessoal estabelecido pela Corte 
Superior, mediante resolução. 

§ 3° - Nas comarcas onde houver duas ou mais varas, a 
lei poderá criar cargos de assessoramento de Juízes, que integrarão o 
Quadro de Pessoal.previsto no artigo anterior. 

Capítulo 111 
Dos Serviços Auxiliares da Justiça 

Art. 252- São Serviços Auxiliares da Justiça os Serviços 
Auxiliares do Diretor do Foro. , 

Art. 253 - Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares 
da Justiça serão fixados pela Corte Superior do Tribunal de Justiça, 
mediante resolução. 

Art. 254- O provimento efetivo dos cargos far-se-á por ato 
do Presidente do Tribunal de Justiça e dependerá de aprovação 
prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, 
realizado nos termos dos arts. 258 e 259 desta lei, respeitando-se a 
ordem de classificação. 

Art. 255 - Em qualquer modalidade de provimento de 
cargo, atender-se-á aos requisitos constantes na especificação da 
classe respectiva. 

Capítulo IV 
Dos Auxiliares de Encargo 

Art. 256 - São auxiliares de encargo: 
1- o Perito; 
li - o Depositário; 
111 -o Síndico; 
IV - o Administrador; 
V- o Intérprete. 
Art. 257 - Os auxiliares de encargo são nomeados pelo 

Juiz da causa, para nela s~rvirem, quando necessário. 
Título IV 
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Disposições Especiais 
Capítulo I 

Dos Direitos do Servidor 
Seção I 
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Do Provimento de Cargos nas Secretarias do Juízo e nos Serviços 
Auxiliares da Justiça 

Art. 258 - A nomeação para os cargos das Secretarias do 
Juízo e dos Serviços Auxiliares da Justiça ocorrerá após aprovação 
em concurso público de provas ou ·de provas e títulos, observada a 
ordem de classificação. 

§ 1° - O Conselho da Magistratura, mediante provimento, 
disporá sobre a realização de concurso público e suas condições, 
observados os princípios de centralização, quando da abertura e da 
realização das provas, e de regionalização, quando da aplicação das 
provas. 

§ 2° - Expedido o provimento a que se refere o § 1°, o 
Presidente do Tribunal de Justiça nomeará, para a realização do 
concurso, comissão composta pelo 2°-Vice-Presidente, que a 
presidirá, e por mais dois Desembargadores, a qual será secretariada 
por um servidor efetivo do Poder Judiciário. 

Art. 259 - O servidor nomeado será empossado pelo 2°-
Vice-Presidente e entrará em exercício no prazo máximo de trinta 
dias, apresentando-se ao Juiz Diretor do Foro da comarca para a qual 
for designado. 

Parágrafo único - Cópia do termo de posse do servidor 
será remetida à Secretaria de Administração de Pessoal do Tribunal 
de Justiça. 

Seção 11 
Da Permuta e da Remoção dos Servidores do Foro Judicial 

Art. 260 - Os servidores do foro judicial, ocupantes de 
cargos idênticos, da mesma comarca ou de comarcas de igual 
entrância, poderão permutá-los entre si, observada a conveniência da 
Justiça e mediante requerimento dirigido ao Presidente do Tribunal de 
Justiça. 

Art. 261 -Os servidores do foro judicial poderão requerer 
remoção para cargo idêntico, da mesma comarca ou de comarca de 
igual entrância, observada a conveniência da Justiça. 
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Parágrafo umco - Nos casos de extinção ou 

suspensão da comarca, a remoção será decretada de ofício, para a 
comarca a que for anexada ou outra de igual entrância da extinta ou 
suspensa, observada a conveniência da justiça. 

Seçãolll 
Das Férias 

Art. 262 - É vedada a acumulação de férias, salvo se 
motivada por necessidade de serviço. 

Seção IV 
Das Licenças 

Art. 263 - Cabe ao 2°-Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça conceder licença aos servidores da Justiça de Primeira 
Instância, ouvindo previamente, sempre que possível e necessário, o 
Diretor do Foro. 

Art. 264 - A licença para tratar de interesses particulares, 
requerida por servidor, somente poderá ser concedida após dois anos 
de efetivo exercício e terá a duração máxima de dois anos, vedada a 
prorrogação e a renovação dentro dos três anos seguintes ao seu 
término. 

Art. 265 - A licença para tratar de interesses particulares 
poderá ser revogada no interesse da Justiça, facultando-se, 
outrossim, ao servidor licenciado retornar ao serviço a qualquer 
tempo, mediante desistência do restante da licença. 

Parágrafo único - O requerente aguardará a concessão da 
licença no exercício do cargo. 

Seção V 
Das Férias-Prêmio 

Art. 266 - Após cada período de cinco anos de efetivo 
exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, o servidor 
terá direito a férias-prêmio de três meses, admitida a conversão em 
espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria, ou a 
contagem em dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a 
percepção de adicionais por tempo de serviço. 

Parágrafo único - Ficam devidos, no caso de falecimento 
de servidor do Poder Judiciário em atividade, ao seu cônjuge ou 
companheiro por união estável ou, na falta destes, aos filhos 
dependentes o vencimento e as vantagens correspondentes · a 
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períodos de férias-prêmio não gozados. 
Capítulo li 

Da Incompatibilidade, do Impedimento e da Suspeição 
Art. 267 - Não podem servir no foro judicial de um mesmo 

Juízo servidores que sejam cônjuges ou parentes consangüíneos ou 
afins em linha reta ou, na linha colateral, até o terceiro grau, salvo se 
aprovados em concurso público. 

Art. 268 - Ocorrendo incompatibilidade no que. se referir 
ao Escrivão Judicial e aos servidores dos Serviços Auxiliares do 
Diretor do Foro, aplicar-se-á o disposto nos arts. 109 e 110 desta lei. 

Art. 269 - Ao servidor do foro judicial, é defeso praticar 
atos de seu ofício em que for interessado ele próprio, seu cônjuge, 
parente consangüíneo ou afim em linha reta ou, na linha colateral, até 
o terceiro grau. 

Capítulo 111 
Da Substituição 

Art. 270 - A substituição de servidores do foro judicial será 
feita de acordo com critérios estabelecidos em resolução da Corte 
Superior do Tribunal de Justiça. 

Art. 271 - No caso de impedimento, suspeição ou falta 
eventual de servidor, sua substituição se fará com a designação pelo 
Juiz da causa de um servidor para atuar no processo em curso ou no 
ato a ser lavrado. 

Art. 272 - Na hipótese de vaga ou afastamento, o Diretor 
do Foro designará substituto para o exercício do cargo, enquanto 
persistir a vacância ou durar o afastamento, observado o disposto no 
art. 270 desta lei, submetendo-se o ato à aprovação do 2°-Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça. 

Título V 
Do Regime Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário 

Capítulo I 
Dos Deveres 

Art. 273 - São deveres comuns aos servidores dos órgãos 
auxiliares dos Tribunais e da Justiça de Primeira Instância: 

I - exercer com acuidade, dedicação e probidade as 
atribuições do cargo, mantendo conduta compatível com a moralidade 
administrativa; / 
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11 - ser assíduo e pontual; 
111- manter o serviço aberto, nele permanecendo, nos dias 

úteis, de segunda a sexta-feira, no horário regulamentar; 
IV- ser leal ao órgão a que servir; 
V - cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 
VI - atender com presteza e urbanidade aos magistrados, 

representantes do Ministério Público, advogados e ao público em 
geral, prestando as informações requeridas e dando recibo de 
documentos ou outros papéis que lhes forem entregues em razão do 
ofício, ressalvadas as protegidas por sigilo; 

VIl - fornecer aos interessados, no prazo máximo de 
quarenta e oito horas, salvo motivo justificado, certidão de atos 
administrativos ou processuais; 

VIII - levar ao conhecimento de autoridade superior as 
irregularidades de que tiverem conhecimento em razão do cargo; 

IX - zelar pela economia do material de expediente e pela 
conservação do material permanente e do patrimônio público; 

X - guardar sigilo sobre assunto do serviço; 
XI - guardar e conservar, com todos os requisitos de 

segurança, autos judiciais, documentos, livros e papéis em seu poder; 
XII - renovar, à própria custa, ato ou diligência invalidados 

por culpa sua, sem prejuízo da penalidade em que possa incorrer; 
XIII- observar as normas legais e regulamentares. 

Capítulo 11 
Das Proibições 

Art. 27 4 - Aos servidores dos órgãos auxiliares dos 
Tribunais e da Justiça de Primeira Instância é proibido: 

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 
prévia autorização do superior imediato; 

11 - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 
quaisquer documentos ou materiais do serviço; 

111- recusar fé a documentos públicos; 
IV - opor resistência injustificada ao andamento de 

documentos, ao curso de processos ou à execução de serviços; 
V - promover_ manifestações de apreço ou desapreço e 

! fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto de trabalho; J i 
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VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos 

casos previstos em lei, o desempenho de atribuições da sua 
responsabilidade ou de seu subordinado; 

VIl - coagir ou aliciar subordinados a filiar-se a associação 
profissional ou sindical, ou a partido político; 

VIII- valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da dignidade do exercício do cargo ocupado; 

IX - participar de gerência ou administração de empresa 
privada, de sociedade civil, ou exercer comércio, exceto como 
acionista, cotista ou comanditário, e vincular-se a escritório de 
advocacia; 

X - praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XI - aceitar ou receber propina, comissão, presente ou 

vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 
XII- proceder de forma desidiosa; 
XIII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição 

em atividades ou trabalhos particulares; 
XIV - exercer a acumulação remunerada de cargos 

públicos, ressalvados os casos constitucionalmente previstos; . 
XV - exercer quaisquer atividades que seJam 

incompatíveis com o exercício do cargo ou da função e com o horário 
de trabalho; 

XVI - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, 
quando solicitado. 

Capítulo 111 
Das Responsabilidades 

Art. 275 O servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular: de suas atribuições. 

Art. 276 - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo 
ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou 
a terceiros. 

Art. 277 - A responsabilidade penal abrange os crimes e 
as contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 

Art. 278 -A responsabilidade civil-administrativa resulta de 
ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou da 
função. 

Art. 279 - As ações civis, penais e administrativas poderão 
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cumular-se, sendo independentes entre si. 

Art. 280 - A responsabilidade administrativa do servidor 
será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência 
do fato ou sua autoria. 

Capítulo IV 
Das Penalidades 

Art. 281- São penas disciplinares: 
I - advertência; 
11 - suspensão; 
111 -demissão; 
IV - cassação de aposentadoria e de disponibilidade; 
V - destituição de cargo em comissão; 
VI - destituição de função comissionada. 
Art. 282 - Na aplicação das penalidades enumeradas no 

art. 281, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais. 

Parágrafo único - O ato de imposição de pena mencionará 
sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. 

Art. 283 - A pena de advertência será aplicada por escrito, 
nos casos de violação de proibição constante no art. 27 4, incisos I a 
VIl e XVI, desta lei, e de inobservância de dever funcional previsto em 
lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de 
penalidade mais grave. 

Art. 284 - A pena de suspensão será aplicada em caso de 
reincidência das faltas punidas com advertência, de descumprimento 
de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, 
e de violação das proibições que não tipifiquem infrações sujeitas a 
penalidades de demissão. 

§ 1 o - Será punido com suspensão o servidor que, 
injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica 
determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade uma vez cumprida a determinação. 

§ 2° - A pena de suspensão não poderá exceder a 
noventa dias e acarretartl a perda das vantagens e dos direitos 
decorrentes do exercício do cargo. 
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§ 3° - Quando houver conveniência para o serviço, a . 

pena de suspensão poderá ser convertida em multa, correspondente a 
50% (cinqüenta -por cento) do vencimento diário, multiplicado pelo 
número de dias da punição, obrigado o punido a permanecer em 
serviço. 

Art. 285 - A pena de demissão será aplicada nos 
seguintes casos: 

I - crime contra a administração pública; 
11 abandono de cargo ou função pelo não-

comparecimento do servidor ao serviço, sem causa justificada, por 
mais de trinta dias consecutivos ou mais de noventa, 
intercaladamente, durante o período de doze meses; 

111- improbidade administrativa; 
IV - incontinência pública e conduta escandalosa no 

serviço; 
V- insubordinação grave em serviço; 
VI - ofensa física, em serviço, a superior hierárquico, 

servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; 
VIl - aplicação indevida ou irregular de dinheiros públicos; 
VIII- revelação de segredo obtido em razão do cargo; 
IX - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 

estadual; 
X - corrupção; 
XI - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas, se 

comprovada a má-fé do servidor; 
XII - descumprimento de dever que configure o 

cometimento de falta grave; 
XIII - transgressão do disposto nos incisos VIII a XV do 

art. 27 4 desta lei. 
Parágrafo único - Verificada, em processo disciplinar, 

acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos 
cargos e perderá o outro. 

Art. 286 - Será cassada a aposentadoria ou a 
disponibilidade do servidor inativo que houver praticado, na atividade, 
falta punível com a pena de demissão. 

Art. 287 - A pena de destituição de cargo em comissão 
exercido por servidor não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos 
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casos de infrações sujeitas à penalidade de demissão. 

Art. 288 - A pena de destituição de função comissionada 
será aplicada: 

I - quando se verificar a falta de exação ou negligência no 
seu desempenho; 

11 - nos casos de infrações sujeitas à penalidade de 
suspensão. 

Art. 289 -As penas disciplinares serão aplicadas: 
I - pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar 

de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
destituição de cargo em comissão ou destituição de função 
comissionada impostas aos servidores das Secretarias do Tribunal de 
Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça e dos Órgãos Auxiliares da 
Justiça de Primeira Instância; 

11 - pelo Presidente do Tribunal de Alçada, quando se 
tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
destituição de cargo em comissão, destituição de função 
comissionada, suspensão ou advertência impostas aos servidores da 
Secretaria do Tribunal de Alçada; 

111 - pelo 2°-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, 
quando se tratar de advertência ou suspensão impostas a servidor da 
Secretaria do Tribunal de Justiça; 

IV- pelo Corregedor-Geral de Justiça, quando se tratar de 
advertência ou suspensão impostas a servidor da Secretaria da 
Corregedoria-Geral de Justiça e dos Órgãos Auxiliares da Justiça de 
Primeira Instância ; 

V - pelo Diretor do Foro, quando se tratar de advertência 
. ou suspensão impostas a servidor dos Órgãos Auxiliares da Justiça de 
Primeira Instância lotado em sua comarca. 

§ 1 o - A pena imposta, após transitada em julgado, será 
anotada nos registros funcionais do faltoso. 

§ 2° - A certidão da pena anotada só será fornecida com 
autorização expressa das autoridades a que se referem os incisos I a 
IV deste artigo, no âmbito de sua competência, para fim justificado. 

Art. 290 -A ação disciplinar prescreverá: 
I - em cincq anos, no caso de infração punível com 

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou J 
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destituição de cargo em comissão ou de função comissionada; 

11 - em dois anos, no caso de infração punível com 
suspensão; 

111 - em um ano, no caso de infração punível com 
advertência. 

§ 1 o - O prazo de prescrição começa a correr a partir da 
data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente. 

§ 2° - A instauração de processo disciplinar interrompe a 
prescrição, até a decisão final proferida pela autoridade competente. 

§ 3° - Interrompido o curso da prescrição, o prazo 
começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. 

§ 4° - Os prazos de prescrição previstos na lei penal 
aplicam-se às infrações capituladas também como crime. 

Título VI 
Da Sindicância e do Processo Disciplinar 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

Art. 291 -A autoridade que tiver ciência de abuso, erro, 
irregularidade ou omissão imputados a servidor procederá à sua 
apuração, mediante a instauração de sindicância ou processo 
disciplinar. 

Art. 292 - As denúncias sobre irregularidades serão objeto 
de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do 
denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a 
autenticidade. 

Parágrafo único - Quando o fato narrado evidentemente 
não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 
arquivada por falta de objeto. 

Capítulo 11 
Da Sindicância 

Art. 293 - Sempre que for necessário apurar fato ou 
circunstância para determinação de responsabilidade disciplinar de 
servidor, a autoridade competente, nos termos desta lei, abrirá 
sindicância. 

§ 1 o - A sindicância será realizada por servidor ou 
comissão composta de servidores estáveis. 



t 
r § 2° - O sindicante realizará as diligências e 

investigações necessárias à elucidação dos fatos. 
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§ 3° - Os trabalhos de sindicância serão concluídos no 
prazo de trinta dias, prorrogável por igual período. 

§ 4° - Ultimada a sindicância, o sindicante apresentará 
relatório conclusivo à autoridade instauradora. 

Art. 294 - Da sindicância, poderá resultar: 
I - arquivamento; 
11 - instauração de processo disciplinar. 
Art. 295 - Será dispensada a sindicância no caso de a 

transgressão disciplinar constar em autos, estar caracterizada em 
documento escrito, constituir flagrante desacato ou desobediência, 
devendo ser instaurado processo disciplinar, nele assegurada ao 
acusado ampla defesa. 

Capítulo 111 
Do Afastamento Preventivo 

Art. 296 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor 
não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 
instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até sessenta dias, 
sem prejuízo da remuneração. 

§ 1 o - O afastamento poderá ser prorrogado por igual 
prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído 
o processo. 

§ 2° - O despacho de afastamento preventivo será 
fundamentado, mediante indicação expressa do motivo. 

Capítulo IV 
Do Processo Disciplinar 

Art. 297 - O processo disciplinar é o instrumento destinado 
a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições ou por transgressão que tenha relação 
com as atribuições do cargo ou da função em que se encontre 
investido. 

Art. 298 - O processo disciplinar será instaurado por ato 
da autoridade competente, nos termos desta lei, e conduzido por 
comissão composta de três servidores estáveis, designados pela 
mesma autoridade, que in-dicará, dentre eles, o seu Presidente, que 
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deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, 
ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 
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§ 1° ·- O ato de instauração do processo disciplinar se 
revestirá de publicidade e conterá os. dados essenciais.' 

§ 2° - A comissão disciplinar terá como secretário servidor 
designado pelo seu Presidente, devendo a indicação recair em um de 
seus membros. 

§ 3° - Não poderá participar de comissão de sindicância 
ou de processo disciplinar cônjuge, companheiro ou parente do 
acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau. 

§ 4° - A comissão a que se refere o "caput" deste artigo 
exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, 
assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 
interesse público, podendo tomar depoimentos; realizar acareações, 
diligências, investigações e adotar outras providências pertinentes, 
objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a 
técnicos e peritos. 

Art. 299 - O processo disciplinar se desenvolve nas 
seguintes fases: 

I - instauração; 
11 - instrução; 
111 - defesa; 
IV- relatório; 
V -julgamento. 
Parágrafo único - O rito correlato às fases do processo 

para aplicação de pena disciplinar aos servidores do Poder Judiciário 
será estabelecido em resolução da Corte Superior do Tribunal de 
Justiça. 

Art. 300 - O prazo para a conclusão do processo 
disciplinar não excederá sessenta dias contados da data de 
publicação do ato que constituir a· comissão, admitida a sua 
prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 

Livro VI 
Disposições Gerais e Transitórias 

Título I 
Disposições Gerais 
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Art. 301 - O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 

Estado aplica-se, supletivamente, no que couber, aos servidores do 
Poder Judiciário e à Magistratura. 

Art. 302 - Os projetos de lei de interesse do Tribunal de 
Alçada ou do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa do Tribunal de 
Justiça, consoante proposta desses Tribunais, serão encaminhados à 
Assembléia Legislativa, após sua aprovação pelo Tribunal Pleno. 

Art. 303 - São vinculativas para o Tribunal de Alçada e o 
de Justiça Militar as decisões normativas do Tribunal de Justiça sobre 
direitos de seus integrantes, magistrados e servidores. 

Art. 304 - São órgãos oficiais das publicações do Poder 
Judiciário o "Diário do Judiciário" e as revistas "Jurisprudência Mineira 
"e "Julgados do Tribunal de Alçada". 

Art. 305 - Os Desembargadores, os servidores da 
Secretaria do Tribunal de Justiça e da Primeira Instância, quanqo 
aposentados, receberão seus proventos pela Tesouraria do Tribunal. 

Art. 306 - Os Juízes do Tribunal de Alçada e da Justiça 
Militar bem como os servidores de suas respectivas Secretarias, 
quand'o inativos, receberão seus proventos pela Tesouraria desses 
órgãos. 

Art. 307 - Os processos remetidos aos Tribunais serão 
protocolizados no mesmo dia do recebimento ou no dia útil imediato, 
serão publicados no "Diário do Judiciário" e imediatamente 
distribuídos, segundo as regras de seus regimentos internos. 

Parágrafo único - Os preparos de Segunda Instância 
serão tantos quantos forem os recursos interpostos, sendo único o 
porte de retorno dos autos, observando-se, em tudo, o que for 
disposto nas instruções dos Tribunais de Justiça e de Alçada. 

Art. 308 - A Memória do Judiciário Mineiro, museu do 
Poder Judiciário, subordina-se diretamente à Presidência do Tribunal 
de Justiça e tem como Superintendente, não remunerado, um 
Desembargador, aposentado ou não, cujo mandato coincidirá com o 
do Presidente que o designar. 

Art. 309 - O Tribunal de Justiça expedirá carteira de 
identidade funcional aos Desembargadores, aos Juízes de Direito, a 
seus servidores e aos servidores da Primeira Instância, cabendo aos 
outros tribunais de segundo grau a expedição em favor de seus Juízes 
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e servidores. 

Art. 310 - Instalada a Câmara Regional do Tribunal de 
Alçada, a comarca· em que estiver sediada passará a ser de entrância 
especial. 

Art. 311 -Sempre que instalada penitenciária em alguma 
comarca, o Tribunal de Justiça, no prazo de trinta dias, encaminhará 
projeto de lei à Assembléia Legislativa, criando Vara de Execuções 
Criminais naquela comarca. 

Art. 312- É vedado a magistrado residir em imóvel locado 
por município ou receber auxílio do Poder Público municipal, a 
qualquer título. 

Art. 313 - Haverá expediente nos Tribunais e órgãos de 
Primeira Instância, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, conforme 
o horário fixado pelos órgãos diretivos. 

§ 1 o - Nos dias não úteis, haverá, nos tribunais e nas 
comarcas, Juiz designado para a apreciação de medidas de natureza 
urgente, conforme dispuser o regimento interno, com direito a 
compensação. 

carnaval; 

§ 2o- Não haverá expediente forense: 
I - nos feriados nacionais, estaduais e municipais; 
11 - na segunda, terça e quarta-feira da semana de 

111- na quarta, quinta e sexta-feira da Semana Santa; 
IV- no Dia da Justiça; 
V - nos dias em que, por motivo relevante, o Presidente 

do Tribunal de Justiça suspender o expediente. 
Art. 314 - As intimações que se fazem mediante 

publicação no órgão oficial dos Poderes do Estado poderão ser feitas 
em outro órgão de ampla circulação na comarca. 

Parágrafo único - A matéria de que trata este artigo será 
regulamentada por resolução da Corte Superior do Tribunal de 
Justiça. 

Art. 315 - A Comissão Estadual Judiciária de Adoção -
CEJA-MG -, criada nos termos do que dispõe o art. 52 da Lei Federal 
n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e regulamentada por resolução da 
Corte Superior, fica reconhecida como órgão de atuação permanente 
no que se refere a adoções internacionais. 
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Art. 316 - Para os fins previstos na Lei Federal n° 

8.935, de 18 de novembro de 1994, o juízo competente é o do Diretor 
do Foro da comarca em que for sediado o serviço notarial ou de 
registro. 

Parágrafo único - Para os fins previstos nos arts. 38 e 44 
da lei a que se refere o "caput" deste artigo, considera-se autoridade 
competente o Presidente da Corte Superior do Tribunal de Justiça, e, 
para os fins do disposto no 2o do art. 39, o Corregedor-Geral de 
Justiça. 

Art. 317 - O Diretor do Foro comunicará imediatamente, à 
repartição local do sistema de previdência social federal, a entrada em 
exercício de titular de serviços notariais e de registro prevista no art. 
23 da Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998. 

Parágrafo único - Compete ao Diretor do Foro fiscalizar a 
pronta inscrição no sistema de previdência social federal dos 
prepostos contratados nos termos do art. 20 da Lei Federal n° 8.935, 
de 18 de novembro de 1994, bem como o regular recolhimento das 
contribuições devidas, para os fins do art. 40 da referida lei. 

Art. 318 - Aplicam-se aos titulares de serviços notariais e 
de registro, no que não colidir com as disposições da Lei Federal n° 
8.935, de 18 de novembro de 1994, e da Lei Federal n° 9.784, de 29 
de janeiro de 1999, as normas contidas nos Títulos V e VI do Livro V 
desta lei. 

Parágrafo único - Em qualquer hipótese de extinção de 
delegação, o Diretor do Foro declarará a vacância do serviço, 
designará o substituto e comunicará o fato ao 2°-Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça, para os fins do disposto no art. 5°, § 3°, da Lei n° 
12.919, de 29 de junho de 1998. 

Art. 319- A outorga de delegação a notário ou registrador 
é de competência do Governador do Estado, observada a ordem de 
classificação no concurso de ingresso ou no concurso de remoção, 
atendidas as demais disposições dos arts. 22 e 28 da Lei n° 12.919, 
de 29 de junho de 1998. 

§ 1° - A acumulação ou desacumulação de serviços 
notariais e de registro fica condicionada a estudo econômico-
financeiro realizado sob a_orientação do Diretor do Foro da comarca 
no prazo máximo de cento e vinte dias, observado o disposto no 
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parágrafo único do art. 26 da Lei n° 8.935, de 18 de novembro de-~. 
1994. 

§ 2°-;.;... Concluído o estudo· para fins de acumulação ou 
desacumulação de serviços notariais e de registro, o Diretor do Foro 
ouvirá o notário ou registrador responsável pela serventia no prazo de 
quinze dias e, em igual prazo, fará relatório circunstanciado e 
remeterá os autos à Corte Superior, que decidirá por meio de 
resolução. 

Art. 320 -A denominação dos Fóruns e de outros próprios 
do Estado utilizados pelo Poder Judiciário será estabelecida por 
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça, observados os 
critérios previstos nos arts. 2° e 3° da Lei n° 13.408, de 21 de 
dezembro de 1999. 

Título 11 
Das Disposições Transitórias 

Art. 321 -O Tribunal de Justiça fará imprimir esta lei para 
distribuição aos Juízes de Direito do Estado . 

Art. 322 - Os Juízes de Direito classificados, na data de 
vigência desta lei, na entrância inicial e na entrância final serão 
automaticamente classificados, respectivamente, na primeira 
entrância e na segunda entrância. 

Art. 323 - Os Juízes de Direito classificados, na data da 
vigência desta lei, na entrância intermediária, conservarão esta 
classificação até que sejam promovidos à segunda entrância, 
observado o disposto no§ 1° do art. 172 desta lei. 

Art. 324 - Fica proibida a permuta de Juiz titular de 
comarca de primeira entrância com Juiz de primeira entrância titular 
de comarca que tenha sido, por força, desta lei, classificada na 
segunda entrância. 

Art. 325 - Os Juízes de Direito classificados na entrância 
intermediária, extinta por força desta lei, terão, para promoção à 
segunda entrância, preferência sobre os Juízes classificados na 
primeira entrância e os Juízes de Direito Substitutos, salvo o disposto 
no§ 1° deste artigo. 

§ 1° - Os Juízes da entrância intermediária incluídos na 
lista de promoção por merecimento para entrância final, ambas 
extintas por esta lei, terão preferência para promoção às comar~as 
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elevadas à entrância especial. 

§ 2° - Os Juízes de Direito Substitutos que, na data da 
entrada em vigor desta lei, estiverem em exercício há mais de um ano 
nos Juizados Especiais terão preferência para remoção ou promoção 
para as Varas dos Juizados Especiais de segunda entrância criadas 
por esta lei. 

§ 3° - Instaladas as Varas dos Juizados Especiais, os 
Juízes de Direito Substitutos em exercício nesses Juizados na data de 
entrada em vigor desta lei nelas permanecerão até que sejam 
promovidos ou removidos voluntariamente. 

Art. 326 - O Juiz titular que permanecer em comarca que 
seja, por força desta lei, classificada em entrância mais elevada 
receberá, enquanto se mantiver essa situação, os subsídios referentes 
à entrância mais elevada, observado o disposto no § 1 o do art. 172 
desta lei. 

Art. 327 - O Juiz de Direito da primeira entrância cuja 
comarca foi, por força desta lei, classificada na segunda entrância, 
somente poderá pleitear remoção de uma vara para outra da mesma 
comarca ou mediante permuta com outro Juiz que esteja na mesma 
situação. 
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Constituição do Estado, dos dispositivos da Lei Complementar n° 
38, de 13 de fevereiro de 1995, e do disposto na Deliberação n° 183, 
da Mesa da Assembléia Legislativa, de 23 de março de 1976, e 
alterações.posteriores, observado o disposto na Lei n° 13.200, de 3 de 
fevereiro de 1999. 

Art. 331 -Até que seja instalada a Comarca de Lagoa 
Dourada, o Município de Lagoa Dourada fica integrado à Comarca de 
São João del-Rei. 

Art. 332 - As comarcas que, em razão do aumento do 
número de Juízes, passarem à segunda entrância permanecerão 
classificadas como de primeira entrância até a instalação das varas 
criadas por esta lei. 

Art. 333 - Na hipótese de alteração de disposições da 
Constituição da República referentes ao Poder Judiciário que 
determinem a adaptação desta lei, o Tribunal de Justiça, em prazo 
não superior a sessenta dias contados do início da vigência da 
modificação constitucional, proporá à Assembléia Legislativa a 
necessária compatibilização. 

Art. 334 - Em comarca composta por mais de um 
município ou localidade, poderá ser dado expediente, um ou mais dias 

Art. 328 - O Juiz de Direito classificado na entrância da semana, em localidade diversa da sede da comarca, mediante 
intermediária, extinta por força desta lei, cuja comarca foi classificada proposta do Diretor do Foro, homologada pelo Tribunal de Justiça. 
na segunda entrância, somente poderá pleitear remoção mediante Art. 335 - Na Comarca de Belo Horizonte haverá pelo 
permuta com outro Juiz que se encontre na mesma situação. menos uma vara especializada em matéria ambiental. 

Art. 329 - Até que seja alterada a legislação relativa aos Art. 336 - É facultado ao Tribunal de Justiça celebrar 
planos de carreira dos servidores do Poder Judiciário, os integrantes z convênio com Faculdades de Direito do Estado para a contratação de 
do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância lotados em õ estagiário. 
c_omarca cuja classificação seja alterada por força desta lei terão, a ~ Parágrafo único - O Tribunal de Justiça regulamentará as 
partir da efetivação dessa alteração, direito à percepção dos ; contratações a que se refere o "caput" deste artigo, no prazo de 
vencimentos correspondentes à nova classificação da comarca em 2 noventa dias contados da data de publicação desta lei. 
que servirem. ~ Art. 337 - Os servidores do Poder Judiciário da 

· Art. 330- Até que, respeitado o disposto no inciso XXXVI ~ especialidade de Escrivão Judicial, Contador-Tesoureiro Judicial, 
do art. 5° da Constituição da República, seja implementado o subsídio ~ Oficial de Justiça Avaliador, Escrevente-Judicial, Oficial Judiciário e 
a ser editado pela lei federal prevista no art. 48, inciso XV, da .g Comissário de Menores, que possuam o título de bacharel em Direito 
Constituição da República, acrescentado pela Emenda Constitucional 1 e que estejam há pelo menos cinco anos no exercício do cargo, 
n° 19, de 4 de junho de 1_998, a remuneração da magistratura será 1 poderão participar do concurso de ingresso na Magistratura, desde 
calculada nos termos dos arts. 24, § 1°, 32 e 101, §§ 1° e 2°, da ~ que sejam observados os demais requisitos legais. 

!'---__________ ll ~'------------____./ 
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Art. 338 - Fica assegurado aos servidores do Poder 

Judiciário nas especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, 
Comissário de Menores, Assistentes Sociais e Psicólogos, em efetivo 
exercício do cargo, o direito a verba indenizatória pelas diligências 
realizadas em feitos amparados pela justiça gratuita e de réu pobre e 
também de feitos dos Juizados Especiais. 

§ 1° - O Presidente do Tribunal de Justiça expedirá 
portaria estabelecendo o valor da verba indenizatória e as condições 
de pagamento ou o percentual que incidirá sobre o vencimento-base 
dos servidores a que se refere o "caput" deste artigo. 

§ 2° - Os valores recebidos, de que trata o "caput" deste 
artigo, não servirão de base para fins de aposentadoria. 

Art. 339 - Os servidores do Poder Judiciário do Estado 
terão direito ao abono automático de três dias por semestre, referente 
a faltas no serviço. _ 

Art. 340 - É facultado ao Tribunal de Justiça criar Câmara 
Especial, mediante lei específica, com competência preferencial para 
processar e julgar as ações penais contra os_ ag~n~es políticos.- . 

Art. 341 - No conjunto arqUitetomco dos Foruns, e 
obrigatória a inclusão de dependências exclusivas da Defensoria 
Pública, em condições adequadas ao exercício das funções da 
instituição, assegurando-se a esta vista prévia dos projetos de 
construção e reforma dos prédios. · . 

Art. 342 - A implementação dos dispositivos desta le1 que 
acarretem aumento de despesa fica condicionada a prévia abertura de 
crédito adicional e será feita em dois exercícios financeiros, na 
proporção de 40% (quarenta por cento) no primeiro e, 60% (sessenta 
por cento) no segundo. 

Parágrafo único - Para atender às despesas decorrentes 
da aplicação desta lei no primeiro exercício financeiro de s~a 
execução, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito espec1~l 
para o Tribunal de Justiça no valor de R$22.800.000,00 (vinte e do1s 
milhões e oitocentos mil reais), correspondentes a 40% (quarenta por 
cento) do montante previsto para sua completa implementação, 
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964. . 

Art. 343 - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de 
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sua publicação. ', ,, 
Art. 344 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sal á das Comissões, 22 de dezembro de 2000: 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora -

Marco Régis. 
* - As tabelas dos Anexos foram publicadas na edição do 

"Diário do Legislativo" de 27/12/2000. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 88/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 88/99, do Deputado Hely Tarqüínio, 

que institui o parcelamento de multas em atraso decorrentes de 
infrações de trânsito no âmbito do Estado de Minas Gerais foi 
aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno. ' 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 88/99 
Institui o parcelamento de multas em atraso decorrentes 

de infrações de trânsito no Estado. 

decreta: 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

Art. 1°- As multas de competência do Estado, decorrentes 
de infrações à legislação de trânsito, poderão ser pagas em até dez 
parcelas, expressas em Unidades Fiscais de Referência - UFIRs -, 
mediante requerimento do interessado ao órgão competente. 

§ 1 ° - O pagamento da multa· poderá ser efetuado até a 
data do vencimento expressa na notificação, por 80% (oitenta por 
cento) do seu valor. 

§ 2° - Ao apresentar o requerimento, o interessado 
comprovará o recolhimento das multas de competência dos 
municípios e de outras unidades da Federação. 

Art. 2° - Para efeito do parcelamento previsto nesta lei, o 
valor total do débito não poderá ser inferior a 500 (quinhentas) UFIRs. 

Art. 3° - A transferência de propriedade de veículo cujas 
multas tenham sido objeto de parcelamento fica condicionada_\ à 

f ~~ L, ________ _____) 

-.,1 I; 
l 



2286 
quitação deste. 

Art. 4° - O licenciamento anual do veículo fica 
condicionado à regularidade do pagamento das parcelas. 

Art. 5° - O órgão de trânsito competente adotará os 
procedimentos administrativos para licenciamento dos veículos cujas 
multas foram objeto de parcelamento, na forma do regulamento, 
observada a Lei Federal n.0 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

Art.6° - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta 
dias contados de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator -

Maria Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.006/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.006/2000, do Deputado Carlos 
Pimenta, que altera a Lei n° 13.496, de 5/4/2000, que dispõe sobre a 
implantação do projeto Serviço Integrado de Administração Financeira 
- SIAFI-Cidadão, 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. 

Com vistas a tornar mais adequada a inserção dos novos 
dispositivos no texto da Lei n° 13.496, de 2000, esta Comissão sugere 
sua incorporação ao art. 2°, dessa lei, o qual trata, igualmente, das 
informações a serem prestadas pelo SIAFI-Cidadão ao usuário. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.006/2000 
Acrescenta parágrafo ao art. 2° da Lei n° 13.496, de 5 de 

abril de 2000, que dispõe sobre a implantação do projeto Serviço 
Integrado de Administração Financeira - SIAFI-Cidadão. 

A Assembléia . Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 
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Art. 1 o - O art. 2° da Lei n° 13.496, de 5 de abril de 

2000, fica acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 2° 

Parágrafo único - Constarão entre as informações 
disponíveis no SIAFI sobre as obras contratadas pelo Estado: 

I - o tipo e a descrição; 
li - a pessoa jurídica ou física responsável pela execução; 
111- a data da contratação e a data do início da execução; 
IV - a localização; 
V - o valor total estimado e o valor efetivamente pago; 
VI - a situação da obra, se em andamento ou paralisada, e 

o percentual já executado; 
VIl - a data prevista para a conclusão; 
VIII- a fonte de recursos.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2000. 
Eduardo Brandão, Presidente - Agostinho Patrús, relator -

Agostinho Silveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.143/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.143/2000, do Deputado Agostinho 
Silveira, que obriga o ente público e o concessionário ou 
permissionário de serviço público ou obra pública a notificar o 
município no caso que menciona e dâ outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.143/2000 
Dispõe sobre a notificação ao município da realização de 

obra ou prestação de serviços e dá outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

decreta: 
Art. 1 o - O ente público estadual e o concessionário ou 

permissionário de serviço público de competência estadual notificarão 
o município da realização de obra ou da prestação de serviço público 
em seu território. 

. Art. 2°- O prazo para a notificação a que se refere o art. 1° 
é de três dias contados: 

1 - da emissão da ordem de serviço, no caso de ente 
público; 

11 - da assinatura do contrato, no caso de concessionário 
ou permissionário. 

Parágrafo único - Na ocorrência de situação de 
emergência que justifique a imediata realização de o~ra ou _s~~iço, a 
notificação dar-se-á até vinte e quatro horas apos o 1n1c1o dos 
trabalhos. 

Art. 3° - A notificação a que se refere o art. 1 o conterá as 
seguintes informações sobre a obra ou prestação de serviço: 

I - localização detalhada; 
li -natureza; 
111- valor total; 
IV - prazo de conclusão; 
v - providências a serem solicitadas da municipalidade. 
Art. 4° - O art. 59 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 

1987, fica acrescido do seguinte inciso XVI: 
"Art. 59- ................................................... . 
XVI -a notificação, na forma da lei, ao município em cujo 

território ocorrer a realização da obra ou a prestação do serviço, nas 
hipóteses definidas nos incisos I e 11 do art. 4°.". . _ 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2000. 
Eduardo Brandão, Presidente - Agostinho Patrús, relator -

Agostinho Silveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.198/2000 
CÓmissão de Redação 
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O 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, 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° 1.198/2000 
Autoriza o Poder Executivo a doar área industrial 

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 219,3735ha (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 data de lavratura da escritura 
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no 
parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor-na data de sua publicação. 
Art. 4 °- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2000. 
Eduardo Brandão, Presidente -Agostinho Silveira, relator-

Agostinho Patrús. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.334/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.334/2000, da Mesa da Assembléia, 
que altera disposições da Lei n° 13.163, de 20/1/99, e dá outras 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do§ 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° 1.334/2000 
Altera dispositivos da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 

1999, que promove a adequação da Lei Orgânica do Instituto de 
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - às 
normas constitucionais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1° - Os incisos I a IV do art. 5° da Lei n° 13.163, de 20 
de janeiro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando 
o artigo acrescido do inciso V e dos §§ 1 o e 2° a seguir e ficando 
revogado seu parágrafo único: 

"Art. 5°- ...................................................... . 
I - do contribuinte compulsório, no valor mínimo de 11% 

(onze por cento) do estipêndio; 
11 -do Poder Legislativo, no valor mínimo de 22% (vinte e 

dois por cento) do estipêndio de contribuição de cada Deputado; 
111 - do aposentado, do pensionista e dos demais 

beneficiários, no valor mínimo de 11% (onze por cento) dos benefícios 
respectivos; 

IV - do contribuinte facultativo, nos valores fixados nos 
incisos I e 11, composta a reserva técnica atuarial exigível; 

V - do pensionista complementar, benefício referido no art. 
4° da Lei Complementar n° 52, de 25 de novembro de 1999, no valor 
mínimo de percentuais referidos no art. 8° da mesma lei. 

§ 1°- O IPLEMG promoverá estudos técnicos anualmente, 
no início de cada sessão legislativa, e, com base no laudo específico, 
após aprovação por seu Conselho Deliberativo, proporá à Assembléia 
Legislativa a compatibilização de sua realidade atuarial, fazendo 
constarem em seu orç~mento os valores exigíveis, visando à 
equiparação de suas reservas às normas atuariais, em cumprimento 
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ao inciso XXXVI do art. 62 da Constituição do Estado e ao art. 195 
da Constituição da República. 

§ 2° --- As obrigações do IPLEMG para com seus 
aposentados, pensionistas e demais beneficiários obedecerão ao 
estabelecido no art. 24 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.". 

Art. 2° - O inciso X do art. 23 da Lei n° 13.163, de 20 de 
janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 23- ................................................................. . 
X - a contribuição sobre o valor de aposentadoria, pensão 

e pecúlio concedidos pelo IPLEMG a seus aposentados, pensionistas 
e beneficiários.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1° de dezembro de 2000. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2000. 
Eduardo Brandão, Presidente - Agostinho Silveira, relator -

Agostinho Patrús. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 21/12/2000, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento do 
Sr. Fernando Prado, ocorrido em Muzambinho, em 18/12/2000. (-
Ciente. Oficie.;se.) 
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ATA DA 1273 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 18/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Rogério 

Correia 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem; 

chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos - 1 a Parte: Atas - 23 Parte 
(Ordem do Dia): Questão de ordem - Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar 
n° 17/99; questão de ordem; discurso do Deputado Sebastião Costa; 
questão de ordem; discurso do Deputado Sebastião Costa; questão 
de ordem; chamada para verificação de "quorum"; existência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos; discurso do 
Deputado Sebastião Costa; questão de ordem; chamada para 
verificação de "quorum"; existência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Sebastião Costa 
e Paulo Piau; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Pereira - 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 - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Bilac Pinto - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Hermeto -
Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa- Ivo 
José - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
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 -
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Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

-- Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga)- Às 14h15min, a 

lista de comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do 
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, há apenas 

quatro Deputados em Plenário. Solicito o encerramento da reunião por 
falta de "quorum". 

O Sr. Presidente - 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 João Paulo) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 
Deputados. Há número regimental para a continuação dos trabalhos. 
Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura das atas 
das 3 reuniões anteriores. 

13 Parte 
Atas 

- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede 
à leitura das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas 
sem restrições. 

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

Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, o nosso Líder, 

Deputado Sebastião Navarro Vieira, encontra-se em viagem. Como o 
aeroporto está obstruído, ainda não pôde chegar. Portanto, pediu-me 
que assumisse a Liderança, nesta tarde. 

Vou deixar bem claro que o PFL, conforme acordos feitos 
com a Mesa e com as outras Lideranças, quer a votação do projeto'de 
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reforma do Judiciário. Quando fazemos alguma obstrução, muitas 
vezes, as pessoas responsabilizam o nosso partido pela obstrução da 
votação do projeto. Isso não é verdade. Queremos que esse projeto 
seja aprovado, desde que haja "quorum" para a votação e para a 
abertura dos trabalhos. Para provar que não estamos com picuinha, 
hoje, os trabalhos foram abertos sem o número mínimo. Não vamos 
criar problemas. Foi feita a recomposição de "quorum", procedimento 
anti-regimental, mas não vamos pedir para que a reunião seja 
encerrada, porque existe o acordo de votarmos esse projeto, nesta 
segunda-feira. 

Conforme o acordo, ficou muito bem claro e explicado que 
o votaríamos, desde que houvesse "quorum", ou seja, desde que o 
Regimento fosse respeitado. Caso contrário, a Bancada do PFL 
exigirá o seu cumprimento. Isso é o mínimo que podemos fazer, pois 
existe a nossa vontade de aprovar esse projeto do Judiciário, desde 
que haja número em Plenário. Caso contrário, não há como 
desrespeitarmos o Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - 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. 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 Sebastião Costa - Sr. Presidente, antes de 

iniciar a discussão da matéria, por sinal, um projeto muito grande, pois 
contém quatro volumes com assuntos bem variados, quero fazer uma 
consulta: qual será o entendimento da Mesa sobre as Emendas n°S 6, 
7 e 8, apresentadas pelo próprio Tribunal? A partir da resposta, irei 
desenvolver a discussão da matéria, adotando determinada linha de 
raciocínio. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado 
Sebastião Costa que a Presidência vai conduzir o processo de 
votação em 2° turno rigorosamente de acordo com o que estabelece o 
Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para 
discuti-lo, o Deputado Seb~stião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs. 
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Deputados, a Bancada do PFL quer se fazer ·entender pela 
sociedade mineira, porque é muito comum, nesta Casa, dizer que o 
partido A, B ou C está fazendo oposição a essa ou àquela matéria. 
Não, o PFL é inteiramente favorável à aprovação desse projeto de lei, 
por entender que é interessante para Minas Gerais e é conveniente ao 
Poder Judiciário. Todavia, o que estamos procurando mostrar aqui 
desta tribuna é que o PFL não está transformando este final de ano 
numa lamentação pelo desempenho ou pelo comportamento da 
Assembléia Legislativa, relativamente à eleição da última Mesa. 

Embora não seja eu estudante de agrimensura, defendo a 
idéia de determinado professor dessa área, que, lecionando para seus 
alunos, usou a seguinte expressão: "Quem não tem linha de ré não 
tem ponto futuro". Ou seja, quando se faz qualquer alusão ao passado 
é para nortear o futuro que pretendemos buscar e o alvo que 
desejamos alcançar. 

Esse projeto de lei foi objeto de exaustiva discussão nesta 
Casa. Acompanhando e utilizando-nos de mecanismos como as 
audiências públicas, que foram buscar regionalmente diversos 
subsídios e contribuições para enriquecer o debate sobre a 
proposição, é preciso ressaltar que, convencidos da sua importância, 
nós, do PFL, somos inteiramente favoráveis a sua aprovação. Porém, 
é preciso que os mineiros saibam que não estamos aqui obstruindo 
simplesmente por obstruir, que não estamos aqui prejudicando o 
andamento dos trabalhos da Assembléia. Pelo contrário, estamos aqui 
para obter a participação numa pauta mínima, que contemple, além 
desse assunto importante, outros tantos assuntos de importância e de 
interesse da população de Minas Gerais. 

Por exemplo, temos acompanhado o entra-e-sai de pauta 
da proposta de emenda à Constituição do Deputado Paulo Piau, 
nosso companheiro de partido, que versa sobre a Universidade de 
Minas Gerais. Vem à pauta, mas, por uma circunstância ou outra, é 
retirada. Estamos preocupados com sua aprovação, porque se trata 
de matéria que dará subsistência para a universidade funcionar e, 
necessariamente, deveria ser promulgada neste ano para vigorar a 
partir de janeiro do ano que vem. 

É necessária, também, a aprovação do Projeto de Lei n° 
830, do Deputado Alberto Bejani, de interesse dos mais carentes 
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municípios do nosso Estado, que, por enquanto, continua sendo 
colocado para depois. 
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Temos interesse na aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 27, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
disciplina a abertura de concurso público, para que não haja um 
verdadeiro vendaval de concurso e, depois, não se nomeie ninguém. 

Estamos acompanhando com interesse a Proposta de à 
Constituição Emenda n° 31 , que versa sobre os servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais, hoje tratados como diversas categorias 
diferenciadas. 

Então, é por isso que a opinião pública de Minas Gerais 
precisa . nos acompanhar. Não estamos obstruindo uma matéria de 
interesse do Poder Judiciário. Não temos interesse de impedir que o 
Poder Judiciário tenha condições de exercer, e bem, as suas funções 
e prerrogativas importantes para a sociedade no próximo ano. O que 
estamos fazendo aqui, é bom que se esclareça, não é obstruir, mas 
manter-nos vigilantes para que outras matérias tão importantes quanto 
essa possam também vir a fazer parte da pauta das próximas 
reuniões deste Plenário. Vejo ao microfone o Deputado Alberto Bejani 
e o consulto se gostaria de fazer alguma intervenção agora. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)- Com a permissão 
de V. Exa., gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-lo por seu 
equilíbrio e pela forma como fez sua exposição, o que nos dá a 
certeza de conhecimento de causa. 

Em segundo lugar, quero lembrar a V. Exa e aos demais 
companheiros presentes, Deputados e Deputadas, que pedimos o 
destaque do art. 268. Daqui a pouco, vamos ouvir aqueles que tentam 
entrar numa área que pertence ao Tribunal, ao Judiciário, falando de 
um direito de quase 40 anos dos funcionários - as férias do final de 
ano. Gostaria de lembrar aos Deputados e às Deputadas que existem 
as férias forenses, em que apenas um Juiz - pelo menos, é assim que 
ocorre na maioria das cidades - permanece de plantão, não se 
fazendo nessa época praticamente nada. Então, esses funcionários 
ficariam ali fazendo o quê, se esse é um direito de quase 40 anos? 
Então, gostaria que os senhores refletissem. 

Nosso partido,_ o PFL, já entendeu que vai votar "não", 
dando-lhes o direito de fazer a reforma que ocorrerá no Judiciário. 
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Não gostaríamos que o Judiciário viesse à nossa Casa e desse 
ordens para mudarmos coisas relativas aos funcionários da 
Assembléia Legi"slativa do Estado de Minas Gerais. Então, agradeço-
lhe o aparte, dizendo-lhe, Deputado Sebastião Costa, que 
continuamos engatinhando e aprendendo por meio de ouvidorias, e 
que V. Exa. faz parte desse corpo de mestres, a quem tanto 
admiramos e devemos ouvir, para aprender a trilhar o caminho certo e 
para trazer benefícios aos que precisam. Já declaro meu voto a esse 
artigo: não. Sou a favor de que continuem as férias para os 
funcionários do Judiciário e de que respeitemos isso. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço a intervenção do 
Deputado Alberto Bejani, dizendo-lhe que também o meu voto será 
"não". E esclareço o porquê: no Poder Judiciário, muitas matérias não 
tramitam no período de recesso, no período de férias. Existem 
aquelas específicas do Código de Processo que têm prioridade e 
tramitam normalmente, mas são em número reduzido; as outras, não. 
Assim sendo, o raciocínio de V. Exa. procede: estamos apenas 
intervindo na seara alheia. O Poder Judiciário é que deve estabelecer 
o relacionamento entre o Tribunal e seus servidores. Portanto, o 
destaque proposto por V. Exa. merecerá também o meu voto, para 
que as férias sejam mantidas nos termos em que vêm sendo 
praticadas. Acaba de chegar ao microfone o Deputado Amilcar 
Martins, que tem sempre grande contribuição a fazer a este Plenário. 
Portanto, concedo-lhe aparte neste momento. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Agradeço e 
cumprimento o Deputado Sebastião Costa, por seu pronunciamento. 
Também venho declarar de público que votarei "não" ao art. 268. 

Mas peço licença a V. Exa. para registrar, deste Plenário, 
o meu repúdio pelo gesto do Governador Itamar Franco, que, minutos 
atrás, tentou agredir fisicamente o jornalista Eduardo Costa, da Rádio 
Itatiaia. Essa imagem está nas televisões de Minas e do Brasil, 
mostrando a descompostura de um Governador que não se dá ao 
respeito e que trata a imprensa dessa forma. O Governador Itamar 
Franco acaba de tentar agredir fisicamente, de dar um soco no 
jornalista Eduardo Costa, na saída de uma entrevista, no Tribunal. 

Quero registrar aqui o meu repúdio e indignação: não 
podemos tolerar esse tipo de comportamento. O Governador Itamar 
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Franco tem se mostrado inimigo da democracia e das instituições 
democráticas. E agora tenta agredir o jornalista Eduardo Costa, da 
Rádio Itatiaia. Esse ato merece desta Casa o mais veemente repúdio, 
pois envergonha as tradições democráticas de Minas Gerais. Temos 
vergonha de ter um Governador com esse perfil. É isso que ele sabe 
fazer. Muito obrigado pelo aparte. 

O Deputado Sebastião Costa* Agradeço as 
considerações do Deputado Amilcar Martins. Lamento o ocorrido. 
Essas questões são desagradáveis para a imagem política do Estado 
e para a classe política como um todo. 

Mas, voltando ao assunto que vinha comentando, afirmo 
que sei da inquietação dos magistrados pelo interior de Minas Gerais. 
Hoje recebi uma correspondência em meu gabinete de um Juiz de 
minha terra natal, Divino, fazendo alguns comentários a que irei 
responder, dizendo da importância do projeto original. 

Em face de diversas modificações e sugestões, o projeto 
original sofreu profundas modificações. 

A correspondência do Juiz tem o seguinte teor: "Venho 
através do presente solicitar de V. Exa. apoio e voto favorável à 
aprovação do orçamento do Poder Judiciário para o ano 2001, tal 
como foi proposto pela Presidência do Tribunal de Justiça. 

Como V. Exa. sabe, o Projeto de Lei Complementar n° 
17/99, que trata da organização e divisão judiciárias do Estad? de 
Minas Gerais, trouxe significativas e louváveis alterações, com v1stas 
ao aprimoramento dos serviços prestados à população. 

Para que a nova estrutura seja colocada em 
funcionamento, faz-se absolutamente necessário que o orçamento do 
Poder Judiciário para o ano de 2001 contemple o Tribunal de Justiça 
com recursos suficientes, sob pena de frustrar-se toda a expectativa 
em torno dos avanços obtidos. 

Assim, contamos com o apoio de V. Exa., bem como com 
a persuasão sobre outros Deputados de seu grupo político, sobre os 
quais exerce sabida liderança. Atenciosamente, Maurílio Cardoso 
Naves, Juiz de Direito". 

É natural essa preocupação, essa ansiedade. 
Concordamos com o _magistrado - trata-se de uma matéria 
importantíssima. 
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ponderações do Deputado Durval Ângelo, Sr. Presidente. Se, por 
acaso, não estivesse mais ninguém discutindo o projeto da tribuna e o 
levássemos à votação, o acordo de Líderes não estaria sendo 
cumprido. Por quê? Por que não temos 39 Deputados em Plenário. 
Assim sendo, ratifico a fala do Deputado Durval Angelo. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para a 
verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 
Deputados. Há "quorum" para a continuação dos trabalhos. Com a 
palavra, para continuar a discutir o projeto, o Deputado Sebastião 
Costa. 

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, para minha alegria e sem causar surpresa entre os 
presentes, vejo aqui nada mais, nada menos que algo próximo a 80% 
da Bancada do PFL ou um pouco além disso. A ausência do seu 
Líder, que daqui a pouco poderá estar conosco, se dá em razão de 
um fenômeno da natureza que foge ao controle de qualquer ser 
humano e da vontade individual das pessoas. Assim, faço uso da 
palavra voltando a repetir o que disse, que há, por parte do PFL, 
enorme boa-vontade em ver aprovado esse projeto de lei da maior 
importância para a opinião pública, para o Judiciário e para os 
interesses da sociedade mineira. 

A nossa presença na tribuna tem um objetivo, além de 
debater os temas contidos nessa vasta documentação, de persuadir, 
de permitir que outras bancadas, a exemplo do PFL, se disponham, 
de fato, a vir participar da votação dessa matéria de grande 
importância. 

Acabo de receber das mãos do Deputado Alberto Bejani 
uma emenda encaminhada pelo Sindicato dos Servidores da Justiça 
de 2a Instância, nos seguintes termos(- Lê:) 

"Muito respeitosamente, vêm solicitar a V. Exa., quanto à 
votação do Projeto de Lei n° 17/99, art. 268, votar 'não'.". 

Gostei muito _dessa matéria porque vem contribuir para 
aumentar ainda mais a nossa convicção. De fato, o destaque proposto 
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pelo Deputado Alberto Bejani . tinha sido objeto de emenda de 
minha autoria, que fiz retirar para permitir que o destaque dele 
prevalecesse. O destaque pode perfeitamente . atender com mais 
facilidade aos servidores do egrégio Poder Judiciário do Estado. Na 
justificação daquela emenda ao art. 268, o projeto em questão é de 
uma lei orgânica e, por isso, deve referir-se com exclusividade à 
restauração da organização e divisão judiciárias. 

Vejam: ao iniciar a leitura dessa justificação, começo a 
perceber que tratar da vida de servidor público em lei de organização 
e divisão judiciárias é um contratempo, um obstáculo quase 
intransponível, porque discute-se a questão estrutural, a comarca, as 
instâncias, os graus de jurisdição, mas não se discute a admissão e a 
demissão de pessoal. Isso seria discutido em um plano de carreira, e 
não em projeto de lei de organização e divisão judiciárias. 

Reafirmo que o destaque proposto pelo Deputado Alberto 
Bejani tem significado importante até para o ordenamento processual 
da matéria. (-Lê:) 

"As disposições desse título versam sobre serviços 
auxiliares da justiça, sendo que matéria específica já se encontra 
regulamentada na legislação estadual, como as Leis n°s 869, de 1952; 
10.593, de 1992; 11.617, de 1994; 13.467, de 2000, além das 
disposições internas dos tribunais, resoluções e portarias. 

Ao transcrever o que está estabelecido na legislação em 
vigor, esse projeto não introduz as novidades necessárias para a 
melhoria dos serviços prestados pela justiça mineira, apenas avoluma 
desnecessariamente o seu ordenamento jurídico. Ressalte-se que a 
matéria, como abordada nesse título, apresenta-se incompleta, pois 
abrange apenas os servidores da justiça comum de primeiro grau, 
estabelecendo a regulamentação interna para os órgãos auxiliares 
dos Tribunais de Justiça, de Alçada e Militar. Com isso, a política de 
pessoal do Poder Judiciário torna-se diversificada, limitando as ações 
gerenciais e impedindo a adoção de mecanismos que promovam a 
celeridade, o dinamismo e a agilidade nos processos decisórios que 
tenham como enfoque a eficácia do atendimento de seu público-alvo, 
o cidadão. O assunto merece ser melhor discutido internamente pela 
administração, acrescentando-se, se necessário, outros projetos de 
lei.". 
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Vem assinado pela Presidente do SINJUS - Minas 

Gerais, Edilane das Graças Andrade. No Poder Judiciário é muito 
comum dizermos que a matéria é impertinente quando é colocada em 
um contexto que não é o mais adequado. Nesse caso, por exemplo, 
se não prevalecer o destaque proposto pelo Deputado Alberto Bejani, 
a matéria torna-se impertinente, porque a proposta original trata de 
organização e divisão do Poder Judiciário e não do plano de carreira 
dos servidores. Discutir período de férias, sua extensão e outras 
coisas deveria se dar no plano de carreira, e não na lei de 
organização e divisão judiciárias. 

Por esta razão, o Deputado Alberto Bejani foi cauteloso e 
terá nosso apoio na proposta que acabou de fazer. 

Voltando a prestar os esclarecimentos de sempre, há 
momentos e circunstâncias na vida em que temos que parecer 
contrários para ser favoráveis, temos que parecer estar dificultando 
para facilitar e viabilizar. Isso é o que estamos fazendo com esse 
projeto. Todos temos consciência do acordo de Líderes e da 
importância da aprovação da matéria. Todos os parlamentares sabem 
que precisamos definir, se possível, ainda hoje, essa matéria. Porém, 
para que se faça isso, é necessária a presença em Plenário de 
número suficiente de Deputados para votação. Mesmo porque há 
emendas sobre as quais poderá haver votação divergente, e, 
conseqüentemente, o número de Deputados presentes passa a ser 
imperioso no Plenário. 

Voltando a comentar a matéria, é natural, com a crescente 
demanda e a busca permanente da organização do Poder Judiciário, 
que haja inovação e estabelecimento de novas regras e normas para 
a prestação de serviço jurisdicional aos mineiros em geral. Por essa 
razão, a nossa posição será inteiramente favorável ao proj~to. Nossa 
bancada já discutiu o assunto e está absolutamente favoravel a ele, 
reconhecendo a necessidade de sua aprovação o quanto antes 
possível. 

Com relação à proposta original, que criava alguns 
tribunais regionais de alçada com as modificações posteriores, 
transformando-os em câmaras, nosso entendimento, ao concordar 
com essas mudanças, paseou-se no fato de que hoje há, no 
Congresso Nacional, discussão sobre a matéria que sabemos ser da 
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maior importância e, conseqüentemente, polêmica, para definir se 
a justiça de segunda estância continuaria com dois tribunais 
diferentes, se o Tribunal de Justiça Militar permaneceria nessa nova 
visão, nesse novo modelo que estaria sendo dado ao Poder Judiciário 
do País. 

Essas mudanças, no entendimento do Poder Legislativo 
do Estado de Minas Gerais, já contido na redação do vencido no 1° 
turno, para se criarem os tribunais de alçada regionais depois, com a 
reforma do Judiciário, em nível de Congresso Nacional, e ter que 
voltar atrás, para extingui-los, fazendo a fusão deles com o Tribunal 
de Justiça, de fato seriam traumáticas para as cidades que hoje 
viessem a receber a estrutura do Tribunal de Alçada. 

A Assembléia Legislativa demonstrou essa preocupação e 
preferiu transformar o que na proposta original contemplava com o 
Tribunal de Alçada Regional, transformar numa câmara regional sem 
que haja prejuízo da matéria julgada. Mas que por ora sejam 
poupadas as cidades que receberiam aparente benefício para depois, 
em mudança estrutural, ser transformada numa profunda decepção. 

Por que todas as cidades de Minas Gerais reagiram com 
veemência quando aquele posto de serviço da CEF foi desativado? 
Não que ele fosse tão ativo na sociedade. Mas porque nós, do interior, 
das cidades mineiras em geral e de todas as cidades brasileiras, não 
gostamos de perder nada que já adquirimos. Assim seria se, criados 
diversos tribunais de alçada regionais, mais tarde viesse a reforma do 
Poder Judiciário transformando a justiça de segunda instância num 
un1co orgao julgador, independentemente do número de 
Desembargadores ou câmaras que viessem a ser criadas na 
oportunidade. 

É certo que as cidades do interior que recebessem a 
estrutura e o "status" de Tribunal de Alçada Regional reagiriam, 
naturalmente, com um sentimento de perda. Portanto, o Poder 
Legislativo tem de continuar com cautela, precisamos ter cuidado para 
não criar expectativas nas cidades do interior que não se auto-
sustentam, já que o sentimento de perda marca a sensibilidade de 
qualquer população. Por isso, a Assembléia teve a preocupação de 
manter as Câmaras Regionais, responsáveis pelo julgamento, mas 
poupou as cidades do que poderia, em futuro próximo ou distante, ser 
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perdido. 

Com essas considerações, volto a repetir que o PFL não 
está fazendo obstrução, pois assim se age apenas para gastar o 
tempo. Ao contrário, estamos colocando-nos como porta-vozes da 
sociedade mineira, mostrando à opinião pública que nos preocupamos 
com o projeto que trata da divisão e da organização do Poder 
Judiciário e também com outros, como a Proposta de Emenda 
Constitucional n° 24, do Deputado Paulo Piau, que trata de interesse 
direto das unidades da UEMG. Sem desviar o assunto, lembro-me da 
importância dessa proposta, que está em minhas mãos e que 
denomino de "Clamor das Unidades", procurando mostrar que as 
unidades do interior, depois de terem sido contempladas com a 
criação da UEMG, a partir da Constituição, passam por essa situação 
difícil. Pergunto-me, com minha consciência jurídica: será que poderia 
ter sido criada pelo parlamento em disposição transitória? Se não 
pudesse, o Governo, à época, deveria ter levantado a questão de 
inconstitucionalidade da matéria. Mas, depois de se permitir que 
caminhasse por alguns anos, avançasse em alguns setores, 
adquirisse a confiança da sociedade e despertasse nos estudantes e 
na comunidade escolar um raio de esperança, não podemos permitir 
que cheguemos ao final deste ano sem ver promulgada a proposta de 
emenda à Constituição do Deputado Paulo Piau. 

Nesse trabalho de conscientização, e não de obstrução, 
procuramos lembrar da importância da aprovação do Projeto n° 830, 
do Deputado Alberto Bejani, que trata da distribuição de ICMS aos 
municípios do Estado, e da Proposta de Emenda à Constituição n° 27, 
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que trata da investidura dos 
servidores públicos. E, para não ficar apenas nas questões partidárias 
domésticas, também estamos aguardando ansiosos que a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 31 possa chegar a este parlamento em 
condições de aprovação, para que possamos, ainda este ano, deixá-
las aprovadas para as comunidades diretamente envolvidas, a fim de 
que o ano que vem seja, de fato, promissor. 

Com relação ao projeto da organização e da divisão 
judiciárias, reitero a posição do PFL, que é inteiramente favorável a 
ele. Em alguns pontos, emendas e destaques, poderemos ter alguma 
divergência na votação. 
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Questão de Ordem 

O Deputado Sebastião Costa -Tenho a certeza de que o 
Sr. Presidente, ·como um zeloso cumpridor do Regimento Interno e 
consciente da importância da presença dos parlamentares em 
Plenário, fará a chamada para a verificação do "quorum", ;para que 
possamos ter a certeza de que estamos em ·condições ·de aprovar 
esse projeto. O Judiciário, o povo e os servidores desse Poder 
aguardam ansiosamente essa verdadeira contribuição que o 
parlamento deve à sociedade de Minas Gerais. Sr. Presidente, .peço 
que seja feita a chamada para verificação do "quorum", para que 
possamos exercer o nosso legítimo direito do voto. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para a 
verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 

Deputados. Há, portanto, número regimental para a continuação dos 
trabalhos. Com a palavra, para continuar a discutir o projeto, o 
Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa* Sr. Presidente, 
considerando ser matéria consensual nesta Casa, nem vou ponderar 
quanto à a reposição do tempo que perdi com a recomposição do 
"quorum"; todavia vale lembrar que toda essa vasta documentação 
trata da organização e do funcionamento dos órgãos e das instâncias 
do Poder Judiciário. Portanto, tratar de assunto de servidor público 
nessa mesma matéria seria impertinente. Assim, votaremos "não" ao 
destaque que o Deputado Alberto Bejani apresentou. Ficam feitos aqui 
os esclarecimentos de que o PFL está pronto e disposto a votar desde 
logo a matéria de interesse do Poder Judiciário. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer ao 
Deputado Sebastião Costa que, de acordo com o art. 163 do 
Regimento Interno, os apartes e as questões de ordem consentidos 
pelo orador e os incidentes por ele suscitados serão computados no 
prazo de que dispuser para seu pronunciamento. E a Presidência 
entendeu que a solicitação de "quorum" para o processo foi formulado 
por V. Exa. Com a palavra, para discutir o Projeto de Lei 
Complementar no 17/99, o Deputado Paulo Piau. \ 
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O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, pessoas do Judiciário que nos vêem, telespectadores da 
TV Assembléia, gostaríamos, hoje no exercício da Liderança do PFL, 
de dizer, de esclarecer que não estamos aqui fazendo um trabalho de 
obstrução, pois toda a Bancada do PFL está inscrita e, neste instante, 
peço ao Sr. Presidente que desconsidere as outras cinco inscrições 
dessa bancada para discutir o projeto de reorganização do Judiciário. 
Portanto, serei o último a discutir, exatamente para trazer alguns 
esclarecimentos que julgamos importantes para toda a sociedade. 

Primeiramente, para quem não está entendendo a nossa 
presença, quero afirmar mais uma vez, como disse o Deputado 
Sebastião Costa, que esse projeto de lei constitucional, para ser 
aprovado, precisa de 39 votos "sim". Propostas '!e emenda à 
Constituição, por exemplo, precisam de 48 votos "sim". E uma votação 
qualificada, e, pela última recomposição de "quorum", havia apenas 35 
Deputados. Isso equivale a dizer que, se estiverem 39 Deputados 
presentes e apenas 1 votar contra, com 38 votos "sim", o projeto 
estará derrotado. É bom que se esclareça isso, porque, para votar 
matéria dessa natureza, evidentemente para não correr risco de 
desaprovação, há necessidade de estarem em Plenário pelo menos 
45 Deputados, pois, assim, não teremos a possibilidade de não 
aprovar um projeto de tamanha importância para o Estado de Minas 
Gerais. Essa é a primeira informação que gostaria de passar aos 
presentes. 

Em segundo lugar, quero falar sobre o acordo que 
fizemos. Nós, da Bancada do PFL, estamos em processo. de 
obstrução, em Plenário, mas fizemos um acordo para votar o projeto 
de reorganização do Poder Judiciário. 

Acredito que, quanto ao projeto, de maneira geral, à 
exceção de algumas emendas e alguns detalhes, há um consenso na 
Casá por sua aprovação, pela importância que tem para o Estado de 
Minas Gerais. Percebemos que, para a Casa e para o Executivo, dois 
projetos são muito importantes: o da organização do Poder Judiciário 
e o do orçamento. Então, abrimos mão da obstrução, para votar o 
Projeto de Lei Complementar n° 17, exatamente entendendo que há 
um compromisso da Assembléia Legislativa com o Poder Judiciário, e, 
assim, o PFL não irá dificultar matéria de tamanha importância. Então, 
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na semana passada, combinamos que o PFL estaria presente 
aqui, nesta segunda-feira, e, como podemos verificar, à exceção de 
nosso Líder - qüe não conseguiu marcar vôo hoje de manhã, por 
causa das condições do tempo -, a bancada do partido aqui se 
encontra, pronta para votar o Projeto de Lei Complementar n° 17. Mas 
fizemos algumas exigências e, como estamos em processo de 
obstrução, quero deixá-las claras para todos os que nos vêem. Como 
disse o Deputado Sebastião Costa, nós, do PFL, não abrimos mão da 
votação do Projeto de Lei n° 830, que mantém a chamada Lei Robin 
Hood, em que pese a que isso leve os trabalhos desta Casa - que terá 
como último ato a votação do orçamento - até depois do Natal ou do 
Ano Novo; isso não nos interessa. Não abrimos mão dessa votação, 
porque a Lei Robin Hood é uma avanço, que, com a redistribuição do 
ICMS, traz coisas muito importantes, por levar em consideração 0 
meio ambiente, a aplicação na educação, o tamanho do território a 
assistência dada aos pequenos produtores. Enfim, é uma lei que 
melhora a distribuição do ICMS recolhido aos cofres do Estado. 
Assim, se ela acabar, como parece querer o Governo ... Aliás, vejam 
os Prefeitos dos pequenos municípios: é um Deputado do PFL, 0 
Deputado Alberto Bejani, que apresenta o projeto para que a Lei 
Robin Hood seja mantida. Outro dia, ouvi dizer que, se esse projeto 
não for aprovado, 700 municípios do Estado de Minas ficarão em 
dificuldade financeira. Isso é verdade, porque a Lei Robin Hood 
beneficia exatamente os pequenos municípios, como foi vontade do 
Governo anterior, de Eduardo Azeredo, que mandou o projeto para 
esta Casa, que o aprovou, com algumas correções. Mas é claro que 0 
projeto beneficiou esses municípios. Mas também é claro que as 
grandes cidades têm especial interesse em acabar com a Lei Robin 
Hood, porque assim terão uma parte maior dos recursos do Valor 
Adicionado Fiscal - VAF. Mas achamos que os pequenos municípios 
se beneficiaram muito; por isso, queremos que o projeto Robin Hood 
seja mantido. 

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Gostaria· de 

agradecer a V. Exa. por lembrar muito bem desse Projeto de Lei no 
830. Na verdade, a minha cidade, onde tive a expressiva votação de 
47 mil votos - foram 51 mil no Estado, mas 47 mil em Juiz de Fora,-
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não é beneficiada pela Lei Robin Hood. Mas estamos 
preocupados com o Estado de Minas Gerais, porque estamos aqui 
para defendê-lo. 

E é bom lembrar que protelaram tanto a votação desse 
projeto e fizeram tanta catimba, que, aprovando-o amanhã - queira 
Deus que isso ocorra - e chegando às mãos do Governador, se ele 
não estiver em um dia de tranqüilidade, em dia de paz com a vida, e 
resolver vetá-lo, não teremos tempo hábil para derrubar o veto. Aí, 
como V. Exa. mesmo disse, a maioria das cidades de Minas terão de 
fechar as suas portas. Então, lamento que estejamos chegando ao 
final do ano sem aprovarmos o Projeto de Lei n° 830, que já tramita há 
90 dias. 

Queira Deus que, ao chegar às mãos de S. Exa. 9 
Governador Itamar Franco, ele reflita e conte até mil se estiver com 
vontade de vetá-lo, e não o faça. É um pedido de seu conterrâneo, de 
seu amigo fraterno, seu grande admirador, cidadão de Juiz de Fora, 
que já foi Prefeito dessa cidade, como V. Exa., que está lhe fazendo 
esse pedido. Meu amigo, irmão camarada, Dr. Itamar Franco, não 
vete. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau* - Um segundo projeto objeto 
desse acordo é exatamente o da Proposta de Emenda a Constituição 
n° 24, que destina 2% das receitas orçamentárias correntes para a 
implantação da UEMG. 

Já disse desta tribuna e repito: se contarmos todos os 
brasileiros, temos apenas 1/3 que pode pagar uma universidade 
particular no País, dependendo das disciplinas e dos cursos. Alguns, 
como o de Medicina, cobram até mais de R$2.000,00 por mês. 

Portanto, nós, da bancada do PFL, defendemos, para a 
estranheza de alguns, a universidade pública e gratuita. Porque, se 
2/3 dos brasileiros não podem pagar uma universidade, e o crédito 
educativo não é para o aluno carente - precisa de aval, o chamado 
FIAS, financiamento ao estudante de nível superior-, evidentemente 
que para dar a oportunidade ao carente de ir à universidade, precisa-
se ter a universidade pública e gratuita. 

Queremos, a exemplo do Estado de. São Paulo, que a 
UEMG seja pública, gratuita, e como disse o Prof. Aloisio Pimenta, de 
qualidade. A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição no 24 I 
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Quero dizer que o PFL, em nível nacional, pegou uma 
pecha, imposta pelos partidos de esquerda, de partido fisiologista, 
adesista. Queremos dar. opinião contrária com relação ao meu PFL de 
Uberaba, tão compromissado com o povo como qualquer outro partido 
que lá existe. E quero dizer que o nosso PFL mineiro, sem referência 
a outros PFLs, embora não excluo a possibilidade de outros_ Estados 
terem suas mazelas como qualquer outro partido tem, mas no fundo o 
que queremos e o que o partido tem de compromisso é com o social e 
o progresso. 

Dia destes, estava com uma jornalista e perguntou-me: "O 
PFL está fazendo obstrução. O que quer?". Num tom de que o PFL 
estaria negociando algo para cada Deputado ou para a bancada. Mas 
dizer aqui, alto e bom som, que fomos excluídos da Mesa, por 
interferência interna da Mesa atual, do Executivo e por um 
acionamento de empresas que bancam até candidaturas de 
Deputados aqui dentro. Portanto, essa pressão foi enorme. Mas não 
há problema. Ficar fora de uma Mesa, como disse o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, é uma contingência. O que queremos não é 
nada mais, nada menos do que a lei Robin Hood e a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 24, que institui a UEMG. É isso o que o PFL 
quer em troca dessa obstrução que estamos fazendo. Somente dessa 
forma podemos avançar. Assim é que a Oposição funciona nesta 
Casa: não obstrui, negocia e avança de maneira individualizada, mas 
em vista de projetos que venham trazer progresso para a sociedade. 
Portanto, queria deixar isso bem claro, para que a imprensa e a 
sociedade mineira não viessem mais uma vez com aquela conversa 
fiada, sobretudo de partidos tidos como de esquerda, que querem 
imputar ao PFL, que é· um partido objetivo, o fisiologismo. O 
fisiologismo que se impõe ao PFL é a sua praticidade em resolver os 
problemas. Nesse aspecto o PFL é muito competente. Mas não 
podemos aceitar, de forma alguma, a pecha do fisiologismo. 

Foi dito pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira que os 
dois Secretários de Estado que estão no Governo Itamar Franco nada 
têm que ver com a indicação do PFL. São pessoas da amizade e da 
cota pessoal do Governador do Estado. O PFL não participa· do 
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Governo do Estado de Minas Gerais. É bom que saibam disso. 

Estou dando explicação sobre a nossa obstrução, apesar 
de não ser a esse projeto do Judiciário. Iremos votá-lo a partir do 
momento em que houver número suficiente de Deputados em 
Plenário. Portanto, não é culpa do PFL esse projeto ainda não ter sido 
aprovado nesta Casa. 

Enquanto ansiamos pela chegada dos nossos nobres 
pares, gostaríamos de falar sobre a importância dele. Participamos, 
recentemente, da CPI do Narcotráfico. Foi um trabalho difícil, que nos 
deu uma visão bastante abrangente de como está a sociedade. Sou 
engenheiro-agrônomo, não sou do ramo do Judiciário. Portanto, não 
ouso discutir detalhes sobre o Poder Judiciário, mas percebi uma 
coisa: justiça é uma das três atribuições mais importantes do Estado 
brasileiro. Ao lado do Poder Judiciário, temos a fiscalização e o poder 
de polícia. Essas três são atribuições indelegáveis. Já disse e repito 
mais uma vez: até da ciência, da tecnologia e da educação, o 
Governo pode estar fora. Basta criar mecanismos para que o carente 
tenha acesso às escolas de qualidade. Então, a iniciativa privada 
pode, teoricamente, resolver todo o problema da educação, da ciência 
e da tecnologia. Mas o poder de polícia, de justiça e de fiscalizar é 
indelegável à iniciativa privada. Portanto, a função número um do 
Estado brasileiro é o cumprimento das leis, que não são bem 
cumpridas em nenhuma instância, não é somente na estadual. A 
federal deixa muito a desejar com relação ao apoio que dá ao 
Judiciário brasileiro. 

Reclamamos muito da morosidade dos processos, o que 
prejudica e faz com que sejam cometidas injustiças com a sociedade. 
À medida que processos importantes são paralisados e engavetados, 
a vítima está sendo prejudicada, em detrimento do réu, que está 
sendo beneficiado. Portanto, queremos uma justiça mais ágil. Para 
isso, ela precisa que o Estado a reorganize e a reestruture. E o 
Projeto de Lei Complementar n° 17 busca, de uma forma ou de outra, 
avançar na organização do Poder Judiciário do Estado, o que nos 
deixa realmente muito felizes e satisfeitos. O PFL está aqui hoje para 
votar favoravelmente a esse projeto. Vamos votar "sim" ao projeto 
como um todo, colocando algumas restrições a algumas emendas e 
mudando aquilo que consideramos conveniente. Mas o projeto como 
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um todo será votado favoravelmente por toda a Bancada do PFL: 

Alegra-me muito as novas comarcas que serão criadas no 
Estado de Minas' Gerais·. E elas são várias. No Município de Campos 
Altos, pude perceber que o·maior sonho daquela comunidade era ter a 
sua própria comarca. Isso consta nesse projeto. Quando ele foi 
aprovado em 1° turno, houve uma alegre manifestação popular de 
toda aquela comunidade. 

Não estava lá, mas telefonava por outro motivo, e alguém 
disse-me: ouça os foguetes que estão soltando pela notícia de que foi 
aprovado o Projeto de Lei Complementar n° 17, e, portanto, aprovada 
a nova Comarca do Município de Catas Altas. E, assim, acredito que 
aconteceu com todos os municípios em que foram criadas comarcas, 
como também o aumento do número de varas e do número de Juízes 
em várias comarcas já existentes e também a criação das câmaras 
regionais. Entendemos que a criação dos tribunais, como estava no 
projeto original do Tribunal de Justiça, poderá ser ampliada não 
ficando restrita a essas cinco cidades. Poderemos também criar as 
câmaras, que são estruturas mais leves, mais baratas, mas que dão 
agilidade aos processos. 

Gostaria de deixar um pedido ao Presidente desta Casa 
para que não aceite as Emendas n°s 6, 7 e 8, porque são matérias 
rejeitadas no primeiro turno e, portanto, vencidas. Caso o Presidente 
as aceite, estará contrariando o § 2° do art. 189 do nosso Regimento 
Interno. A matéria dos tribunais, como veio, não há mais razão de ser 
discutida ou colocada em votação nesta Casa. Fica o nosso pedido 
para que o Presidente não as acate, por se tratar de matéria vencida. 

Gostaríamos, também, de dizer que uma inovação 
importante é o tribunal especial para julgamento de ações dos 
políticos. Acho que é uma discriminação com aqueles que têm cargo 
público de Vereador, de Prefeito, de Deputado, de Governador, mas 
entendemos que determinados processos desta área política ficam 
parados nos tribunais por anos e anos. Podemos citar, não no 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas no de Brasília, processos de 
prestação de contas de Governadores de Estado que, depois de 
terem suas contas rejeitadas por esta Casa Legislativa, ainda têm 
contas pendentes de aprovação do Tribunal. E também de ex-
Governadores, que já foram novamente Deputados Federais, 
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Prefeitos, Vice-Govenador de Estado. 

Portanto, essa é a razão pela qual a sociedade brasileira, 
às vezes, é tão descrente nas instituições públicas e também, porque 
não dizer, descrente no próprio Judiciário brasileiro. Mas não 
podemos permitir que o Judiciário, que é o guardião da sociedade, 
sofra crítica negativa da nossa sociedade. Por essa razão, somos 
favoráveis ao projeto como um todo e também à criação desse 
tribunal especial. 

Temos também várias outras emendas de 2° turno 
acatadas pelo Presidente, mas que partido nenhum teve condição de 
analisar. Podemos avançar na votação, aprovar o projeto e, na hora 
de decidir sobre as emendas, queremos ter um tempo ainda para 
analisá-las. Parece-me que são 32 emendas, de que partido nenhum 
tem ciência do conteúdo. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Para que possamos votar 

conscientemente esse projeto de tamanha importância, de 
reorganização do Poder Judiciário do Estado - tenho informação de 
que os Deputados estão reunidos no Salão Vermelho, em busca de 
algum entendimento - gostaria de pedir que não terminássemos aqui 
essa discussão, que suspendêssemos os trabalhos para que 
possamos analisar o restante dessas emendas e ter a consciência 
plena para a votação em Plenário, caso haja "quorum". 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - A 

Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo 
Deputado Paulo Piau, 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 (Deputado Anderson Adauto) - Estão 

reabertos os trabalhos. 
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, ~ convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias 
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de amanhã, dia 19, 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 seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição de 19/12/2000.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1283 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19112/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira, Sargento 

Rodrigues, Agostinho Silveira e Marco Régis 
Sumário: Comparecimento -Abertura - 13 Parte: Ata - 23 

Parte (Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99; discursos dos Deputados Edson Rezende, 
Arlen Santiago e Elaine Matozinhos; chamada para verificação de 
"quorum"; existência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; questões de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos; questões de 
ordem; prorrogação da reunião; questões de ordem; discurso do 
Deputado Sargento Rodrigues; questão de ordem - Encerramento. 

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

Melo - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela 
- Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - 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 - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar 
- 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 -
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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 9h12min, 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 
Ata 

- O Deputado Edson Rezende, 2°-Secretário "ad hoc", 
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Nos 

termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à 23 Parte 
da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na 
pauta. 

Discussão e Votação 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. Com a palavra, para discutir o 
projeto, o Deputado Edson Rezende. . 
_ O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presrdente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas. O Projeto de Lei Complementar no 
17/99, que contém a organização e a divisão judiciárias do _Estado de 
Minas Gerais, põe em discussão a proposta extremamente rmportante 
da organização do Judiciário, porque coloca como ponto fundamental 
para a administração da justiça a divisão em circunscrições, 
comarcas, distritos e subdistritos. 

A circunscrição judiciária será constituída da reunião de 
comarcas contíguas, uma das quais será sua sede. A comarca 
constituir-se-á de um ou mais municípios, em área contínua, sempre 
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que possível, e terá por sede a do município que lhe der o nome. 
As comarcas_ poderão subdividir-se em distritos e subdistritos 
judiciários. E a· relação das comarcas e dos municípios que as 
integram é a constante no Anexo li da lei, que faz uma divisão dessas 
comarcas que têm o conjunto de municípios de sua proximidade 
regional. 

São requisitos para a criação e a instalação de comarcas: 
população mínima de 18 mil habitantes na comarca, número de 
eleitores superior a 13 mil na comarca, movimento forense anual nos 
municípios que compõem a comarca. Para isso é necessária a 
construção de edifícios públicos de domínio do - Estado com 
capacidade e condições para a instalação de fórum, delegacia de 
polícia, cadeia pública e quartel do destacamento policial, além, é 
claro, de concurso público para provimento dos cargos que comporão 
a Secretaria do Juízo, devidamente homologado. 

É necessário que a Corte Superior decida pela criação da 
comarca. Ela elaborará projeto de lei complementar, encaminhando-o 
à Assembléia Legislativa. Se ela decidir pela instalação, expedirá 
resolução, determinando-a. Além disso, da audiência lavrar-se-á ata, 
em livro próprio, extraindo-se cópias autenticadas para remessa ao 
Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Alçada, à Corregedoria-Geral de 
Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Governador do Estado e à 
Assembléia Legislativa, destinando-se o referido livro à lavratura de 
termos de exercício de magistrados da comarca. 

Haverá também, no distrito sede da comarca instalada, 
serviços notariais e os serviços aludidos no § 4° do artigo, em seguinte 
número: pelo menos um serviço notarial, um serviço de registro de 
imóveis, um serviço de registro das pessoas naturais, interdições e 
tutelas, um serviço de protesto de títulos, um serviço de títulos e 
documentos e das pessoas jurídicas. 

A Corte Superior poderá suspender as atividades 
jurisdicionais da comarca que por três anos consecutivos, segundo 
verificação dos assentamentos da Corregedoria-Geral de Justiça, 
deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a sua 
criação, anexando-se seu território à comarca de sua origem. 

As comarcas têm classificações próprias, então, quéiliS 
sejam de entrância especial, aquelas com mais de 250 mil habitantes; 
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de segunda entrância, aquelas com menos de 250 mil habitantes 
e duas ou mais varas, e as de primeira entrância, aquelas com um só 
Juiz. 

O Poder Judiciário será exercido pelos seguintes órgãos: 
Tribunal de Justiça, Tribunal de Alçada, Tribunal e Conselhos de 
Justiça Militar, Tribunais do Júri, Juízes de Direito, Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais. 

As decisões administrativas desses tribunais serão 
motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros ou do respectivo órgão especial.(- Lê:) 

"Art. 1 O - Servirão no território do Estado de Minas Gerais: 
1 - nas circunscrições judiciárias: a) na Circunscrição Judiciária 
Metropolitana, em Belo Horizonte, 11 O Juízes de Direito titulares de 
varas, 40 dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 35 Juízes de 
Direito Auxiliares, com função de substituição e cooperação, e 6 
Juízes Corregedores; em Betim, 12 Juízes de Direito, sendo 3 do 
Juizado Especial; em Contagem, 30 Juízes de Direito, sendo 4 do 
Juizado Especial; e em Santa Luzia, 5 Juízes de Direito, sendo 1 do 
Juizado Especial; b) na Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, em 
Coronel Fabriciano, 5 Juízes de Direito, sendo 1 do Juizado Especial; 
em lpatinga, 10 Juízes de Direito, sendo 2 do Juizado Especial; e em 
Timóteo, 4 Juízes de Direito, sendo 1 do Juizado Especial; 11 - nas 
comarcas: há a variação de Uberlândia, 28 Juízes de Direito, sendo 4 
do Juizado Especial." 

De acordo com o tamanho da cidade, esse números vão 
diminuindo, passando, por exemplo, para Barbacena, Poços de 
Caldas e Varginha, oito Juízes de Direito, sendo dois do Juizado 
Especial, para cidades menores, como, por exemplo, Além Paraíba, 
Almenara, Bocaiúva, Mantena, Oliveira e outras, sendo um do Juizado 
Especial. Assim, nas comarcas onde houver penitenciária, uma das 
varas será destinada à execução criminal. Também as varas e 
comarcas criadas por essa lei terão sua instalação determinada em 
resolução da Corte Superior. Os Juízes de Direito Substitutos, em 
número de 210, sendo 60 destinados aos Juizados Especiais, terão 
sede na Comarca de Belo Horizonte. A Comarca de Belo Horizonte 
terá quatro varas na região do Barreiro e quatro na região de Venda 
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Nova. O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário 
do Estado de Minas Gerais, com sede na Capital e jurisdição em todo 
o território do --Estado, compor-se-á de 60 Desembargadores, dos 
quais 1 será o Presidente, 3 os Vice-Presidentes e 1 o Corregedor-
Geral de Justiça. Na composição do Tribunal de Justiça será 
respeitada a representação do quinto constitucional, alternando-se, 
sucessivamente, a superioridade numérica dos Desembargadores 
provindos do Ministério Público e da classe dos advogados, quando 
for ímpar o número de lugares destinados ao quinto constitucional. 
São cargos de direção o de Presidente, os de 1°-Vice-Presidente e de 
2°-Vice-Presidente e o de Corregedor-Geral de Justiça. A organização 
do Tribunal de Justiça ficará da seguinte forma: o Tribunal Pleno, a 
Corte Superior, a Corregedoria-Geral de Justiça, os Grupos de 
Câmaras, as Câmaras Isoladas, a Câmara Especial de Férias, o 
Conselho da Magistratura e as Comissões. O Tribunal Pleno compor-
se-á da totalidade dos Desembargadores e terá atribuições de eleger 
o Presidente, o 1°-Vice-Presidente e o 2°-Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e o Corregedor-Geral de Justiça; apreciar a indicação para 
agraciamento com o Colar do Mérito Judiciário; e outros como decidir 
sobre o reconhecimento da vitaliciedade do magistrado pelo voto da 
maioria de seus membros e propor alteração ao Poder Legislativo 
sobre o número dos membros do Tribunal, criação e extinção do cargo 
de Desembargador, criação ou extinção do Tribunal Inferior, revisão 
da organização da divisão judiciária internamente, bienalmente. Assim 
também o Tribunal Pleno pode expedir resolução dispondo sobre o 
Regimento Interno do Tribunal nele estabelecida a organização e a 
competência das Câmaras Isoladas e dos Grupos de Câmaras.(- Lê:) 

"Capítulo V - Da Corte Superior. 
Art. 18 - A Corte Superior compor-se-á dos 25 (vinte e 

cinco) Desembargadores mais antigos que dela desejarem participar, 
respeitado o quinto constitucional, dela fazendo parte ainda, 
obrigatoriamente, o Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-
Geral de Justiça. 

Art. 21 - Será da competência jurisdicional da Corte 
Superior: I - processar e julgar, originariamente, ressalvada a 
competência das justiças especializadas: a) o Vice-Governador do 
Estado, o Deputado Estadual, o Procurador-Geral do Estado e o 
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Procurador-Geral de Justiça, nos crimes comuns; b) o Secretário 
de Estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93 da Constituição do 
Estado, os Juízes de Tribunal de Alçada, os Juízes do Tribunal de 
Justiça Militar, os Juízes de Direito e os Juízes-Auditores da Justiça 
Militar os membros do Ministério Público e o Comandante-Geral da 
Políci~ Militar, nos crimes comuns e nos de responsabilidade; c) a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual 
e de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição do 
Estado; d) o mandado de segurança contra ato do Governador do 
Estado, da Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do 
próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos ou colegiados e do 
Corregedor-Geral de Justiça; e) o mandado de injunção, quando a 
elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Governador 
do Estado, da Assembléia Legislativa ou de sua Mesa, do próprio 
Tribunal de Justiça, de Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justiça 
Militar ou do Tribunal de Contas; f) o "habeas data" contra ato de 
autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição; g) a ação rescisória de 
seus julgados e a revisão criminal em processo de sua competência; li 
- conhecer da competência de cada uma das câmaras e decidir sobre 
ela, bem como dos conflitos de competência e de atribuições entre 
Desembargadores e autoridades judiciárias ou administrativas, salvo 
os que surgirem entre autoridades estaduais e da União, do Distrito 
Federal ou de outro Estado; 111 -julgar, em feito de sua competência, 
suspeição oposta a Desembargador ou ao Procurador-Geral de 
Justiça; IV - julgar reforma de autos perdidos e outros incidentes que 
ocorrerem em processos de sua competência; V - julgar recurso 
interposto contra decisão jurisdicional do Presidente; VI - julgar o 
"habeas corpus", quando a autoridade coatora for uma das câmaras 
ou um dos grupos de câmaras do Tribunal de Justiça; VIl - julgar 
agravo regimental, sem efeito suspensivo, de decisão do relator que, 
nos processos criminais de competência originária e nos feitos de sua 
competência: a) decretar prisão preventiva; b) conceder ou denegar 
fiança, ou a arbitrar; c) recusar produção de qualquer prova ou a 
realização de qualquer diligência; d) decidir os incidentes de 
execução; VIII - executar sentença proferida em causa de sua 
competência originária, delegando a Juiz de Direito a prática de ato 
ordinatório; IX - julgar embargos em feito de sua competência; X -
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decidir as dúvidas de competência entre os Tribunais de Alçada e 
entre esses Tribunais e o Tribunal de Justiça; XI -julgar agravo contra 
decisão do Presidente que suspender medida liminar ou execução de 
sentença concessiva de mandado de segurança. 

Art. 22 - Serão atribuições administrativas da Corte 
Superior: I - solicitar, pela maioria absoluta de seus membros, a 
intervenção federal no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal 
Federal, nos termos da Constituição da República e do parágrafo 
único do art. 97 da Constituição do Estado; IV - organizar a Secretaria 
e os serviços auxiliares do Tribunal de Justiça e os dos Juízes que lhe 
forem vinculados; VIl - expedir decisão normativa em matéria 
administrativa de economia interna do Poder Judiciário, ressalvada a 
autonomia administrativa dos tribunais inferiores; VIII - conhecer de 
representação contra Desembargador, Juiz de Tribunal de Alçada e 
do Tribunal de Justiça Militar; IX - apreciar e encaminhar à Assembléia 
Legislativa do Estado os projetos de lei de interesse dos Tribunais de 
Justiça, de Alçada e de Justiça Militar; X - decidir sobre a invalidez de 
Desembargador e de Juiz, para fins de aposentadoria, afastamento ou 
licença compulsória; XI -decidir sobre a aposentadoria por interesse 
público, a remoção e a disponibilidade compulsórias do magistrado, 
pelo voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 
XII - declarar o abandono ou a perda de cargo do magistrado; propor 
ao Tribunal Pleno a elaboração de projeto a ser encaminhado ao 
Poder Legislativo dispondo sobre as matérias constantes no inciso VI, 
alíneas "a" a "d", do art. 17 desta lei. Além disso, propor projeto de 
resolução ao Tribunal Pleno, dispondo sobre o Regimento Interno do 
Tribunal; indicar Juízes de Direito candidatos à remoção; autorizar a 
permuta solicitada por Juízes de Direito;- homologar concursos para 
ingresso na magistratura; indicar candidatos a promoção ou 
nomeação ao cargo de Juiz Civil do Tribunal de Justiça Militar; 
autorizar o funçionamento de varas em dois turnos de expediente. 

E assim, para a Corregedoria-Geral de Justiça, temos as 
normatizações, correições, os grupos de câmaras e as câmaras 
isoladas, bem como a Câmara Especial de Férias e o Conselho da 
Magistratura, que será constituído pelo Presidente e pelo Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor-Geral de Justiça e 
por seis Desembargadores não integrantes da Corte Superior. 
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Sobre as comissões. (-Lê:) 
"O Tribunal de Justiça terá comissões permanentes e 

temporárias, como dispõem esta lei e o Regimento Interno. O Tribunal 
de Alçada também terá câmaras regionais nas Comarcas de 
Governador Valadares, Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos 
de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, 
Uberaba e Uberlândia. O Tribunal de Alçada será composto de 102 
Juízes. Terá sede nesta Capital, sendo que, nesta, será composto por 
52 Juízes, dos quais um será o Presidente e outro, o Vice-Presidente". 

Sobre a jurisdição de 1° grau. (-Lê:) 
"Será exercida por Juiz de Direito, Tribunal do Júri, 

Juizado Especial Cível ou Criminal". 
Trata também da investidura inicial na magistratura. (-Lê:) 
"Far-se-á pela posse, depois da nomeação pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça, no cargo de Juiz de Direito 
Substituto". A competência do Juiz de Direito: "Processar e julgar, 
processar recurso interposto, convocar júri e sortear os resultados 
para cada reunião". Temos aqui também a competência de ~ir~t_?r de 
Fórum e todas as orientações para o cargo no caso de substrturçao do 
Juiz de Direito, organização e funcionamento do Tribunal de Júri, sua 
competência e a dos juizados especiais cíveis e criminais, avanço 
importante na questão da democracia e da defesa do direito. 

Depois, fala da justiça de paz. (Lê:) . 
"Em cada distrito ou subdistrito judiciário haverá um JUiz 

de Paz e dois suplentes, escolhidos na forma do art. 117 da 
Constituição do Estado entre as pessoas idôneas maiores de 21 anos, 
residentes no distrito ou no subdistrito, que nele sejam eleitoras e cuja 
eleição será regulamentada em lei específica. O exercício efetivo d~ 
função de Juiz de Paz constitui serviço público relevante e assegurara 
prisão especial em caso de crime comum, até definitivo julgaf!lento. O 
Juiz de Paz terá competência para celebrar casamento, venficar, de 
ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de 
habilitação e exercer contribuições conciliatórias, se~ caráter 
jurisdicional, além de outras previsões na legislação. ~o Ju_rz ?~ -~az 
de distrito ou de sede de municípios sem servrços JUdrcranos 
instalados compete nomear e compromissar preparador 'ad hoc' para 
oficiar nos processos do juizado". 
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Também nesse .. projeto constam atribuições da 

magistratora em geral; suas garantias e as prerrogativas de 
vitaliciedade, in-amovibilidade e irredutibilidade de subsídios, que são 
garantias do magistrado.(- Lê:). · 

"Além da garantia da vitaliciedade, da inamovibilidade e da 
irredutibilidade de subsídios, seguirá o estabelecido na Constituição 
da República". E as prerrogativas do magistrado. (-Lê:) 

"Ser ouvido como testemunha, não ser preso senão por 
ordem escrita da Corte Superior, ser recolhido em prisão especial, não 
estar sujeito a notificação ou a intimação para comparecimento, salvo 
se expedido por autoridade judicial". 

O título de Desembargador é privativo dos magistrados 
componentes do Tribunal de Justiça, e o de Juiz, dos demais 
membros do Poder Judiciário. 

Também fala da posse e do exercício do magistrado, da 
matrícula, da antigüidade e da contagem de tempo, da 
incompatibilidade. (-Lê:) 

"Não poderá ser nomeado nem promovido por 
merecimento para os tribunais aquele que tiver no tribunal cônjuge ou 
parente consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau inclusive". Esse é um instrumento extremamente potente para se 
evitar o nepotismo. Minas avança nesse sentido com essa lei. Repito. 
(- Lê:) "Não poderá ser nomeado nem promovido por merecimento 
para os tribunais aquele que tiver no tribunal cônjuge ou parente 
consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau 
inclusive". É muito importante ressaltar isso. 

Quanto aos subsídios.(- Lê:) 
"Os subsídios dos magistrados serão fixados nos termos 

da Constituição da República". Também das indenizações, como 
diárias, pagamentos de transporte, reembolso das despesas de 
transporte e mudança, pagamento por aula ou conferência proferida 
na Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, subsídio 
especial de natal, 1/3 dos subsídios em razão de férias, auxílio-
moradia e auxílio-doença. O auxílio-funeral e a pensão, as férias 
anuais, dos tribunais, na primeira instância, ficam no art. 124. (-Lê:) 

"Os membros dos tribunais gozarão 30 dias de férias 
coletivas no período de 2 a 31 de janeiro e 30 dias de fé\rias 
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individuais em período a ser estabelecido de acordo com a 
conveniência do Tribunal de Justiça." Das férias de primeira instância. 
(- Lê:) 

"Férias coletivas de 2 a 31 de janeiro e 30 dias de férias 
individuais em período a ser estabelecido de acordo com a 
conveniência do Tribunal de Justiça". Há férias-prêmio. 

Das licenças e do afastamento. (-Lê:) 
"Poderá ser licenciado o magistrado para tratamento de 

saúde, por motivo de doença em pessoa da família, para repouso à 
gestante, por motivo de licença paternidade". 

Do afastamento.(- Lê:) 
"Para casamento, falecimento do cônjuge, ascendente, 

descendente, sogro ou irmãos". 
Da aposentadoria. (-Lê:) "Compulsoriamente, aos 70 anos 

de idade, por invalidez ou interesse público. Voluntariamente, tempo 
mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos de 
exercício na magistratura, observadas as seguintes condições: 60 
anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 
30 de contribuição, se mulher; 65 anos de idade, se homem; e 60 
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição". 

Da disponibilidade.(- Lê:) 
"Será posto em disponibilidade em razão da extinção do 

cargo ou da transferência da sede da comarca ou, compulsoriamente, 
no caso e na forma estabelecidos na Constituição da República". 

Da cessação do exercício: (- Lê:) "Para o magistrado 
vitalício, cessará o exercício da função jurisdicional nas seguintes 
situações: por perda do cargo em razão de sentença judicial transitada 
em julgado, perda da nacionalidade ou direitos políticos, nos termos 
da Constituição da República, por aposentadoria ou exoneração a 
pedido ou disponibilidade ou remoção compulsória até o 
reaproveitamento". 

Da disciplina judiciária: (-Lê:) "São deveres do magistrado 
cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as 
disposições legais e os atos do seu ofício, assim como sentenciar ou 
despachar sem exceder injustificadamente os prazos, comparecer ao 
fórum pontualmente, exercer assídua fiscalização sobre <os 
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subordinados, manter conduta imprescindível na vida pública e na 
particular, -e outros. 

Seção 11 
Das Penalidades 

Art. 155 - São penas disciplinares: 
I - advertência; 
11 - censura; 
111- remoção e disponibilidade compulsórias; 
IV aposentadoria compulsória com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição; 
111- demissão. 

Capítulo I 
Do Concurso para Ingresso na Magistratura 

O ingresso na magistratura far-se-á no cargo de Juiz de 
Direito Substituto, após concurso publico de provas e títulos, e o 
concurso será válido por dois anos, a contar de sua homologação. 

O concurso para ingresso no cargo de Juiz de Direito 
Substituto será regido pelas normas constantes em resolução da 
Corte Superior. 

Capítulo 11 
Da Nomeação e da Vitaliciedade 

Art. 17 4 - A nomeação dos candidatos aprovados será 
feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

Da promoção e remoção, a data de abertura de vaga para 
efeito de determinação de critério de promoção será a do falecimento 
do magistrado, a da publicação do ato que decretar a perda do cargo 
e aquela em que o Juiz promovido ou removido deixar o cargo com a 
lavratura do termo de afastamento. 

Art. 179 - A promoção far-se-á alternadamente por 
antigüidade e por merecimento, de entrância a entrância, observado o 
inciso 11 do art. 98 da Constituição do Estado. 

Art. 180 - Para a promoção por merecimento, a Corte 
Superior organizará lista tríplice, em sessão pública e em escrutínio 
secreto. O merecimento será aferido com prevalência de critério de 
ordem objetiva. O Juiz não poderá ser votado, sendo nulo o voto dado 
quando, segundo informação do Corregedor-Geral de Justiça, não 
estiver com o serviço em dia e tiver sofrido pena de-censura há menos 
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de um ano. 

A remoção pode ser voluntária de uma comarca para outra 
de igual instância, de uma vara para outra da mesma comarca e 
mediante permuta entre dois Juízes da mesma entrância. 

Livro IV 
Da Justiça Militar Estadual 

Art. 191 - A Justiça Militar Estadual, com jurisdição no 
território do Estado de Minas Gerais e sede na Capital, é constituída, 
em 1° grau, pelo Juiz Auditor e pelos Conselhos de Justiça e, em 2° 
grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. 

Art. 192 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o 
policial militar em crime militar definido em lei, e, ao Tribunal de 
Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e 
da graduação de praças estáveis. 

Art. 193 - O Tribunal de Justiça Militar compõe-se de dois 
Juízes oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar de Minas 
Gerais, de um Juiz Oficial da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Minas Gerais, de seus respectivos quadros de oficiais e de 
dois Juizes Civis, sendo um da classe dos Juízes Auditores e um 
representante do quinto constitucional. 

Capítulo I 
Da Competência 

Art. 197 - Competirá ao Tribunal de Justiça Militar: eleger o 
Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor; elaborar, modificar ou 
reformar o regimento interno próprio e o das auditorias; processar e 
julgar originariamente: a) os oficiais de posto de Coronel de Polícia 
Militar; b) os oficiais de Polícia Militar, por indignidade ou 
incompatibilidade para o oficialato, assim como as praças instáveis, 
nos casos de perda de graduação, o "habeas corpus" nos casos 
previstos em lei, a revisão dos processos findos na Justiça Militar, a 
reclamação para preservar a competência ou assegurar a autoridade 
do seu julgado e os mandados de segurança contra atos de seus 
Juízes, do Presidente e do próprio Tribunal. Além disso, cabe-lhe 
julgar vários recursos. 

Do Corregedor e das suas atribuições: por meio da 
resolução do Tribunal d.a Justiça Militar, serão estabelecidas as 
competências e as atribuições do Presidente, do Vice-Presidente e do 
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Corregedor do Tribunal de Justiça. É também da competência do 
Juiz Auditor decidir sobre o recebimento da denúncia, pedido de 
arquivamento do processo, devolução do inquérito da representação e 
outros mais, como nomear peritos e requisitar exames e perícias, etc. 

Capítulo V 
Do Defensor Público junto à Justiça Militar 

.. Art. 208 - Junto à Justiça Militar, servirão Defensores 
Públicos designados pelo respectivo órgão, a fim de promover a 
defesa das praças e dos oficiais da Polícia Militàr ali processados, 
quanto a estes últimos apenas no caso de comprovarem insuficiência 
de recursos. 

Os Conselhos de Justiça terão as seguintes categorias: 
I - Conselho Especial de Justiça; 
11 - Conselho Permanente de Justiça. 

Seção 11 
Da Competência 

Art. 220 - Compete aos Conselhos Especiais e 
Permanentes de Justiça: 
· I - processar e julgar os crimes previstos na legislação 
penal militar, ressalvada a competência originária do Tribunal de 
Justiça Militar; 

11 - decretar a prisão preventiva do denunciado; 
111 - converter em prisão preventiva a detenção de 

indiciado; 

VIII - ouvir as partes para se pronunciar na sessão a 
respeito das questões nela suscitadas;" e outras. 

"Título 111 , 
Disposições Gerais e Finais 

Capítulo I 
Do Compromisso, da Posse e do Exercício 

Art. 222 - Nenhum magistrado ou servidor da Justiça 
Militar poderá tomar posse e entrar em exercício sem que tenha 
prestado compromisso de fiel cumprimento dos deveres e das 
atribuições." 

Capítulo IV 
Da Disciplina Judiciária Militar 
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Art. 229 - Os servidores da Justiça Militar serão 

passíveis das seguintes penas disciplinares: 
I - repreensão; 
li- multa; 
111 - suspensão; 
IV - demissão. 
Art. 230 - Constitui infração disciplinar qualquer violação 

da disciplina judiciária, por abuso, erro inecusável ou omissão por 
parte do magistrado ou servidor. 

Art. 231 - Na aplicação das penas disciplinares, serão 
consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que 
dela advierem para o serviço judiciário militar. 

············································· 
Art. 234 -A pena de demissão aplicar-se-á nos mesmos 

casos previstos para os demais servidores civis do Esta?o. . . 
§ 1 o - O servidor estável somente podera ser dem1t1do 

após processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa, instaurado de ofício ou mediante representação escrita de 
autoridade ou de pessoa interessada, cujo depoimento deverá ser 
tomado. 

§ 2° - Se não for estável, o servidor, depois de ouvido, 
poderá ser exonerado. . _ 

§ 3° - O ato de demissão mencionará a causa da pumçao. 
Art. 236 - As penas disciplinares serão aplicadas: 
1 - pelo Tribunal, por intermédio do Presidente, aos seus 

membros e aos Juízes Auditores; 
11 - pelo Presidente do Tribunal, pelo Corregedor ou pelo 

Juiz Auditor aos servidores que lhes são subordinados. 
- Capítulo V 

Dos Direitos, das Garantias e da Aposentadoria 
Art. 240 - Os Juízes Civis e os Juízes Auditores serão 

aposentados, e os Juízes Militares reformados, nas mesmas 
condições dos magistrados da justiça comum, aplicando-se a regra 
também aos casos de disponibilidade. 

Art. 241 - A aposentadoria dos Juízes Civis da Justiça 
Militar será concedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça, e a 
reforma dos Juízes Militares, pelo Governador do Estado, diante de 
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petição devidamente instruída, se voluntária, regendo-se, em 
todos os casos, pelas mesmas normas aplicáveis à magistratura 
comum. 

Livro V 
Dos Órgãos Auxiliares da Justiça 

Título I 
Da Discriminação dos Órgãos Auxiliares 

Art. 243 - Junto aos Tribunais e aos Juízos, servirão 
órgãos auxiliares da administração da justiça. 

desta lei. 

Art. 244 - São órgãos auxiliares dos Tribunais: 
I - a Secretaria do Tribunal de Justiça; 
11- a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça; 
111 - a Secretaria de Tribunal de Alçada; 
IV - a Secretaria do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 245 - São órgãos auxiliares dos Juízos: 
I - as Secretarias do Juízo; 
11- os Serviços Auxiliares do Diretor do Foro; 
111 - os Auxiliares de Encargo; 
IV - as Secretarias de Juízo Militar, previstas no art. 205 

Dos Órgãos Auxiliares dos Tribunais 
Da Secretaria do Tribunal de Justiça 

Art. 246 - A Secretaria do Tribunal de Justiça terá a 
organização e as atribuições constantes em regulamento expedido 
pelo Tribunal. 

Art. 247 - O Quadro dos Servidores da Secretaria é o 
fixado em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça. 

Art. 248 - A nomeação para os cargos integrantes do 
quadro a que se refere o artigo anterior será feita pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, de acordo com as condições e a forma de 

~ provimento estabelecidas em lei. i Dos Órgãos Auxiliares dos Juízos 
~ Disposição Geral 
~ Art. 257 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça 
~ de Primeira Instância é o constante na legislação que contém os 
~ planos de carreira dos servidores do Poder Judiciário, sendo a lotação 
g e as atribuições dos cargos que o compõem estabelecidas · em 
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resolução da Corte Superior. 

Das Secretarias do Juízo 
§ 1 o - Integrarão a Secretaria do Juízo as seguintes 

classes de servidores: 
1 - Técnico de Apoio Judicial - especialidade de Escrivão 

Judicial; 
11 - Oficial de Apoio Judicial A - especialidade de 

Escrevente Judicial. 
Dos Serviços Auxiliares da Justiça 

Art. 259 - Serão Serviços Auxiliares da Justiça os Serviços 
Auxiliares do Diretor do Foro. 

Dos Direitos do Servidor 
Do Provimento de Cargos nas Secretarias do Juízo e nos Serviços 

Auxiliares da Justiça 
Art. 265 - A nomeação para os cargos das Secretarias do 

Juízo e dos Serviços Auxiliares da Justiça ocorre_rá após apro~ação 
em concurso público de provas ou de provas e t1tulos, obedec1da a 
ordem de classificação". . 

Diante desse projeto de tão alto alcance, v1mos a 
necessidade de um serviço judiciário moderno, atuante, que tenha 
agilidade, para que a democracia se instale. Não há como afirmar que 
ela existe se não houver justiça. E justiça se faz com o Estado 
presente. Sabemos da necessidade deste Estado de ter u~a reforma 
do Judiciário para atender bem às pessoas que necessitam desse 
serviço. 

Muito se tem falado sobre a questão da saúde e da 
educação, que são pilares extremamente importan~es, mas ~m outro 

. pilar, que tem sido deixado de lado numa d1scussa~ do co_nJunto da 
sociedade é a questão da justiça. Não há democracia se nao houver 
justiça, e não pode haver justiça somente para os pés descalços, para 
aqueles que não têm condições de pagar um advogado, de ter acesso 
à defesa. 

Assim, faria um comparativo: da mesma que nós, da 
saúde, temos defendido o acesso universal, igualitário e hierárquico a 
toda a população ao serviço de saúde, como _f~~~a de prot~ger a 
saúde e a vida venho aqui defender o Jud1c1ano; que seJa um 
Judiciário na for~a como se construiu o sus - universal, igualitário e I 
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hierárquico, destinado a toda a população, com acesso a cada 
cidadão. Porque ou construímos a cidadania por meio: de uma justiça 
equânime ou não a estaremos construindo. Por isso, gostaria de ler 
uma matéria veiculada no "Estado de Minas" do dia 6 de· novembro, 
no caderno "Opinião", assinada pelo Juiz da 27a Vara Civil de Belo 
Horizonte, doutorando pela UFMG. (-Lê:) '· 

"Tenho em mãos o último volume da conceituada "Revista 
de Processo" (Ed, RT São Paulo, jul-set de 2000), contendo tradução 
de artigo do processualista japonês Yasuhei Taniguchi. O ilustre 
jurista nipônico, falando da Justiça de seu país, escreve: "Em órgãos 
sobrecarregados, nas grandes cidades, um Juiz processa cerca de 
300 feitos". 

Invejo os magistrados das grandes cidades japonesas. 
Quando "sobrecarregados", processam cerca de 300 feitos. Sou Juiz 
titular da 27a Vara Cível de Belo Horizonte, grande cidade brasileira. 
Posso me considerar "privilegiado" por manter o serviço em dia, a 
duras penas. Trabalho pelas manhãs, tardes e noites, nos fins de 
semana e em grande parte do período de férias. 

Os últimos dados estatísticos divulgados pela 
Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais ("Diário do Judiciário", 
de 6/1 0/2000) apontam que só no mês de setembro de 2000 prolatei 
139 sentenças em 1.261 despachos. A 27a Vara Cível tem um saldo 
de 1.538 processos em andamento. 

Considero-me "privilegiado", porque outros Juízes 
apresentam números surrealistas. Ainda na Capital (DJ, 6/10/2000), 
as Varas de Execuções Fiscais e as Varas da Fazenda Municipal têm, 
em média e respectivamente, 6 mil e 15 mil processos em andamento . 
Em Contagem, as varas da Fazenda, Falência e Registros Públicos 
têm acervo médio de 23.000 processos. 

É caótica a situação do Poder Judiciário no Brasil. 
Segundo estatísticas recentes, temos um Juiz para 25 mil habitantes, 
ao passo que em países do Primeiro Mundo, como é o caso da 
Alemanha, existe um Juiz para cada mil habitantes. 

Em Minas Gerais, o volume de processos em curso na 
Primeira Instância mais que dobrou, em sete anos- de 476.987 em 
1992, para 1.032.574 até fevereiro de 1999 (cf. "Informativo do 
T JMG", maio de 1999). Durante todo esse tempo, o orçamento anual 
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do Poder Judiciário mineiro ficou congelado em 
R$471.434.000,00. Em São Paulo, em 1997, foi de 
R$1.690.000.000,00, conforme informam os jornais paulistas de 
15/12/97. 

Ao mesmo tempo, outros órgãos foram muito mais 
generosamente contemplados. A Assembléia Legislativa, por 
exemplo, teve, naquele período, orçamento anual de 
R$232.340.000,00. Todavia, enquanto o Judiciário tem cerca de 
12.500 magistrados e funcionários em sua folha de pagam~nto,_ e 
administra prédios de três tribunais e 286 comarcas, o Leg1slat1vo 
Estadual tem um prédio, com anexo, na Capital, 77 Deputados e cerca 
de 1.800 funcionários. 

Com estruturas e pessoal expressivamente mais reduzidos 
do que o Judiciário Estadual, o Tribunal de Contas teve, a mesma 
época, orçamento anual de R$87.864,00, e o Ministério Público de 
R$155.613,00 (cf. "Balanços Gerais do Estado", 1997). 

O Judiciário tem notórias falhas, a mais grave consistindo 
no seu distanciamento da sociedade. Todavia, suas maiores mazelas 
são imputáveis à falta de recursos materiais e ao descaso das 
autoridades políticas e econômicas em provê-lo de estrutura 
compatível com as tarefas que lhe são afetas. . 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obngado, 
Deputado Edson Rezende. Gostaria de aproveitar, já que ~stamos 
falando sobre o Projeto de Lei Complementar n° 17/99, de d1zer que 
seria muito saudável se hoje, ao votarmos esta lei complementar, 
tivéssemos a felicidade de estender esse benefício que existe na 
segunda instância, das férias, também para a primeira instância. Os 
direitos são iguais. 

Lamento apenas que o projeto original não tenha sido 
respeitado. Isso, sem querer desmerecer os Deputados que 
trabalharam nesse projeto de lei complementar durante todo este 
tempo. Fica registrada a nossa insatisfação de apenas a 2a ~nst~nc~a 
permanecer com o que é de direito há muitos anos, e a 1a mstanc1a 
estar fora, porque no projeto, na sua totalidade, não consta esse 
benefício, ou esse direito ao trabalhador do Judiciário. 

Gostaria de dizer ainda que é muito importante votarmos 
hoje o Projeto de Lei n° 830/2000, que é sobre a Lei Robin Hood, que 
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termina no próximo dia · 31. Se não votarmos, ·mais de_ 70% dos 
municípios de Minas ·fecharão·.--suas portas. O senhor entende muito 
bem, já que for·votado em muitas cidades menores em Minas Gerais, 
tem grande liderança nessas cidades e sabe a preocupação dos 
Prefeitos que tomarão posse a partir do dia-1° de janeiro. 

No mais, Deputado, trago-lhe um abraço do povo de Juiz 
de Fora, parabenizando-o pelo trabalho que vem sendo desenvolvido 
por V. Exa. nesta Casa. Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Obrigado, Deputado Alberto 
Bejani. Temos certeza e clareza da importância do Projeto Robin 
Hood. É uma forma de dar um pouco a quem tem muito pouco. São as 
pequenas cidades, onde a vida acontece com qualidade. A maioria 
das cidades em Minas Gerais são pequenas. E precisamos estar com 
o olhar voltado para essas pequenas cidades. Somos parceiros da 
sua luta e parabenizamos V. Exa. por ter, em tempo, colocado esse 
projeto para a votação. Estaremos parceiros na luta pela aprovação 
deste projeto. 

Quero dar continuação à leitura dessa matéria publicada 
pelo Juiz Rogério Medeiros Garcia de Lima, que continua dizendo o 
seguinte. (- Lê:) 

"Não mente quem diz que aos poderes político e 
econômico não interessa o aparelhamento e a eficiência do Judiciário. 
Governos em geral e poderosos grupos econômicos (por exemplo, 
empresas de transporte, seguradoras, Bancos, multinacionais etc.) 
contam com a morosidade da justiça para empurrar os seus débitos 
para as calendas gregas. Nós, Juízes, levamos toda a culpa. Hoje, 
apregoa-se que tudo de ruim neste País acontece por obra e graça do 
Judiciário. Não sei como ainda não fomos acusados pelo fracasso da 
seleção masculina de futebol nas Olimpíadas. 

A honestidade, a dedicação e o idealismo da imensa 
maioria dos magistrados brasileiros não são reconhecidos. Não se 
esclarece que o Juiz Lalau nunca foi magistrado de carreira, mas 
nomeado por um Presidente da República, em vaga do quinto 
constitucional (critério político). Suas falcatruas tiveram conivência de 
autoridades do Legislativo e do Executivo, que ficam em segundo 
plano ou são "esquecidas". 

Há uma orquestração, recomendada pelo Banco Mund,ial, 
,, 
i 
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para nos desmoralizar. Juízes são 'perigosos' para o 'deus 
mercado' e a chamada 'estabilidade'(?) econômica. Têm 'mania' de 
proclamar direitos dos trabalhadores, funcionários públicos, 
aposentados e cidadãos em geral. Não 'deixam' o Governo governar. 
Que 'abuso'! Estou desapontado e machucado. Dá vontade de ser 
Juiz no Japão ... ". 

Senhoras e senhores, fazemos a leitura desse projeto para 
que todos tenhamos conhecimento da sua ~mp_litude e profundidade: 
Que serviço poderá esse instrumento tao Importante prestar a 
sociedade? O que interessa é a comunidade ganhar com esse projeto. 

Também é por isso que colocamos, para nossa reflexão, 
essa matéria divulgada no jornal "Estado de Minas", na caderno 
"Opinião", segundo a qual, de acordo com estatísticas recen~es, temo~ 
um Juiz para 25 mil habitantes. Na Alemanha temos um Ju1z para m1l 
habitantes. 

Também para comentário e referência, quero dizer que o 
processualista japonês Yasuhei Taniguchi diz que, "em órgãos 
sobrecarregados, nas grandes cidades, um Juiz processa cerca de 
300 feitos". E o próprio Juiz Rogério Medeiros diz que os últimos 
dados estatísticos divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça de 
Minas Gerais apontam que só no mês de setembro ele prolatou 139 
sentenças e 1.261 despachos, sendo que a 278 Vara teve um saldo, 
nesse mês, de 1.538 processos em andamento. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, é que gostaria de colocar a 
nossa preocupação, a fim de que esse projeto seja aprovado, com as 
emendas discutidas pelos parlamentares e órgãos de interesse. E 
também para que o povo de Minas Gerais, especialmente o cidadão 
em situação frágil, quando tem de encarar os tribunais, possa ter um 
advogado para defendê-lo, tenha um serviço de qualidade, e que os 
servidores dessas casas sejam capacitados, qualificados e tenham 
um bom salário, para, a partir daí, poderem fazer a defesa dos 
cidadãos desse País. 

Talvez tão ameaçado como quando é atingido por uma 
doença grave, que fragiliza, que ameaça a vida, fique também o 
cidadão quando tem de encarar os tribunais, tem de encarar tudo que 
acontece após um ato infra_cionário. 

Se esse cidadão não tiver um instrumento que possa 
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defendê-lo, que possa fazer justiça, ele estará fragilizado como se 
estivesse ameaçado por uma grave doença, porque o nível de 
depressão em qüe ficam as pessoas injustiçadas, do ponto de vista da 
saúde, é fantástico, é fenomenal. E não fica só aquele membro; 
aquela pessoa,, aquele cidadão, mas também todos os membros da 
família e todos os amigos. Então, é necessário que olhemos para a 
questão do Judiciário e discutamos esse processo como fizemos com 
outros processos importantes, como é a questão da saúde. 

Hoje a grande discussão em todo o País nessas eleições -
e tivemos a oportunidade de discutir isso nas cidades - foi o caos que 
se instalou na área da saúde no Estado de Minas Gerais. Mas sob um 
tapete que precisa ser retirado está uma questão muito grave, o 
problema da violência, o problema da questão social, das distorções 
de comportamento geradas por um modelo econômico e social que 
oprime, que marginaliza grande parte da sociedade. Na sociedade, 
hoje, 80% das pessoas que ganham de um a três salários - e desses, 
alguns que não ganham nada, estão tentando sobreviver. No 
momento em que se colocam diante da impossibilidade de sobrevida, 
eles se tornam um ser que vai usar da violência muitas vezes para 
poder sobreviver. Essa violência é fruto das distorções sociais de um 
modelo político-econômico que privilegia as elites e joga a população 
para outro terreno, o da obscuridade, da desesperança. É preciso 
avaliar também esse conjunto. Então, esse Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99 vem em boa hora, é preciso corrigir as 
distorções. 

Além disso, é preciso falar também da questão dos 
Defensores Públicos que citamos novamente, da necessidade desse 
instrumento público de defesa do cidadão carente que a cada dia 
aumenta no País. A lei orgânica do Defensor Público, que ainda não 
foi votada nesta Casa, é também nosso motivo de defesa. Temos uma 
posição muito definida. O PSB tem se colocado na defesa da votação 
dessa lei orgânica para salvaguardar com autonomia também os 
Defensores Públicos. São eles, os Defensores, que estão às portas da 
justiça como também fica o médico à porta do hospital para atender a 
urgência e a emergência de todos os que chegam. Também os 
Defensores Públicos estão às portas da -justiça para defender, 
especialmente, a pessoa carente de recursos. Essa também é uma 
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discussão que queremos trazer, aproveitando este momento para 
apresentá-la aqui. Essa lei orgânica não voltou a esta Casa. Em 2001, 
o PSB estará em uma luta permanente, constante, para que a lei 
orgânica e todos os direitos dos Defensores Públicos sejam 
garantidos aqui, garantindo-se também os direitos da população de 
Minas Gerais. Sem Defensores Públicos de qualidade e 
comprometidos com a justiça também estará colocada em risco a 
democracia deste Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a 
palavra, para discutir o projeto, o Deputado Arlen Santiago. 

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, vemos um grande avanço com esse projeto, que organiza 
o sistema judiciário e o ajusta às normas modernas. 

Gostaria de pedir aos nobres colegas que seja corrigida 
uma falha cometida no 1° turno desse projeto. Foi criada, por meio de 
uma emenda do Deputado Bilac Pinto, a Comarca de Cruzília. Dois 
municípios iriam para Cruzília: o Município de Minduri e o Município de 
Carrancas, mas a população de Carrancas ficou sobressaltada com 
isso. Estamos sendo portadores, através do Prefeito eleito, Eli, de 
uma modificação no projeto. Conversamos com o relator Chico Rafael 
e com o Deputado Bilac Pinto, autor da emenda que cria a Comarca 
de Cruzília. Estamos apresentando uma emenda, com base num 
acordo de Líderes assinado por todos, voltando a cidade de 
Carrancas para a Comarca de Andrelândia. Entre muitas dificuldades, 
constatamos que Cruzília dista mais de 60km de Carrancas. Elas são 
ligadas por estradas extremamente ruins. Não é justo que aquela 
população se desloque até Cruzília. 
. Tendo em vista as argumentações apresentadas, estamos 
propondo o seguinte: no Anexo 11 do projeto, retira-se o Município de 
Carrancas da Comarca de Cruzília e se inclui na Comarca de 
Andrelândia. Temos a assinatura de todos os Líderes nesta Casa. Era 
o que tinha que dizer. Muito obrigado. . 

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodngues) -Com a 
palavra, para discutir o projeto, a Deputada Elaine Matozin_hos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputaqas, demais pessoas presentes nas galerias, 
neste momento, quero reafirmar a fala e o compromisso do nobre 
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Deputado Edson Rezende,, nosso companheiro de partido, 
dizendo que o PSB está, sem sombra de dúvida, empenhando-se na 
questão do encaminhamento da lei orgânica da defensoria pública. 
Não podemos falar em justiça sem colocar em uma posição de 
destaque os nossos Defensores, que merecem ser enaltecidos por 
toda a sociedade mineira. Eles estão aí, todos os dias, trabalhando 
com a nossa população carente, com um volume de trabalho acima da 
capacidade de cada um de seus membros. Mesmo assim estão 
buscando a justiça com seriedade e competência. ' 

Queremos deixar registrado nos anais desta Casa que 
existe outro projeto, que é o da reforma administrativa do Estado. A 
grande maioria dos Deputados assinou e assumiu o compromisso de 
não votá-lo antes da chegada aqui da lei orgânica da defensoria 
pública. Lembramos que ele foi retirado desta Casa no início do 
Governo de Itamar Franco. Infelizmente, hoje não se sabe sequer 
onde ele anda. Tivemos a oportunidade de estar com o Presidente da 
Associação dos Defensores Públicos e com o Secretário de Governo, 
Henrique Hargreaves. Eles nao tinham notícia disso, e o Presidente 
da Associação, Dr. Leopoldo, chegou· a deixar uma cópia na Casa 
Civil, para que o Governo examinasse, ou reexaminasse, a proposição 
e a encaminhasse a esta Casa. 

Portanto, já que estamos tratando do Projeto de Lei 
Complementar n° 17, queremos dizer que entendemos que um 
assunto está profundamente vinculado ao outro. É impossível, é 
inadmissível falar em justiça sem falar em defensoria pública. É 
impossível falar em atendimento à grande população carente do 
Estado, sem falar nos Defensores Públicos. São homens e mulheres 
abnegados, que estão, todos os dias, atendendo a mais de 60 
pessoas, cada um. Sabemos que, pelo menos na área criminal, mais 
ou menos 90% das ações que correm nos fóruns estão sob a tutela 
dos Defensores Públicos. 

Quero fazer a leitura de uma matéria veiculada no "Estado 
de Minas" no dia 28/8/2000 (- Lê:) "Direito à justiça, só no papel. A 
Defensoria Pública não consegue atender à demanda e condena o 
cidadão à agonia das filas. Não importa se ela é morosa, ultrapassada 
e desacreditada. O cidadão necessita da justiça e tem direito a ela. 
Quem tem recursos paga advogado capaz de agilizar os processos, 
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de encurtar ou prolongar o caminho até os tribunais. Ao brasileiro 
pobre não resta outro caminho a não ser recorrer à Defensoria Pública 
para enfrentar a legislação capenga, a burocracia judiciária e anos de 
peleja. o art. 5° da Constituição Federal é claro: cabe ao Estado 
prestar assistência jurídica 'integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos' - papel da Defensoria Pública Estadual. Se 
não for priorizada a implantação delas, não há como melhorar o 
acesso do brasileiro pobre à Justiça, adverte o jurista lves Gandra -
um dos mais respeitados do País. 'É preciso mais recursos para 
contratar Defensores e melhorar os salários. As verbas públicas hoje 
são destinadas a outras finalidades. Essa é uma questão política', 
afirma Gandra. 

Revolta e esperança são os sentimentos de quem é 
obrigado a esperar - às vezes, horas - pela justiç~ gratuita. A dona de 
casa Ana Maria Miguel, por exemplo, ficou orto horas na fila da 
Defensoria Pública, na Capital, até conseguir advogado para orientá-la 
sobre como requerer a aposentadoria da mãe. 'Não tenho condições 
de pagar um advogado. Então, tenho que me sujeitar. Rápi~~ e~ sei 
que não vai ser, mas, se conseguir resolver_ o proble~a, Ja var ter 
valido a pena', conforta-se. Mas o processo so começara a andar em 
4 de setembro, data marcada para a apresentação de documentos. 

No mesmo dia, a dona de casa Maria Flora de Paula 
também vai cumprir mais uma etapa de peregrinação até a 
Defensoria. Há um ano e três meses, ela tenta receber na justiça a 
pensão do filho Wesley Cláudio de Paula - que morre~ afogado -.para 
o sustento da neta. Após quatro horas de fila, arnda mantem o 
otimismo. 'Acho que agora o meu caso vai começar a andar'. 

O montador Sílvio Artur Carvalho quer um advogado para 
ajudá-lo a processar ou fechar acordo com a empr~s_a. fabricante ?e 
fogos 'São Miguel'. Em 9 de julho, ao comemorar a v~orra do Cruzerro 
na Copa do Brasil, um foguete estourou em suas ma os e ele_ perdeu 
parte do dedo indicador. 'Cumpri todas as medidas de proteçao. Mas 
algo deu errado', diz Sílvio Carvalho. ~l~m da. p~rda de .2~% ~o~ 
movimentos da mão, ele pena com a lentrdao da JUStrça brasrlerra. V?l 
demorar muito. Com advogado próprio, seria mais rápido, mas eu não 
posso pagar. Então, não tem outro jeito', resigna-se. I 
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A dona de casa Neuza Guedes Correia há cinco 
meses tenta garantir à filha de 9 anos o direito de receber os bens do 
pai (dois lotes ê um carro) -, falecido em razão de um câncer. Sem 
condições de pagar um advogado particular, ela~ apelou para ··a 
Defensoria Pública na quarta-feira e foi até lá pela sexta vez. Após 
seis horas de espera, foi atendida. Mas seu caso não será 
acompanhado pela Defensoria: declarou ganhar mais do que três 
salários mínimos. Não passou pela 'peneira' da triagem. Orientada 
pelo Defensor, vai procurar um profissional particular. Para arcar com 
as custas judiciais, recorrerá à pensão que a filha recebe da sogra. 

A dona de casa Maria José Castro Reis perdeu o único 
filho, Rodrigo Castro Reis, em 18 de janeiro deste ano. Quando 
deixava uma amiga em casa, o rapaz levou um tiro na cabeça. A 
polícia suspeita de latrocínio, mas ela insiste na tese de assassinato 
já que nada foi levado pelos criminosos. ' 

Sem qualquer orientação, a mãe não sabe o que fazer. 
'Não tenho advogado e não tenho como pagar. Falta orientação para 
a gente sobre como procurar advogados, como lidar com a justiça', 
diz. Traumatizada, só agora pensa em recorrer à Defensoria Pública -
que, confessa, sequer conhecia. Mas sabe que vai precisar de muita 
paciência para esperar uma solução. 

Enfrentar a burocracia dói tanto quanto perder um familiar 
ou amigo. O cabeleireiro Lídio Fernandes reclama da falta de 
orientação e disposição para a apuração da morte de seu irmão 
Haroldo Fernandes Costa, 26 anos. Ele pilotava a motocicleta atingida 
por um ônibus da linha 2208, em julho do ano passado. 

A causa tramita na 63 Vara Criminal do Ministério Público 
há um ano. A família contratou, com dificuldade, um advogado, 
apenas para ação indenizatória contra a empresa Coletivos Venda 
Nova. Nada menos que 20% do valor recebido será destinado ao 
profissional. 'Enquanto isso, eles (a empresa) têm vários advogados e 
uma assessoria jurídica contra nós, para evitar que tenham que nos 
pagar a indenização', lamenta, lembrando a demora para a justiça 
tomar uma decisão. 

Fala o cidadão Vinicius de Oliveira: 'Já vim aqui mais de 
100 vezes'. O aposentado Vinicius de Oliveira enfrenta, há três anos, 
filas, conversas com vários advogados e peregrinações a cartórios 
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para tentar legalizar documentação para a divisão de imóvel -
deixado pela sogra - entre os quatros filhos. Mas es~arr.a. ~a 
burocracia e falta de orientação. Diante das altas custas JUdiCiais, 
apelou para a Defensoria Pública." . . _ 

E o "Estado de Minas" entrev1stou esse c1dadao, nos 
seguintes termos. (-Lê:) 

"- Por que o senhor está recorrendo à justiça? 
-Por causa de um nome errado em um registro. Depois de 

tudo pronto no cartório, foi constatado que a certidão de óbito da 
minha sogra, que morreu em março de 1991, estava com no~e 
errado. Estava com o nome dela de solteira, e não o de casada. V1m 
aqui, então, pedir um advogado para retificar essa certidão. Ela se 
chamava Maria das Mercês Magalhães, e estava com o sobrenome 
de Lisboa, que era o de solteira. Para haver a divisão ~e uma casa n~ 
Bairro lpanema entre os quatro filhos, um deles m1nha mulher, e 
preciso resolver isso. Com tudo pro~~o, o cartór~o const?tou ~ engano 
e pediu que nós fôssemos ao cartono para retificar. La ped1ram que 
nós fôssemos procurar um advogado. Como a família da minha 
mulher não tinha condições de pagar um advogado, procuramos a 
Defensoria Pública. 

- Há quanto tempo o senhor vem tentando resolver o 
problema do imóvel? . . . _ 

- Tem três anos. E a burocracia e o p1or de tudo. Vao 
passando o problema de advogad? e_m_ advogad~, . ~ . nada resolve. 
Acho que é falta de fiscalização ma1s ng1da do Jud1c1ano. Falam para 
a gente fazer mil coisas e não d~o ~xplicações. A gente acaba 
perdendo muito tempo lidando com a JUStiça. 

-o senhor sempre recorreu à Defensoria Pública? 
- Sim, e já tentei resolver tudo outras vezes. Inclusive vim 

aqui, e eles estavam com toda a documentação em oAutr~ sede:. M?s 
me disseram que perderam os documentos na transferenc1a. Eu Ja v1m 
aqui mais de 1 00 vezes para resolver. Quando mudaram de 
advogados, andou mais rápido. . . 

- Por que precisou de o senhor v1r aqUI tantas vezes? . 
- Não sei. Eu sou leigo e não entendo nada de advocacia. 

Mas há lentidão. Má-vontade dos funcionários até que não há, mas a 
morosidade é no pedido. de documentos que não são necessários. 

r 
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O Deputado Alberto Bejani (em aparte)* - Parabenizo a 
Deputada pelo conhecimento das coisas que tem demonstrado neste 
Plenário. Sou solidário com a defesa que V. Exa. faz da Polícia Civil 
do Estado de Minas Gerais. 

Em todas as categorias, há pessoas boas e outras nem 
tanto; até mesmo entre os padres isso acontece. Por isso, não se 
pode generalizar. . 

Estou com V. Exa. na questão dos policiais civis, que 
honram uma das mais sérias instituições do Brasil, que é a Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais. 

Tenho presenciado injustiças praticadas por alguns 
Deputados neste Plenário. A culpa de qualquer erro é da Polícia Civil, 
não do cidadão. A instituição tem que ser respeitada porque é nossa 
segurança. 

Digo, com todas as letras, que o cidadão da Polícia Civil 
do Estado de Minas Gerais tem que homenageá-la, porque V. Exa. 
representa a parte feminina com determinação, garra e, acima de 
tudo, com conhecimento. Não é por estar em sua presença, mas V. 
Exa. é uma das mulheres mais inteligentes do Brasil. Orgulho-me em 
espelhar-me em suas declarações e nesse conhecimento tão 
brilhante, que não é restrito apenas a Minas Gerais; é um 
conhecimento amplo sobre o que acontece no Brasil. V. Exa. nos 
orgulha por ter viajado pelo Brasil e pelo mundo, trazendo novidades 
para que nosso Estado caminhe com segurança e com tranqüilidade. 
Parabéns. Leve nosso abraço e nossos cumprimentos ao Secretário. 
Tomara Deus que Minas consiga entender que os policiais civis 
trabalham por amor, uma vez que recebem pouco para colocar a 
própria vida e até a de sua família em risco. Muito obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Caro amigo Deputado 
Alberto Bejani, agradeço de coração suas bondosas palavras, que 
somente poderiam vir de um grande amigo. Agradeço as referências a 
mim prestadas. E agradeço, de forma muito especial, o 
reconhecimento de V. Exa. pelo trabalho da Polícia Civil. Desde o 
momento em que aqui chegamos, sem sombra de dúvida, V. Exa. 
acompanhou de perto muitos embates, inclusive como parte ativa da 
discussão tantas vezes quantas nossa Polícia Civil foi injustiçada 
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V. Exa. é um parlamentar consciente e experiente e tem 
uma trajetória de vida e de trabalho com a comunidade; V. ~xa. não 
veio de cima para baixo; V. Exa. cresceu com a comun~dade e 
conhece não somente sua querida Juiz de Fora, mas tambem es~e 
Estado e este País e sabe quanto é importante a Polícia Civil. As 
vezes, pessoas que não tiveram uma tr~jetória de vi~a com~ a nossa, 
que vieram de berço de ouro, que, mu1tas vezes~ n~o _p~ec1sa~a~ do 
serviço público, não sabem avaliar o trabalho ~as 1_ns~1tu1çoes publicas, 
da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Defensona Publica. 

Hoje, quando votamos o Projeto de Lei Complementar n° 
17 assumimos a causa dos Defensores Públicos, que se encontram ' em total e absoluto abandono. · 

Veja V. Exa. que tínhamos aqui o projeto da lei _org~nica 
da Defensoria Pública, que chegou no Governo passado e fo1 ret1rado 
no início deste. E, hoje, Deputado, os nossos governantes não sabem 
onde está o projeto. 

Tive a oportunidade de acompanhar o Dr. Leopoldo nu~ 
encontro com o Secretário Henrique Hargreaves, quando a Defensona 
começou a fazer uma mobilização para mostrar q~e j_á não ?ava _p~ra 
agüentar aquela situação. Dep~tado A_lberto Sejam, a le1 org~mca 
nacional foi sancionada pelo entao Presidente Itamar Franco. Hoje, o 
que os Defensores querem é que a l~i estadual, co~forme ? que 
determina a lei orgânica nacional, sancionada pelo entao Presidente 
Itamar Franco, venha para esta Casa e seja votada. Mas, . na 
realidade não estamos vendo boa vontade do Governo nesse sentido. 
A meno~ que isso tenha mudado após n_ossa ida com . ~s 
representantes da Defensoria Pública ao gab1nete do Secretano 
Henrique Hargreaves. 

Pergunto a V. Exa., como grande parlamentar, como ex-
Prefeito: é possível tratar da questão do Projeto de Lei Complem~entar 
n° 17 da reforma administrativa do Estado, sem tratar da questao ~a 
Defe~soria Pública? Para nós, Deputado Alberto Bejani, Defensona 
Pública é cidadania, porque o coitado daquele cidadão que está lá, n~ 
periferia, e sequer sabe onde fica o fórum, não tem nenhum acesso a 
justiça; quando consegue romper todas as dificuldades, chega a uma 
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Defensoria Pública desestruturada, com Defensores Públicos mal 
remunerados. 

E pasmem, Srs. Deputados, telespectadores da TV 
Assembléia e pessoas nas galerias: na Defensoria Pública, tem 
faltado papel, cartucho para as impressoras e estagiários. Como 
podemos querer que esses profissionais, que já ganham muito mal, 
em comparação com as outras carreiras jurídicas, tirem dinheiro do 
bolso para comprar material para o Estado? Tirar dinheiro do bolso, 
Deputado Alberto Bejani, para pagar a passagem' de volta daquele 

· cidadão que foi à procura da justiça é comum, sempre fizemos isso 
nas delegacias por onde passamos. Também sei que isso é comum 
na Defensoria Pública. Tudo bem, essa é uma questão de 
solidariedade, um dever cristão, agora, o Estado deixar a Defensoria 
Pública até sem papel para fazer a petição, sem cartucho de tinta para 
imprimi-la é um absurdo. 

Estamos vendo o caso do Sr. Vinícius de Oliveira, que 
esteve lá mais de 100 vezes. Isso é muito mais do que uma omissão, 
Deputado Alberto Bejani. Não diria que é um crime, é um pecado que 
se comete contra o cidadão carente, que tem o seu direito, mas não 
pode vê-lo legitimado pela justiça porque hoje temos uma Defensoria 
pública absolutamente sucateada. 

Quero ressalvar, com muita honra, que os nossos 
Defensores Públicos são profissionais da mais alta competência. 
Conheço-os bem, mesmo porque temos um posto da Defensoria 
Pública dentro da Delegacia de Mulheres, desde 1987. A minha filha 
foi, com muito orgulho, Defensora Pública na cidade de Betim. 

Então, conheço muito bem a instituição e posso dizer 
desta tribuna, para que fique registrado nos anais desta Casa, a nossa 
tristeza e o nosso desencanto com o tratamento que se tem dado ao 
longo dos anos à Defensoria Pública. 

Aí, vem a reforma. Hoje, estamos aqui para encaminhar o 
Projeto de Lei Complementar n° 17. Veio um projeto de reforma muito 
bonito, com algumas coisas acordadas e outras, como é comum nesta 
Casa, com o acordo rompido, e hoje, com o Projeto de Lei 
Complementar n° 17 em votação, vemos que os pilares, a coluna 
vertebral da nossa justiça, que são os Defensores Públicos, está 
absolutamente relegada a vigésimo plano. 
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E o PSB, como bem disse o primeiro companheiro a 
fazer encaminhamento, Deputado Edson Rezende, não vai cochilar no 
que diz respeito aos interesses dos Defensores. Queremo~. 
Deputados Sargento Rodrigues, Edson Rezende e dema1s 
companheiros da Bancada do PSB, dizer qu~ só votare~os ~ r~forma 
administrativa quando aqui chegar o proJeto de le1 orgamca da 
Defensoria Pública. Não será na correria, como muitas vezes 
acontece nesta Casa. 

Precisamos fazer com que a justiça e o cidadão tenham 
até mesmo o seu contraponto. Veja bem, Deputado Edson Rezende; 
nossos Promotores estão fazendo acusações na área criminal; e 
fazendo acusações ardorosas, mesmo porque, como é importante 
ressaltar, o Ministério Público de Minas Gerais tem um dos melhores 
quadros de nosso Estado, com profissionais da_ mais alta seriedade e 
competência. E vemos que esses Promotores- Jovens, em sua grande 
maioria - aí estão, cheios de competência e sabedoria - mesmo 
porque o concurso do Ministério Público de Minas ~erais _é, hoje, o 
mais difícil do Brasil -, prontos, aptos, competentes e mtrans1gentes no 
cumprimento à lei, fazendo acusações na área criminal. Mas . e os 
cidadãos acusados vão ser defendidos por quem? lmag1nem, 
Deputado Edson Rezende, que está nesta luta, e companheiro 
Sargento Rodrigues, que tão bem conhece essa questão, as ~esso~s 
que estão na vara criminal, sendo acusadas com. todo o ngor, as 
vezes por uma pequena infração, e que ficam ~bs_olutament~ sem 
amparo, porque não temos sequer Defensores Pubhcos em numer~ 
suficiente para atender a toda a demanda do Estado., ~ortant?, so 
para dar um testemunho, quero fazer a leitura de mat~na pub~1cada 
em jornal - logo, matéria pública -, que se refere a questao da 
defensoria pública. 

O Deputado Edson Rezende* - Deputada Elaine 
Matozinhos, quero apenas citar um exemplo, porque ac~o que temos 
de ter alguns referenciais. O Estado do Rio de Jane1ro tem dado 
grande exemplo com relação à defensoria. ~ública. Ali, tant? . em 
número quanto na questão dos recurso matena1s, dos espaços f1s1cos 
e da questão salarial, esse Estado vizinho, próximo a M!nas~ t~m 
dado, para todo o País, um exemplo de como ter a Defensona Publica 
como instrumento de defesa do cidadão. 
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Por isso, Minas Gerais, um Estado maior do que o Rio, 

com enormes diferenças sociais e problemas judiciais voltados 
especialmente para a população carente, que não tem recursos para 
pagar um advogado, precisa ter no Rio de .Janeiro um espelho. E é 
nesse sentido que temos direcionado nossa luta. Quer dizer, há quem 
esteja fazendo melhor do que nós; há quem dê prioridade e maior 
importância à questão da defensoria pública. O Estado do Rio de 
Janeiro está fazendo isso. Queremos.que. Minas Gerais, seguindo o 
bom exemplo e a experiência desse-Estado, também o faça. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço o aparte do 
Deputado Edson Rezende. Realmente a defensoria do Estado do Rio 
de Janeiro é hoje um exemplo que precisamos seguir aqui, pelo 
compromisso que temos não só com os nossos defensores públicos, 
mas também com a nossa sociedade mineira, fazendo com .que os 
nossos Defensores tenham os seus direitos respeitados. 

V. Exa. diz muito bem, é a questão salarial. E dizem, 
Deputado Edson Rezende, ouvimos por parte de pessoas do Governo 
que os Defensores Públicos ganham muito bem, mas sabemos que a 
média salarial está na faixa de R$1.700,00 a R$2.200,00. 

Isso não é um salário digno para quem está aí para 
promover justiça, para fazer contraponto aos nossos Promotores de 
Justiça, para ouvir os anseios de nossa comunidade, e para comprar, 
volto a dizer a este Plenário, a suas expensas, o papel e os cartuchos 
necessários ao exercício de seu trabalho. Achamos que isso é um 
descaso do Governo para com a defensoria pública. 

Fico mais preocupada quando matérias de jornal dizem 
que o serviço da defensoria pública seria terceirizado. Isso é um 
retrocesso dos representantes do Governo que assim pensam. É um 
atraso ímpar deixar de aproveitar os grandes profissionais que temos, 
deixar de abrir concursos para preencher as vagas existentes e falar 
em terceirização. 

Acreditamos que a posição desta Casa, a posição dos 
Deputados do PSB e da própria entidade representativa da categoria, 
fez com que refletissem sobre essa matéria. Refletissem muito para 
mostrar que isso seria um desserviço ao Estado de Minas Gerais. 
Imaginar que uma terceirização seria menos onerosa do que pagar 
dignamente aos nossos Defensores e abrir concurso para preench·~r 
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as vagas é faltar com a verdade, é não querer ver a realidade. 

Portanto, queremos falar do nosso irrestrito, absoluto, total 
e integral apoio à causa da defensoria pública, de só votarmos a 
reforma administrativa com a chegada da lei orgânica da defensoria 
pública, de valorizar esses profissionais do direito que são pessoas 
íntegras, honestas, capacitadas, pacientes e sábias; tão pacientes, 
que ainda tentam resolver toda essa demanda. 

Embora queiramos deixar registrado, com certo pesar, que 
boa parte de nossos Defensores Públicos não estão sequer 
permanecendo dentro da estrutura da Secretaria de Justiça atual -
porque o que desejamos é a independência da defensoria pública, 
com autonomia administrativa e financeira -, mas têm deixado de 
trabalhar naquilo para o qual prestaram concurso, saindo para a 
magistratura, para o Ministério Público, porque, na realidade, os 
salários são muito baixos. Por mais que se ame a Defensoria Pública, 
por mais que se goste de fazer esse atendimento ao povo carente, 
queremos lembrar aquele adágio popular que diz que "a miséria, 
quando bate à porta, o amor pula pela janela". E é isso que está 
acontecendo com boa parte dos nossos Defensores Públicos. 

Queria retomar o nosso testemunho, com base na 
entrevista feita com o Sr. Vinicius de Oliveira no jornal "Estado de 
Minas". Quando se pergunta como ele avalia a justiça no Brasil, ele 
responde: "Acho que a justiça é muito lenta. E já começa na demora 
para atendimento. O horário de atendimento foi marcado para 
13h30min. Já são 14h30min, e o advogado ainda nem apareceu. A 
minha senha é número 1 O. Cheguei aqui ao meio-dia para garantir 
que seria atendido. Em todas as vezes que estive aqui, esperei muito 
tempo, mais de duas horas e meia para ser atendido. E aqui ainda 
está melhor, porque é mais amplo e tem lugar para sentar. Em outros 
lugares é muito pior, é um absurdo". 

Quero lembrar que hoje a população já sente a diferença 
quando a Defensoria Pública muda de espaço, e já se tem, no 
mínimo, um lugar para o cidadão sentar, porque sabemos que, com a 
grande demanda e com os poucos Defensores que temos, na grande 
maioria das vezes os carentes, os pobres, ficavam em pé esperando 
pelo atendimento, horas a fio. 

O jornalista faz ainda outra pergunta: "A Defensoria 
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Pública é um órgão do Governo Estadual. Apesar da demora, ela 
atende bem às necessidades das pessoas?". Ele responde: "Acho que 
a Defensoria Pública é um problema sério para o Brasil. Quem está 
precisando hoje de um Defensor Público- sofre. Você vê aí como fica 
cheio todos os dias. O Governo tinha de dar um basta nisso e colocar 
mais advogados para atender a gente. E exigir o cumprimento dos 
horários para o atendimento a todos. Quando chegam, é tudo muito 
rápido, e não vão fazer o atendimento direitinho. Isso quando, a gente 
consegue ser atendido. Muitos desistem e vão embora para voltar 
outro dia. Eu, que sou aposentado, posso esperar, mas tem outros 
que têm o que fazer". 

A última pergunta para esse cidadão é a seguinte: "É difícil 
o acesso das pessoas que não têm como pagar advogado à justiça?". 
Ele responde: "Advogado particular hoje é caríssimo. Eles cobram 
1 O% da causa. Só no meu caso, em que o imóvel vale mais ou menos 
R$12.000,00, seriam R$1.200,00 para o advogado. Então, as pessoas 
não têm condições para isso. E o que exigem de documentos 
autenticados é uma fortuna. Cada autenticação no cartório custa 
R$2,00. Se juntar o número de documentos e o número de cópias, é 
muito difícil pagar". 

Temos ainda outra grande matéria, que informa que 
"Minas faz triagem do cidadão". 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Deputada 
Elaine Matozinhos, antes de V. Exa. passar para a outra matéria, 
queria levantar a seguinte questão: a descentralização colocada 
nesse projeto para os Tribunais de Alçada, regionalizando-os e, 
portanto, facilitando o acesso a eles, como V. Exa. cita nesse 
entrevista do jornal "Estado de Minas", exige que coloquemos bem 
claramente a posição do partido. O PSB defende que sejam tribunais 
de alçada, que não sejam câmaras regionais. E por que defendemos 
que sejam tribunais? Porque os tribunais têm autonomia financeira e 
administrativa. 

Então, queria fazer um paralelo com um projeto importante 
implantado em todo o País, que foi o das autonomias administrativas 
das escolas estaduais, por exemplo. Em Minas Gerais, cada escola 
tem a sua própria autonomia administrativa e financeira. A Diretora e o 
conselho da escola têm autonomia. Então, é necessário que, visando 
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à descentralização, seja facilitado o acesso do cidadão aos 
tribunais, especialmente, nesse caso, aos tribunais de alçada, 
garantidos enquanto tribunais, porque é preciso que se dê a eles 
autonomia para que aconteça a descentralização. 

Acho que o grande debate que se coloca para Minas 
Gerais não é só a questão da justiça em todas as ações políticas 
administrativas enquanto braço do Estado, mas a questão da 
regionalização. Agora, para haver uma regionalizaçã~ ef~tiva, é 
preciso dar autonomia ao instrumento que se torna reg1onah~ado _e 
descentralizado. Então, é por isso que defendemos que os tnbuna1s 
regionais de alçada sejam tribunais, para garantir autonomia, e ~ão 
câmaras, que perdem a sua autonomia administrativa e finance1ra. 
Acho que esse é um ponto que devemos ressaltar. O PSB_ defe~de, 
enquanto descentralização, regionalização, a situação de tnbuna1s, e 
não de câmaras. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Muito obrigada, nobre 
Deputado Edson Rezende. Já íamos entrar nessa questão para, aliás, 
dizer sobre o relatório do Projeto de Lei Complementar no 17/99, que 
foi um trabalho intenso, árduo, de meses a fio do nosso companheiro, 
do grande advogado, do grande Deputado, do grande líder Deputado 
Chico Rafael. Concedo, Deputado Chico Rafael, um aparte a V. Exa., 
mesmo porque já vamos entrar na questão do relatório e falar sobre a 
posição do PSB na descentralização. . 

Sabemos que o poder centralizado não funciona ma1s. A 
descentralização é o anseio da Bancada do PSB, mas sobretudo de 
v. Exa., que foi relator, que discutiu na Capital, que discutiu no 
interior, que não mediu escorços, às vezes abrindo mão até da sua 
própria saúde, Deputado Chico Rafael, da sua própria família, de estar 
com os seus filhos, de estar no seu lazer, para se debruçar por longo 
tempo, por um grande período, sobre o Projeto de Lei complef!l~~~ar 
n° 17, que é, sabemos, de muita importância para o nosso Jud1c1ano. 
V. Exa. sabe disso porque discutiu, sabe porque esteve junto com a 
comunidade, sabe porque esteve junto com os Desembargadores, 
sabe porque fez dezenas e dezenas de audiência_s. Tenho _a cert~za, 
Deputado Chico Rafael, de que V. Exa. ficou mUJtas e _multas n01t~s 
sem dormir por causa de~se projeto. Então, queremos d1zer que hoje, 
quando iniciamos a nossa fala sobre a questão da Defensoria Pública, J 
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foi até para chamar a atenção do Governo de Minas no que se 
refere a outro projeto que estará em votação. Entendemos .que a 
descentralização tem que ser, sim, com os tribunais, como V. Exa. 
colocou, desejou e discutiu com quem tinha competência e com todo o 
seu conhecimento de história de vida, não apenas de câmaras, como 
desejam alguns Deputados. Cedo um aparte ao nobre Deputado 
Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte)* - Agradeço a 
oportunidade do aparte, nobre Deputada, e também as suas palavras. 
Estou certo de que estamos tentando cumprir da melhor forma o 
nosso trabalho nesta Casa, tentando cumprir o nosso papel de 
Deputado, de legislador, tentando captar, através dos nossos 
trabalhos, através das nossas audiências, das nossas viagens, dos 
contatos qual é o sentimento, o que pensa e o que quer a comunidade 
mineira. Através desse trabalho, pudemos perceber, há muito tempo, 
o que está acontecendo com o Poder Judiciário no Estado de Minas. 
Pudemos perceber um volume monstruoso de trabalho, uma 
incapacidade de ordem operacional do Tribunal de Alçada, do Tribunal 
de Justiça, que não conseguem mais atender aos reclamos da 
população, principalmente em relação à justiça de primeira instância. 
Temos comarcas em que os Juízes estão sobrecarregados com 5, 6 
mil processos. Em razão disso, o Tribunal de Justiça remeteu a esta 
Casa um projeto de lei, com quase 350 artigos, tentando criar 
mecanismos, tentando aperfeiçoar a organização judiciária do Estado, 
para que o Poder Judiciário possa levar a prestação jurisdicional, de 
forma mais rápida, ao nosso povo. 

O Tribunal de Justiça propôs, e nós, por meio de nossa 
relataria, acatamos o aumento do número de Desembargadores, de 
44 para 60, e a criação de 5 tribunais de alçada regionais. Através do 
nosso trabalho, acatamos também mais de 90 emendas criando varas 
no interior do Estado. Acatamos ainda a criação de mais 15 comarcas, 
tudo isso na tentativa de acelerar a prestação jurisdicional. E a grande 
inovação, entendo eu, dentro desse projeto é a interiorização da 
justiça de segunda instância, é a criação dos tribunais de alçada 
regionais no interior do Estado. Isso vai possibilitar que os Juízes do 
Tribunal de Alçada estejam mais próximos do nosso povo, da 
realidade vivida pelas comunidades, e, com isso,· possam julgar, de 
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acordo com a realidade de cada uma. Isso também irá propiciar 
aos profissionais do direito maiores facilidades. Eles terão condições 
de participar dos julgamentos, de fazer sustentações orais, de 
acompanhar os processos, sem onerar o cliente. Hoje, para um 
advogado do interior acompanhar um processo torna-se 
extremamente oneroso. Nem sempre o seu cliente tem condições de 
arcar com os custos de uma viagem a Belo Horizonte, das diárias de 
um profissional. Quando um cliente tem de contratar um advogado 
aqui na Capital, isso torna-se também muito oneroso. Então haverá 
um grande avanço, pois teremos mais 25 Juízes do Tribunal d~ 
Alçada, além dos 50 Juízes que já temos hoje na Capital. E 
compromisso do Presidente do Tribunal de Justiça aumentar a 
competência do Tribunal de Alçada, transferir para ele competência 
relativa à área da família, o que vem desonerar o Tribunal de Justiça, 
que, por sua vez, contará com mais 16 Desembargadores. 

Acreditamos, com isso, que vamos conseguir desobstruir 
um pouco esse volume de processos que está hoje pesando sobre os 
ombros do Poder Judiciário, e conseqüentemente teremos uma justiça 
mais célere, que irá dar esperança ao nosso povo. Hoje, infelizmente, 
a sensação que o cidadão tem, dada a morosidade do Poder 
Judiciário, com processos que se arrastam anos a fio, com processos 
guardados nas prateleiras por anos, é de impunidade, de injustiça, 
porque justiça tardia é injustiça. 

Por isso acreditamos que esta Casa votará conosco, pois 
preparamos esse relatório e estudamos essa questão com 
profundidade, na tentativa de dar o melhor à comunidade mineira. 
Acreditamos que os nossos colegas irão acatar um acordo de Líderes 
que está sendo celebrado agora, para substituir a expressão "Câmara 
do Tribunal" por "Tribunais Regionais de Alçada". Essa é a intenção 
do Presidente do Tribunal, e esse é o mecanismo que realmente irá 
funcionar e dar condições administrativas e orçamentárias para que os 
tribunais no interior funcionem. Agradeço, nobre Deputada, o aparte. 
Espero que, com o apoio de todos os Deputados, possamos votar 
essa matéria ainda na manhã de hoje. Muito obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço o aparte do 
nobre Deputado Chico R;3fael. Esperamos que o acordo de Líderes 
que está sendo acertado para a instalação dos tribunais regionais e 
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para centralizar a nossa justiça realmente seja efetivado e 
cumprido,· uma vez que isso é do interesse do Presidente do Tribunal 
de Justiça e é õ desejo de quem ficou meses a fio e trabalhou noites 
adentro estudando esse projeto de lei. Mais do que isso, esse projeto, 
sem sombra de dúvida, vai colocar a justiça próxima do povo. A cada 
momento, Deputado Chico Rafael, estamos mais conscientes de que, 
com todas as dificuldades que vivenciamos, temos que colocar a 
justiça mais próxima do povo, assim como a polícia, os órgãos e os 
Poderes. 

Por tudo isso, neste encaminhamento, queremos reiterar o 
apelo de V. Exa. para que, ao invés de câmaras, sejam criados 
tribunais no interior de Minas Gerais. Creio que V. Exa. tem todo o 
gabarito, todo o conhecimento e toda a experiência para dizer que 
isso é que é importante. V. Exa. esteve estudando o assunto, 
juntamente com a assessoria da Casa e a assessoria de seu gabinete, 
e sabe muito bem como deve ser encaminhado esse assunto. 
Esperamos que esta Casa vote o projeto e que os nobres pares 
entendam que a proposta do PSB, que é a proposta do relator, é a 
melhor e deve ser votada assim. 

Quero também nobres De utados de ois de ter 
arsc-orrido ·-soEre-··ã--oefênsorlã ·Pú'blica-:···tãz·er:-·referendà ··ao· Parecer~·" ·~
para o 2° Turno do Projeto de Lei Complementar n° 17/99, da 
Comissão de Administração Pública. 

- Lê parte do relatório do referido parecer, publicado na 
edição de 7/12/2000. 

O Deputado Agostinho Patrús (em aparte)* - O 
pronunciamento de V. Exa. contém tantas informações que eu 
gostaria que deixasse um pouco do seu tempo para que, depois, com 
a sala novamente cheia, pudéssemos continuar ouvindo o seu 
pronunciamento. Seria interessante se V. Exa. permitisse ao 
Deputado Sargento Rodrigues fazer o pronunciamento dele, que está 
sendo ansiosamente esperado por esta Casa. 

A senhora teria reservados os seus 5 minutos para 
continuar o seu pronunciamento posteriormente, caso deseje. No meu 
entendimento, o seu pronunciamento vem trazer um grande subsídio 
para a aprovação desse importante projeto do Judiciário. 

É essa a colocação que faço, Deputada Elaine 



2350 
Matozinhos, ouvirmos, agora, o Deputado Sargento Rodrigues e, 
posteriormente, V. Exa., no momento do encaminhamento do projeto, 
se necessário, pode completar seu raciocínio. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Deputado Agostinho 
Patrús, nosso mestre e professor nesta Casa, faltam apenas 4 
minutos. Vou apenas concluir meu pronunciamento e, tenho certeza, 
contarei com a compreensão do companheiro de bancada e grande 
amigo Deputado Sargento Rodrigues. 

Lê o final do relatório do referido parecer, publicado na 
edição de 17/12/2000. 

Temos aqui o extenso relatório. Queríamos dizer aos 
nobres pares que não teremos tempo de ler a fundamentação, porque 
nos faltam apenas 2 minutos. Mas queremos ler a conclusão. (-Lê:) 

"Pelos motivos expostos, opina a Comissão pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 17/99 na forma d.o 
vencido no 1° turno e das Emendas n°s 1 a 19, a seguir apresentadas. 

- Lê as Emendas n°s 1 a 7 ao Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99, publicadas na edição de 7/12/2000. 

Há ainda outras emendas, mas o tempo é curto para 
outras explanações. Apenas I hora para encaminhar projeto de lei 
desse porte, que trata da reforma judiciária do Estado de Minas 
Gerais, é muito pouco. Lamentamos ter de deixar a tribuna sem fazer 
todas as referências necessárias. Em toda e qualquer oportunidade 
que surgir, faremos encaminhamentos e não nos furtaremos à 
discussão do Projeto de Lei Complementar n° 17/99, que é de 
importância indiscutível para nosso Estado. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 

· Deputados, para a verificação de "quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a 

chamada.) 
· O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 

Deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Com 
a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero 
encaminhar o Projeto de Lei Complementar n° 17. Temos de estar 
atentos para a questãó da Justiça Militar. Ouvimos aqui outros 
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companheiros do PSB questionando sobre a Defensoria•Pública, 
sobre a interiorização da justiça de forma ampla,. visando atender à 
população do interior, o que é muito justo e que foi muito bem 
defendido pelo nobre comp·anheiro ,, Deputado Chico Rafael. Mas 
gostaríamos de chamar a atenção dos demais pares desta Casa para 
uma outra questão. A Constituição Federal, em seu art. 125 
estabelece o seguinte: (-Lê:) 

- Lê os arts. 125 e 126 do Projeto de Lei Complementar n° 
17/99, publicado na edição de 16/10/99. ·~ 

Sr. Presidente, demais Deputados, estamos aqui para 
chamar a atenção para a Emenda à Constituição n° 39, que foi votada 
por esta Casa. Mais uma vez, agradeço aos demais pares. A Emenda 
à Constituição n° 39, promulgada no dia 2/6/99 por esta Casa e por 
esta Mesa, separa o Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais. O art. 39 estabelece o seguinte:·· "São 
militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, que serão regidos por estatutos próprios 
estabelecidos em lei complementar." Os demais artigos fazem citação 
ao Corpo de Bombeiros Militar já de uma forma desvinculada. 

No seu art. 111 está assim: "Compete à Justiça Militar 
processar e julgar o policial militar e o bombeiro militar em crimes 
militares definidos em lei e ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre 
a perda do posto e da patente dos oficiais. 

Sr. Presidente, no que diz respeito à questão do Tribunal 
de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território 
do Estado, compõe-se de Juízes oficiais da ativa do mais alto posto 
da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar e de Juízes civis, 
em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciária, 
excedendo o número de juízes oficiais ao de juízes civis em uma 
unidade. 

Gostaríamos de chamar a atenção dos demais pares para 
a Subemenda n° 1 à Emenda n° 9, que inclui a questão do membro do 
Corpo de Bombeiros. Esta Casa deu provas de bastante sensibilidade 
quando da anistia dos praças em 1999, com a . promulgação da 
Emenda à Constituição n° 39, com a conseqüente com a separação 
do Corpo de Bombeiros. 

Entendemos que o Corpo de Bombeiros não pode ficar 



2352 
fora do Tribunal de Justiça Militar, porque a própria Constituição 
Federal, em seu art. 125, § 4°, estabelece que os bombeiros militares 
e os policiais militares serão julgados pelo Tribunal de Justiça Militar. 
Mas, com a promulgação da Emenda à Constituição n° 39, tivemos a 
separação e, hoje, há autonomia entre Polícia Militar e Bombeiro 
Militar nos aspectos administrativo, financeiro, enfim em todos os 
aspectos. Então, estamos solicitando o apoio dos pares à Subemenda 
n° 1, apenas para que seja incluído, no Tribunal de Justiça Militar, um 
oficial do Corpo de Bombeiros, para que o Projeto de Lei 
Complementar n° 17 seja aprovado com a alteração dessa parte. 
Então, solicitamos ao Deputado Chico Rafael que discutíssemos essa 
matéria com mais tranqüilidade. 

Bem, realizamos audiência pública, na Comissão de 
Administração Pública, onde estiveram o Cel. Paulo Duarte Pereira, 
Presidente do Tribunal de Justiça Militar; o Major Domingos Sávio de 
Mendonça, representante da Associação dos Oficiais; o Subtenente 
Luiz Gonzaga, representante da ASPRA - Associação dos Praças 
Policiais e Bombeiros Militares; o Presidente do Clube de Cabos e 
Soldados, Cabo Valadares; e o Ten.-Cel. Honorato, do Corpo de 
Bombeiros. Ali, discutimos exaustivamente essa matéria e chegamos 
à conclusão de que, por meio do Projeto de Lei Complementar no 17, 
deveríamos incluir um Coronel do Corpo de Bombeiros na Justiça 
Militar. Assim, solicitamos aos pares nesta Casa a aprovação da 
Subemenda n° 1, pois, assim, o Corpo de Bombeiros também teria 
assento no Tribunal, e, conseqüentemente, estaríamos fazendo justiça 
e resolvendo o problema de uma vez por todas. A Emenda à 
Constituição n° 39 já trouxe inovações, mas faltava a inclusão de um 
membro do Corpo de Bombeiros no Tribunal de Justiça Militar do 
Estado. Hoje, as galerias estão cheias de componentes do Corpo de 
Bombeiros, que também esperam ansiosamente a aprovação dessa 
subemenda. 

Mas não é só a essa subemenda que pedimos o apoio dos 
pares. Queremos destacar a importância que damos à discussão da 
democratização da justiça militar do Estado de Minas Gerais. Apenas 
três Estados do Brasil possuem justiça militar: São Paulo, Rio Grande 
do Sul e Minas Gerais. Bem, não concordamos com a existência da 
justiça militar e defendemos a sua extinção, mas não estamos aqui na 
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qualidade de legislador competente para propor essa extinção, 
pois isso é competência do legislador federal; mas, enquanto isso não 
ocorre, e em nome da classe dos policiais militares e dos bombeiros 
militares, solicitamos que seja feita justiça na própria justiça militar. 
Em audiência realizada a requerimento deste Deputado, na Comissão 
de Administração Pública, discutimos exaustivamente essa matéria, 
conversamos com o Cel. Paulo Duarte Pereira, Presidente do Tribunal 
de Justiça Militar, e chegamos a uma conclusão. O Conselho 
Permanente da Justiça Militar é constituído por quatro oficiais da ativa 
e um Juiz togado e só julga praças; assim, não vimos empecilho em 
apresentar uma emenda - já acatada no 1° turno, com o apoio do 
Deputado Chico Rafael, que era o relator -, solicitando a inclusão de 
dois praças - de graduação maior - no Conselho Permanente, que 
ficaria constituído por dois praças, dois oficiais e um Juiz togado. 
Tenho a certeza de que a classe dos policiais militares e dos 
bombeiros militares, nesse assunto especificamente, estaria 
contemplada. E, como essa matéria já foi vencida no 1 o turno, apenas 
a reafirmamos. Para isso, solicitamos a rejeição da Emenda n° 28, do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

Para finalizar, gostaríamos de destacar a questão da 
perda de graduação de praças. Hoje, essa matéria está definida no § 
4° do art. 125 da Constituição Federal, que diz o seguinte: "Compete à 
Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e 
bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao 
tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos 
oficiais e da graduação de praças". 

O legislador estadual não deixou por menos. O art. 111 da 
Constituição Estadual estabelece : "Compete à Justiça Militar 
processar e julgar o policial militar em crimes militares definidos em lei 
e ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da 
patente de oficial e da graduação de praça". 

Na Emenda à Constituição no 39 incluiu-se também o 
termo "bombeiros", já que na Constituição Estadual só havia policial 
militar. 

Para que não haja nenhuma dúvida dos demais 
Deputados desta Casa, quando levantaram a questão da 
inconstitucionalidade do que este Deputado: a perda da graduação de 
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praças, também decidida pelo Tribunal, assim como é para os 
oficiais, porque entendemos que é questão de justiça, já que a 
Constituição Federal, em seu art. 125, § 4°, diz que a competência é 
do Tribunal de Justiça Militar, e a Constituição Estadual repete o § 4° 
da Constituição Federal, e seu art. 39 determina o seguinte em seu § 
9°: "A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a 
graduação, observado o disposto no art. 111 ". 

O art. 111 dá plena competência ao Tribunal, e estamos 
tratando de uma lei complementar. A lei que estabelecerá é 
exatamente esta que estamos votando, é o Projeto de Lei 
Complementar n° 17, que é um projeto de lei complementar, cuja 
matéria nós, Deputados Estaduais, temos plena competência para 
tratar. Não há de se falar em inconstitucionalidade dessa matéria. 
Portanto, Sr. Presidente, solicitamos aos Deputados que rejeitem a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 29; aí, sim, estaremos fazendo 
justiça dentro da justiça militar. Temos casos, e não gostaria de citar 
para não delongar essa matéria, de injustiças praticadas ao longo da 
existência da justiça militar. O alto comando da justiça militar, quando 
defende a justiça militar e diz que ela é exemplar ao punir, isso ocorre 
bem, só que para os oficiais. 

É hora de esta Casa ser justa e fazer justiça dentro da 
própria justiça militar, concedendo aos praças o mesmo direito que os 
oficiais têm, já tratado na Constituição Federal, em seu art. 125, § 4°, 
e na Constituição Estadual, em seu art. 111. Estamos amparados, 
ainda, em reforma mais recente, na Emenda à Constituição no 39. Ela, 
no seu § 9°, diz que "a lei regulamentará a perda da graduação". 

Estamos pedindo aos demais pares desta Casa que 
aprovemos o vencido no 1° turno e rejeitemos a Emenda n° 28 e a 
Emenda n° 29, propostas pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
porque essas emendas são um retrocesso na justiça militar. Apesar 
de o Deputado Sebastião Navarro Vieira ser membro da mesma 
comissão permanente de que faço parte, a Comissão de 
Administração Pública, não estava no dia em que discutimos 
exaustivamente com as entidades de classe e com o Cel. Paulo 
Duarte, Presidente do Tribunal de Justiça Militar. O Deputado Chico 
Rafael participou, é o relator dessa matéria nesta Casa e com muita 
competência acatou as emendas propostas pelos demais pares desta 
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O o-eputado Chico Rafael teve que se debruçar sobre esse 
projeto, num trabalho exaustivo, porque são mais de 300 artigos. E 
queríamos até enaltecer seu trabalho, pois participou daquela 
audiência, tendo a oportunidade de ouvir do próprio Presidente do 
Tribunal de Justiça que concordaria cóm essa colocação feita, a fim 
de que fizéssemos justiça com a Justiça Militar. 

Assim sendo, Sr. Presidente, seríamos contemplados com 
o assento do oficial do último posto no Tribunal de Justiça Militar. Falo 
em nome do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, 
já que houve a separação administrativa e financeira. Então, temos de 
garantir ao Corpo de Bombeiros o assento do oficial do último posto, 
para que possamos ser justos e coerentes. 

Não poderia deixar, também, de solicitar a aprovação do 
vencido em 1° turno, rejeitando as Emendas n°s 28 e 29, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. Com essa aprovação, estaríamos fazendo 
justiça dentro da Justiça Militar, concedendo ao praça o direito de ser 
julgado pelo Tribunal de Justiça Militar no caso de . perda de 
graduação, concedendo-lhe, também, assento no Conselho 
Permanente da Justiça Militar, que é formado apenas por oficiais e só 
julga praças. Se houver um Soldado para ser julgado, poderíamos ter 
lá um 1 °-Sargento, um Subtenente ou, até, um Cabo. E quem vai fazer 
essa escolha é o próprio comando. Vão escolher policiais com um 
perfil mais adequado para fazer parte da justiça militar, julgando 
quando for conveniente. Nos demais casos, quando envolver um 
Sargento, um 3°-Sargento, poderíamos ter um 1°-Sargento, um 
Subtenente. Caso haja um 1 °-Sargento -ou um Subtenente para ser 
julgado, teríamos, obedecendo à hierarquia militar, a graduação com 
mais antigüidade. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Reconheço, Sr. Presidente, a 

postura de V. Exa. em relação à tramitação do Projeto de Lei 
Complementar n° 17. Acho importante fazer um histórico, porque, pela 
primeira vez, temos um projeto referente ao Judiciário em que foram 
feitas sete audiências regionais, nas quais Juízes, Promotores, 
advogados e a sociedade civil foram ouvidos em sete diferentes 
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regiões de Minas Gerais. Participei de quatro audiências, todas 
altamente representativas. 

Acompanho, também, o esforço de V. Exa. ,em tentar, de 
alguma forma, aparar arestas e reconciliar contrários. Aliás, é bom 
que registremos isso de público. Culminamos, na última quinta-feira, 
com uma reunião, neste prédio, com Desembargadores do Tribunal de 
Justiça, que eram diretamente interessados no projeto. Posições 
contrárias puderam ser colocadas, e chegou-se a um consenso. 
Então, esse esforço de V. Exa. é inegável, retratando, também, um 
compromisso da Mesa Diretora, que era o de aprovar, até no primeiro 
semestre, o Projeto de Lei Complementar n° 17. Acho que esse 
destaque tem que ser feito, só que entendo que não dá, neste 
momento, para responsabilizar o PT e o PFL pelo fato de não termos 
fechado um acordo. 

Temos um Regimento Interno nesta Casa, o seu art. 189 
trata da matéria em 2° turno; no § 2°, coloca claramente que matéria 
vencida não pode ser reapresentada no 2° turno. Esse dispositivo é 
sábio porque garante que as regras do jogo não sejam modificadas. 
Esse dispositivo é democrático porque garante a expressão das 
minorias. Ele é correto do ponto de vista da compreensão do que é o 
processo legislativo, entendendo que este caminha como um 
processo, realmente, para frente, e não com recuo. Mais ainda, esse 
dispositivo é de confiança, garante aos pares desta Casa a certeza 
que, em uma matéria vencida, não é preciso, em hipótese nenhuma, 
haver conferência, porque é função da assessoria da Mesa e da 
própria Mesa, por meio do seu Presidente, ter essa vigilância pa~a 
todos. Então, isso restabelece a confiança. Temos uma compreensao 
de que não há incidência de acordo do Colégio de Líderes a respeito 
do vencido. Seria o § 3° do art. 189. 

Mais do que isso, queremos ter claro que o projeto é um 
conjunto de medidas e, nele, a ação do PSB está prejudicando o 
conjunto, porque temos um projeto amplo, que amplia pod~res do 
pleno, modifica estruturalmente a Justiça Mili~ar,_ ~arant1ndo _ a 
presença de bombeiros, de praças nos conselhos diSCipl~nares_. _Entao, 
isso é importante, vamos mudar a natureza da Justiça M1ht~r. O 
correto seria a sua extinção, como o Deputado Sargento Rodngues 
disse há pouco. Acho qué o que está impedindo a votação do Projeto 
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de Lei Complementar n°- 17 é obstrução; porque o Regimento já é 
soberano: Não há possibilidade de incidência. 

Concordei com V. Exa. em que poderíamos caminhar 
nesse acordo, mas quero expressar solidariedade total e irrestrita à 
Bancada do PFL, que, está exigindo o cumprimento desse acordo. 
Quero deixar bem claro que acho até que hoje nós quebramos, de 
alguma forma, a garantia da votação do Projeto de Lei Complementar 
n° 17. Acho que hoje houve uma quebra, e temos que nos debruçar, 
no Colégio de Líderes, à tarde, sobre essa matéria, porque a 
compreensão era que não haveria obstrução. Tivemos um problema 
na semana passada, com o próprio PFL, que, imediatamente, foi 
corrigido, porque o Líder Sebastião Navarro Vieira não estava aqui. 
Acho que está havendo uma quebra. O que entendemos é que a 
Mesa deveria encaminhar o que é regimental. É só isso, Sr. 
Presidente. A assinatura do PT ou do PFL nesse documento não 
muda a natureza. O § 3° não permite acordo de Líderes incidente 
sobre questão essencial do processo legislativo. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência deseja esclarecer ao 
Plenário, baseada nas colocações do Deputado Durval Ângelo, que 
não cabe a nenhuma bancada e a nenhum Deputado em particular 
querer responsabilizar uma bancada pelo não-fechamento do acordo. 
A Presidência entende que o projeto é polêmico, existem algumas 
questões muito importantes, concorda com todas as colocações sobre 
as inovações que foram feitas pela Assembléia Legislativa em relação 

·ao Projeto de Lei Complementar n° 17, mas entende, também, que 
estamos numa fase final para o fechamento do acordo ou não. 
Estamos aguardando o PFL, que irá se posicionar, oficial e 
diretamente, para esta Presidência, ou -seja, dirá se vai aceitar o 
acordo da mudança de um item, que esta Presidência entende não 
ser relevante. 

Esta Presidência acompanhou toda a formatação do 
projeto ~ entende que não tem a relevância que quer dar o Deputado 
Durval Angelo sobre a questão de serem câmaras ou tribunais. A 
Presidência entende que, para que haja a efetiva implantação· das 
câmaras ou dos tribunais regionais, haverá a necessidade de um novo 
projeto de lei, que deverá ser votado por esta Casa. Neste momento, 
poderíamos tranqüilamente resolver essa pendência. Então, a 
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Presidência solicitou ao Deputado Sargento Rodrigues que 
fizesse o encaminhamento aí, de baixo, para que o Plenário pudesse 
perceber que ele tinha coisas importantes ~ serem djt~s ~ suas 
colocações não eram um processo de obstruçao. A Pres1denc1a que~ 
agradecer ao Deputado Sargento Rodrig~~s, que atend~u a 
solicitação, fez o seu pronunciamento do Plen~no, quando podena ter 
utilizado a tribuna, exatamente para nos aJudar a ch~gar a um 
consenso. Percebemos a chegada do PL, do seu Llder, e os 
entendimentos continuam sendo feitos. Quero comunicar ao Sargento 
Rodrigues que a Presidência irá de~uzir o tempo qu~ foi ~tili~ado na 
argumentação do Deputado Durval Angelo. V. Exa. d1spora, amda, de 
37 minutos, caso não haja um fechamento de acordo. . . 

O Deputado Sargento Rodrigues - Em pnm~1ro _lugar, 
gostaria de esclarecer a forma como ~stá sendo d1scut1do o 
Regimento nesta Casa. O Deputado Durval Angelo fez uso da palavra, 
inclusive está acompanhando a votação. Este Deputado e sua 
bancada votam nas questões levantadas por sua bancada. Mas 
gostaria, Sr. Presidente, em nome do PSB, de dizer que não e~tamos 
obstruindo. Estamos, simplesmente, aguardando um entendimento 
maior, porque todos os Deputados estão neste Plená~io. Temos feito 
um apelo constante aos Deputados nesse sentido, para que 
possamos terminar a votação do Projeto de Lei Complement~r no 17. 

Gostaria, Sr. Presidente, que V. Exa. f1zesse a 
recomposição de "quorum". Depois, pode ri~ me retornar a palavra, 
conforme foi pedido, já que disse que eu tena o tempo cronometrado 
pelo placar eletrônico. , . A • • • 

o Sr. Presidente - E regimental. A Pres1denc1a sohc1ta ao 
. Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para 

recomposição de "quorum". .. , . 
O Sr. Secretário (Deputado Hely TarqUJmo) - (- Faz a 

chamada.) , 
4

2 
o Sr. Presidente - Responderam "presença 

Deputados. A Presidência entende que é hora de fazer um veemente 
apelo aos Deputados. Gostaria de fazê-lo neste momento. . 

Quero lembrar aos Deputados que esta Casa v1veu 
momentos extremament~ difíceis neste ano, e as coisas só andaram 
por exclusiva responsabilidade e sensibilidade dos Deputados, que 
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tom~ram a si a responsabilidade de fazer com que. os projetos . 
cammhassem. Temos balanço já feito. Foi interessante, sob todos os 
aspectos, a ação dos Deputados durante o ano. · 

A Presidência nunca concordou com a importância que se 
dá à quantidade, mas sabe que , a imprensa faz questão de dizer 
quantos projetos foram apresentados e quantos foram votados pelos 
Deputados. 

No campo do quantitativo, atingimos o objetivo. Votamos 
um número de projetos superior ao que a Presidência esperava. No 
campo qualitativo, também. Os projetos aprovados neste Plenário 
foram votados porque houve entendimento entre as bancadas. 

Hoje é terça-feira. Sábado será véspera de Natal. A 
Presidência informa aos Deputados e às Deputadas que as reuniões 
começarão às 9 horas e serão prorrogadas, e uma reunião encontrará 
a outra. A Presidência não tem alternativa. 

Às 14 horas de hoje, haverá reunião do Colégio de 
Líderes. Havendo proposta cercada de razoabilidade, teremos 
condições de aprovar as proposições de interesse das bancadas. A 
Presidência espera bom-senso por parte dos Líderes dos 
parlamentares nesta fase final dos trabalhos. Todos os anos, é assim. 
Chega o final do ano, as bancadas e os Deputados têm interesse em 
ver projetos aprovados. A Presidência entende e acha razoável que 
assim seja, mas desde que os senhores ajam com bom-senso, para 
que possamos avançar. A experiência nos ensinou que proposta que 
não é cercada de razoabilidade não avança nesse momento. 

Questões de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu Sr. Presidente, 

entendemos o apelo de V. Exa., entretanto parece-nos que não há 
interesse por parte do Governo em votar o projeto de lei orçamentária, 
apesar de sua importância. Alguns Deputados não vêem, também, 
interesse por parte da Mesa Diretora da Casa, mas tenho certeza de 
que não é verdade. 

A Bancada do PPS, que tem interesse em que a lei 
orçamentária seja votada, gostaria que o Presidente tornasse clara a 
posição da Mesa quanto ao projeto. 

O Projeto de Lei n° 17/99 precisa ser votado ainda hoje, 
assim como o Projeto de Lei no 830, do Deputado Alberto Bejani, que 
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recebeu emenda de nossa autoria, e a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 24. Fico, no entanto, em dúvida se, depois de votado o 
Projeto de Lei n° 17/99, haverá o mesmo empenho em votar a lei 
orçamentária. Por isso, solicito manifestação tácita de V. Exa. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado 
Márcio Kangussu que tem feito todos os esforços possíveis para 
agilizar os trabalhos. Ontem mesmo, conversei com ,o. Deputado 
relator, com dois dos sub-relatores da proposta orçamentana. Expus a 
preocupação da Presidência com a necessidade de votarmos esta 
semana. A Presidência entende que não faz sentido a Casa voltar a 
se reunir entre o Natal e o Ano Novo para votar o orçamento. A 
Presidência convocará reuniões permanentes, emendando-as, de 
agora até o dia 23. Hoje, será objeto de discussão entre o Colégio de 
Líderes se devemos fazer o chamamento entre o Natal e o Ano Novo. 
Se os Líderes assim entenderem, estaremos aqui, para presidir os 
trabalhos. Se os Líderes julgarem por bem não haver convocação 
entre o Natal e o Ano Novo, mas recomeçarmos no dia 3 janeiro, a 
Presidência estará aqui no dia 3 de janeiro. Apenas informamos ao 
Plenário que, em hipótese alguma, essas reuniões, seja entre o Natal 
e o Ano Novo, seja em janeiro, serão objeto de pagamento 
extraordinário. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, solicito a 
palavra com base no art. 164 do Regimento Interno, tendo em vista a 
citação do PSB pelo Deputado do PT que me antecedeu. Em seu 
pronunciamento, tentou atribuir ao PSB a responsabi~ida_de da 
obstrução. Não temos essa intenção, não queremos preJUdicar os 
trabalhos da Casa, não queremos obstruir por puro capricho. 
Entendemos que as câmaras regionais propostas nesse projeto não 
funcionarão. Se algum partido não está contribuindo para que 
tenhamos uma justiça mais célere no Estado de Minas, é o PT. O 
Tribunal de Justiça remeteu a esta Casa um projeto de lei com 350 
artigos, aumentando o número de Desembargadores e c_ria~do os 
Tribunais Regionais de Alçada, na tentativa de desafogar a JUStiça, de 
dar condições para que nosso povo tenha uma justiça mais célere. O 
PSB não concorda em ter essa responsabilidade sobre seus ombros. 
Estamos trabalhando para que o Tribunal de Justiça seja mais 
eficiente. O Tribunal de- Alçada Regional, no interior, será mais 
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eficiente, terá administração ,própria. Gostaria que os Deputados 
avaliassem que o que estamos discutindo, o que o PSB quer é que 
tenhamos condições de criar Tribunais de Alçada Regionais, e não 
câmaras, como foi aprová-do em 1° turno. 

O Sr. Presidente, os Deputados Sebastião Navarro Vieira 
e Durval Ângelo são testemunhas de que, quando:da votação dessa 
matéria destacada, ressalvamos que, no 2° turno, corrigiríamos essa 
questão. Tenho em mãos as notas taquigráficas contendo a anuência 
dos Deputados Sebastião Navarro Vieira;-Durval Ângelo e de V. Exa., 
Sr. Presidente. 

Se V. Exa. permite, quero fazer a leitura do que foi dito em 
Plenário. Quando levantei a questão, o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira assim se pronunciou: "O Deputado Chico Rafael levanta um 
questionamento sobre a denominação de tribunal ou câmara, o que é 
questão de somenos, não afeta o espírito da· lei e pode ser corrigido 
até em redação final". Esse é o pronunciamento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que faz parte da ata da 197a Reunião 
Ordinária, no dia 23111/2000, publicada no "Diário do Legislativo" no 
dia 25/11/2000. Respondendo, o Deputado Durval Ângelo assim se 
expressou: "O Deputado Sebastião Navarro Vieira tem razão em sua 
colocação". Também o -Sr. Presidente se pronunciou naquela 
oportunidade: "Então está incluído o art. 47, para ser corrigido o 
termo, substituindo-se 'câmaras' por 'tribunais'". 

Sr. Presidente, ilustres colegas Deputados, o que o PSB 
está encaminhando hoje não é questão de ordem pessoal, partidária 
nem capricho. Queremos que os senhores entendam que o melhor 
para o Estado de Minas é a criação dos Tribunais de Alçada 
Regionais, e não as câmaras, conforme está aqui. Estão se 
prendendo a questões de ordem regimental. O interesse do povo de 
Minas é muito superior a questiúnculas dessa natureza, como a que 
está sendo levantada do ponto de vista regimental. 

Já vimos o Regimento, em outras ocasiões, por meio de 
acordo de Líderes, ser colocado em segundo plano, porque 
precisamos colocar em primeiro os interesses do povo de Minas 
Gerais. 

Por isso, o PSB faz um apelo dramático à Liderança do 
PFL, que ainda não assinou esse acordo - a Liderança do PT\ já 
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assinou - para que tenhamos condições de continuar o trabalho. , 

Quero dizer, também, que não nos preocupa, nem a 
Bancada do PSB, passar aqui o Natal e o Ano Novo. Ganhamos muito 
bem para isso, temos de trabalhar. O PSB ficará aqui o tempo 
necessário até que os colegas Deputados, o PFL e o PT entendam 
que o melh,or para o povo de Minas é a criação dos tribunais, e não as 
câmaras, como estão defendendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presid_ente, o 
Deputado Chico Rafael tem razão, em parte, sobre o que d1sse da 
minha manifestação aquele dia. A minha manifestação foi para 
entender como correta a afirmação do Deputado Chico Rafael, aquela 
questão do termo que deveria ser mudado. Term_o se muda. até em 
redação final, no aprimoramento, desde que nao se modifique a 
essência do projeto. _ 

O Deputado Chico Rafael, que ficou de estudar a correçao 
do termo "câmara" para "tribunal", que não é só questão de palavra, 
muda a essência do projeto, não vem obedecendo àquilo que foi 
pactuado, ou seja, transformar "câmara" em "tribunal", simplesmente, 
suprime o que foi votado em 1° turno, restabelecendo a ~ro~osta 
derrotada naquela ocasião. Isso, Sr. Presidente, fere a essenc1a do 
processo legislativo, que não é passível de modificação . nem por 
acordo do Colégio de Líderes. Quando violentamos o venc1do nesta 
Casa estamos violentando o próprio processo democrático, estamos 
coloc~ndo em risco a democracia praticada em Minas Gerais e por 
esta Assembléia Legislativa. Por isso, não concordamo~ com ~ 
proposta do Deputado Chico Rafael, que vem violentar aqUII? q~e fo1 
vencido em 1° turno, violentando o Regimento e a essenc1a do 
processo legislativo. Isso é inadmissível, Sr. Presidente. . 
· Se o Deputado Chico Rafael tivesse honrado o que fo1 
estabelecido e o que foi proposto por ele mesmo, não estaríamo~ 
vivendo esse dilema. Ele, simplesmente, restabeleceu o que fo1 
vencido em 1° turno. O PFL tem compromisso com o Judiciário do 
Estado de Minas Gerais, quer votar o Projeto de Lei Complementar n~ 
17/99 e não está fazendo obstrução dessa matéria. O PFL esta 
tentando acertar e negociar conforme aquilo que é possível, lógico e 
racional, desde que não fira o Regimento Interno e a essência do 
processo legislativo. Muitó obrigado, Sr. Presidente. 

T 
I 
i 
I 
I 

z c 

r---------------------·~ 
2363 

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao 
Deputado Paulo Piau, a Presidência esclarece ao Deputado Sebastião 
Navarro Vieira que reconhece a sua preocupação com relação ao 
Regimento Interno. A Presidência entende as colocações do 
Deputado Chico Rafael; pelo menos por parte desta Presidência, são 
absolutamente verdadeiras. 

No momento em que estávamos para votar a matéria em 
1° turno, a Presidência percebeu que existia um impasse com relação 
ao termo "câmara" ou "tribunal" e não teria condições de dizer: o que 
disse se não tivesse consultado o Deputado Durval Ângelo. A 
Presidência só disse que poderíamos trabalhar no processo de 
mudanç!=l no decorrer do 2° turno, depois de consultar o Deputado 
Durval Angelo e, naquele momento, teve a concordância dele. Está 
tudo registrado nos anais. 

Deputado Sebastião Navarro Vieira, a Presidência também 
entende que V. Exa. tem razão em parte. 

Ao mudar a nomenclatura, escolhendo entre "câmara" ou 
"tribunal", não estaríamos fazendo uma modificação tão profunda, que 
pudesse ser compreendida como se estivéssemos modificando por 
inteiro o que foi acertado em 1° turno. O que estamos discutindo é a 
descentraliz~ção da Justiça de Segunda Instância, nesse artigo 
específico. E verdade que podemos levá-la para o interior na condição 
de câmara ou de tribunal. Quanto a isso, mediante Acordo de Líderes, 
com a assinatura e anuência de todas as Lideranças desta Casa, 
podemos perfeitamente avançar. Mas, caso alguma bancada não 
queira, a Presidência não terá condições de fazer a modificação e 
concederá todo o tempo ao PSB para que possa fazer aquilo que é 
legítimo que se faça quando uma bancâda ou um Deputado não 
concorda com os encaminhamentos, que é utilizar-se do tempo 
regimental para marcar a sua posição. 

Então, a Presidência entende que, se houver boa-vontade 
de todas as bancadas, poderemos fazer um acordo de Líderes que, 
assinado por todas as bancadas, convalidaria, com todas as letras e 
condições, a modificação do nome de um processo ·de 
descentralização de tribunais que estamos fazendo - ao invés de 
câmara, seria tribunal. Mas, com isso, não estará sendo mudada a 
essência. Então, Deputado Sebastião Navarro Vieira, a Presidência 
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entende que, se houver boa-vontade, poderemos avançar e votar, 
sem atropelar o Regimento. 

Essa é a posição da Presidência, que não irá contestar 
nenhuma outra argumentação que venha a ser feita com esse teor. A 
Presidência entende que, se não houver o desejo do PFL e do PT, em 
especial o do Deputado Durval Ângelo ... A Presidência entende que a 
questão não é regimental, em hipótese al~~ma .. Podem ter cert~~a, 
Deputados, que a questão é de ordem pollt1ca; e de vonta~~ pollt1ca 
de que haja câmaras, e não, tribunais. E essa vontade pollt1ca - por 
acompanhamento desta Presidência, com toda a boa-vontade que 
teve em todos os momentos - é a vontade política do Deputado Durval 
Ângelo, que está sendo respaldado por um acordo prévio qu~ fizeram 
coni o PFL, que, como sempre, está mais uma vez cumpnndo um 
compromisso político feito em Plenário com uma determinada 
bancada - no caso, a do PT, por intermédio do Deputado Durval 
Ângelo. o Deputado Sebastião Navarro Vieira -V. Exa. defende 
um ponto de vista, e o Deputado Chico Rafael obstrui, agora, um 
projeto do mais alto interesse do Estado, do Judiciário e desta Casa -
porque é um compromisso da Casa -, em _razão da atitude qu~ ~ornou. 
v. Exa. está propondo um acordo de Lideranças para corng1r uma 
falha que deveria ter sido corrigida pelo Deputado Chico Rafael, que, 
ao invés de substituir a palavra "câmara" por "tribunal", como está 
registrado em ata da Casa e como disse que faria para o 2° turno, 
simplesmente voltou à matéria derrotada em 1° turn~. Isso é 
inadmissível, Presidente. Em seu relatório, o Deputado Ch1co Rafael 
não propôs essa modificação; simplesmente, excluiu as cinco cidades 
que ali estavam como câmaras e voltou à matéria derrotada em 1° 
turno. 

Em um processo legislativo, Presidente, não podemos 
derrotar uma matéria em uma sessão e aprová-la na outra. Isso 
violenta a essência do processo legislativo. O problema maior está aí, 
Presidente: o Deputado Chico Rafael quer restabelecer a matéria 
derrotada em 1° turno. 

O Sr. Presidente - A Presidência, antes de passar a 
palavra ao Deputado Paulo Piau, deseja esclarecer ao Plenário que a 
solicitação de destaque é a mesma coisa - fazemos a votação em 1 o 
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turno, e, no 2° turno, um Deputado pode pedir destaque. Na 
votação de um projeto de lei complementar, por exemplo, se.39 votos 
não convalidarem o que ficou definido em 1 o turno, a matéria cai 
novamente. Então, a coisa não é bem assim: O processo legislativo é 
feito em dois turnos exatamente para que as partes tenham todos os 
direitos e oportunidade de abrir a discussão a qualquer momento. E, 
quando a proposição atende ao princípio de razoabilidade, é 
perfeitamente possível que assim seja feito. Exatamente por isso é 
que a Presidência está fazendo essa argumentação. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quero deixar o meu ponto de vista e até mesmo pedir à Bancada do 
PSB que compreenda este momento que vivemos. Queria concordar 
com a proposta do Deputado Durval Ângelo de que evoluamos nesse 
processo, incluindo a Liderança do PSB, porque a vontade do PFL é 
votar o Projeto de Lei Complementar n° 17, não há dúvida, conforme 
disse o Deputado Sebastião Navarro Vieira. A vontade é também de 
encerrar os trabalhos nesta semana. É claro que há de se proceder a 
essa negociação. Por isso, a minha sugestão é que cheguemos ao 
acordo de todos. 

Com relação à colocação de V. Exa - falo em nome da 
Bancada do PFL - de cortar pela ausência nas extraordinárias, quero 
deixar claro que não fazemos questão alguma desse pagamento, 
absolutamente. Portanto, não nos sentimos pressionados pela 
colocação de V. Exa. 

O Sr. Presidente - A Presidência não teve intenção de 
pressionar nenhuma bancada com a colocação. Teve o único intuito 
de informar ao Plenário em que condições os Deputados seriam 
convocados para retornarem aqui: entre, o Natal e o Ano Novo ou n·o 
início do ano. 

A Presidência deseja apenas esclarecer ao Deputado 
Paulo Piau, ao Deputado Sebastião Navarro Vieira e a toda a 
Bancada do PFL que a Presidência está agindo com a mais absoluta 
sinceridade, no momento em que faz as colocações e não permite que 
se abram algumas discussões .. A Presidência sabe que existe por 
parte da Bancada do PFL interesse na votação de uma determinada 
proposta de emenda à Constituição. A Presidência está vendo as 
dificuldades para fazer o processo de votação que depende d~ 39 
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votos em Plenário. Não pode, portanto, conhecendo as 
dificuldades para ter os 39 votos em Plenário para a aprovação d: um 
projeto de lei complementar, fazer um acordo para a votaçao e 
aprovação de uma emenda à Constituição que depende de 48 votos. 

A Presidência quer que a Bancada do PFL compreenda a 
visão e a sensibilidade da Presidência. Estou percebendo que talvez 
não tenhamos os 48, 52 Deputados para aprovarmos uma proposta 
de emenda à Constituição até o fechamento dos trabalh~s. !' 
Presidência não tem como permitir que um processo de negoc1açao 
avance sobre essa argumentação. Senão, amanhã, o PFL ficará 
insatisfeito, porque não perceberá a presença de 48 . De~utados em 
Plenário. Pelo Regimento, devemos tentar votar, em pnme1ro lugar, as 
propostas de emenda à Constituição, e, obviamente, como_ bancada 
competente que é, não permitirá a votação dos outros projetos que 
estariam na pauta, inclusive o do orçamento. . . . 

Como a Presidência sabe que, de IniCIO, temos essa 
dificuldade está tentando mostrar, e quando mencionei propostas 
cobertas d~ razoabilidade, foi isso. Acho um pouco temerário, no fin~l 
do ano, condicionar a votação de uma proposta de emenda a 
Constituição. . . . , 

Teremos a reunião do Coleg1o de L1deres, as 14 horas, na 
primeira parte com a presença do Secretário da Casa Civil, q~e ~ 
solicitou. Após a sua exposição, a Presidência espera chegar nao a 
pauta mínima, m~s à pauta final dos trabalhos. Com a palavra, o 
Deputado Durval Angelo. o Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, inicialmente, 
queremos deixar claro que a questão. n~o é meramente de termos. 
Tanto não é que já tramita na Casa, ha c1nco anos, em~nda d~ nossa 
autoria que unifica a segunda instância em Minas Gera1s e extmgue o 
Tribunal de Justiça Militar. Essa proposta já che~ou_ a_ ter 42 vo!os d~s 
Deputados; seriam necessários 48, e por ~sso fo1 reJeitada. Entao: _nao 
é uma proposta só do Deputado Durval Angelo; 42 Deputados Ja se 
manifestaram, através do voto, favoráveis a ela. . . 

Apresentamos a proposta de unificação dos Tnbuna~s 
depois de um congresso nacional dos Tribunais de Alçad~ do ~ras1l. 
Aproveitamos essa discussão para tentar_mo~tr~r ~u~ a umfic~çao da 
segunda instância agiliza a prestaçao JUnsd1c1onal, umfica a 
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jurisprudência e cria um atendimento melhor para os cidadãos do 
Estado, além de gerar economia significativa para a justiça. ·-

A nossa emenda foi, de alguma forma, a referência para 
que, em mais dois Estados, -fossem apresentadas _ emendas 
semelhantes- no Rio Grande do Sul e- no Rio de Janeiro. E a segunda 
instância já foi unificada nesses dois Estados, já funciona unificada e 
muito bem, conforme disse nesta mesa o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, em um debate promovido pela Assembléia, 
no qual enalteceu os ganhos com a unificação. Em São Paulo, a 
unificação foi aprovada, e a questão está "sub judice" no STF, faltando 
só dois Estados unificarem a segunda instância, o Paraná e Minas, 
que foi pioneira na emenda, mas não votou. 

Entendemos da mesma forma que o Ministro Sálvio 
Figueiredo, conforme ele se manifestou no dia em que veio receber 
uma homenagem desta Assembléia, na cerimônia de entrega das 
medalhas, na última sexta-feira. A pergunta dele foi sobre o monstro 
dos Tribunais Regionais de Alçada em Minas Gerais. Assim ele se 
referiu a essa proposta original do projeto. 

. Se vamos ter cinco ou dez tribunais, quem vai para o 
Tribunal? E evidente que é o Juiz em final de carreira. Como um Juiz 
vai se deslocar de Belo Horizonte para assumir um cargo no Alçada 
em Montes Claros, Januária, Teófilo Otôni, Governador Valadares? 
Ninguém pode imaginar que ele vá mudar toda a sua vida familiar, 
toda a sua estrutura para assumir esse cargo: Provavelmente, não 
atenderá bem à região para a qual estará se deslocando. 

Em nível de jurisprudência, como se vai embasar 
determinadas questões que se tornam referências para o julgado, com 
todos esses tribunais disseminados pelo Estado? Infelizmente, o 
Presidente falou e não está presente, e esse é um grande defeito 
dele. Ele costuma falar, gasta os ouvidos dos outros, mas não fica 
ouvindo. Como vamos aprovar isso? E vai ser uma estrutura cara, que 
despenderá recursos, secretarias, etc. 

E, de onde o Presidente estiver me ouvindo, é bom que 
ele saiba que esta não é uma questão do Deputado Durval Ângelo . 
Hoje, é uma questão já discutida na Câmara Federal. Os Deputados 
Federais aprovaram a unificação, e a questão está sendo hoje 
discutida no Senado, na reforma do Judiciário federal. 
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Então há uma distância fundamental, sim, e há uma 

questão de Regi~ento. Acho que, se n!nguém quer obstru~, é muito 
simples. Temos 42 Deputados e prec1samo~ Ade. 39. Entao, qu_e _o 
Presidente Anderson Adauto assuma a Pres1denc1a, tome a dec1sao 
que tem de tomar e inicie o processo de votação. Se a questão é essa 
e ninguém quer obstruir, vamos votar. . 

E gostaria de avisar ao Deputado Ch1co Raf~el que o PT 
tinha uma discussão, e, enquanto não houver um entendimento sobre 
isso- já conversei com o Líder, Deputado Ivo José-•. não assinaremos 
esse Acordo de Líderes. Se o PSB entende ass1m, que faça u_m 
destaque das Emendas n°s 5, 6 e 7 e que partam_os para a votaçao 
delas. Esse é o procedimento correto. Mas o Reg1mento tem de ser 
preservado. 

Prorrogação da Reunião 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Silveira) - Nos 

termos do art. 21 do Regimento Interno, a Presidência prorroga a 
reunião até às 13h59min. 

Questões de Ordem 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, 

pedi a palavra pelo art. 164, citado pelo próp~io Presi~ente, Deputado 
Anderson Adauto, que presidia na oportumdade, d1zendo que ele 
entendia as razões do PFL, que o PFL tentava fazer um ac:ordo. 
Quero dizer que o PFL não está buscando o ~cordo. com re~açao ao 
Projeto de Lei Complementar n° 17/99; o PFL nao esta obstrumdo. Ele 
tenta, de fato, um acordo de pauta mínima, porque entende ~ue _a 
nossa responsabilidade, a do nosso partido e a desta Casa e nao 
deixar de votar a Proposta de Emenda à Constituição no 24, q_~e 
destina 2% do orçamento do Estado à UEMG. Esta As~em_blela 
Legislativa fez audiências públicas pelo Estado e tem co~sc1~nc1a ~e 
que ele, como um todo, reclama a presença da UEMG ~o mteno~. N~o 
é com essa dotação irrisória que a UEMG vem sobrevivendo ate hoje 
que ela pode atender aos ansei?s da população mineir~, que cobra a 
presença da Universidade. Por 1sso, o PFL, de fato, ex1ge um acord~ 
de pauta mínima; que seja votada a proposta de emenda a 
Constituição que destina 2% à UEMG. . 

o PFL também exige, não pode de1xar de cobrar que _o 
Projeto de Lei n° 830/99, que restabelece a Lei Robin Hood, seja I 
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votado ainda este ano. A Lei Robin Hood em vigor tem prazo até 
31 de dezembro. A partir de 1 o de janeiro, volta a sistemática antiga da 
distribuição dos ·-recursos do ICMS somente pelo ( .. :}, prejudicando 
todo o esforço que o Governo fez até hoje para. distribuir melhor as 
receitas do ICMS, aquinhoando os pequenos municípios,• para que 
possam ter condição de sobrevivência e de desenvolvimento. Por 
isso, o PFL, nesses dois aspectos, de fato, não abre mão e quer 
negociar uma pauta mínima, 2% para a UEMG e manutenção da Lei 
Robin Hood. 

O Deputado Chico Rafael - O Deputado Sebastião Navarro 
fez algumas considerações sobre o seu posicionamento, em relação 
ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99. Em determinado momento, 
ele disse que o Deputado Chico Rafael não honrou um compromisso 
que havia feito aqui. Quero dizer ao Deputado Sebastião Navarro 
Vieira que não existia nenhum compromisso deste relator com relação 
à manutenção das cidades que tinham sido votadas em 1 o turno. No 
1° turno de votação, o que ficou combinado é que substituiríamos a 
expressão "câmara regional" por "tribunal em segundo turno". Na 
Comissão de Administração Pública, fui designado novamente relator 
da matéria e sofri pressão de vários Deputados, bem como recebi 
pedidos e sugestões para -criarmos o Tribunal de Alçada Regional em 
várias outras cidades. Muitos Deputados sugeriram e apresentaram 
emendas para a criação do Tribunal em outras cidades, inclusive 
Uberaba. Ficamos em uma situação difícil, porque iríamos disseminar 
a criação do Tribunal por todo o Estado, e não era essa a vontade do 
Tribunal de Justiça. Além disso, não ofereceríamos condições de se 
operacionalizar a instalação desses tribunais. Em razão disso, como 
relator na Comissão, Sr. Presidente, tive que adotar um mecanismo, 
uma medida que entendesse justa para todos os Deputados, já que 
criar todos esses tribunais seria difícil, inviável. Não haveria condições 
de implantá-los. Então, o relator optou por adotar a sugestão inicial do 
Tribunal de Justiça, que era a de criar Tribunais de Alçada Regionais 
em apenas cinco cidades. Fui orientado pela assessoria técnica da 
Casa, segundo a qual poderia adotar essa sugestão. De modo que 
não houve falta de compromisso da minha parte. Não posso aceitar 
essa pecha lançada sobre mim pelo Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, quando diz que não honrei um compromisso. Não foi isso o que 
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aconteceu, Deputado. Tinha de adotar essa medida. Por outro 
lado, relembro, mais uma vez, que o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira disse aqui claramente o seguinte: "O Deputado Chico Rafael 
levanta um questionamento sobre a denominação de tribunal ou 
câmara", que é uma questão irrelevante, não afeta o espírito da lei, 
podendo ser corrigida até em redação final. Fico tentando entender o 
posicionamento do PFL. Agora, há pouco, consegui entendê-lo: o PFL 
quer que seja incluído na pauta um projeto de lei, j~sto ta~bém, 
tratando da destinação de recursos para a UEMG. Acredito que e uma 
justa reivindicação. Penso que podemos até trabalhar nesse sentido, 
mas não podemos utilizar isso para bloquear o andamento, a 
instalação dos tribunais regionais de alçada. A 

Por outro lado, o Deputado Durval Angelo falou em nome 
do PT, mas quero lembrar a todos que esse partido assinou o Acordo 
de Liderança; só falta a assinatura do PFL. Foi também §lSSinado pelo 
Deputado Ivo José. De modo que o Deputado Durval Angelo é voto 
vencido dentro de sua bancada. Então, ele não serve de orientação 
para os Deputados, não é a voz do PT o pronunciamento do Deputado 
Durval Ângelo. Só falta assiná-lo o PFL, liderado pelo Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. Faço aqui um apelo dramático a V. Exa., 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, porque Poços de Caldas está 
contemplada. Se Deus quiser, no futuro, V. Exa. terá um Tribunal de 
Alçada Regional em Poços de Caldas. . 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, quero crer que estamos discutindo uma questão que não 
precisava ser discutida, pois trata-se de uma matéria vencida em 1° 
turno. V. Exa., zeloso que é, cumpridor do Regimento Interno, sabe 
perfeitamente que § 4° do art. 73 diz o seguinte; "O ~cor_?o de Líde!~s 
que vise a alterar procedimento específico na tram1taçao de matena 
somente será recebido se subscrito pela totalidade dos membros do 
Colégio de Líderes". E o § 5° diz:" ~ Acordo de Líderes n_ão ~er~ 
recebido se visar a alterar essencialidades do processo leg1slat1vo . 
Fica aqui nossa preocupação. Estou entendendo que, para encon!r~r 
uma solução para o impasse, talvez fosse prudente manter a matena 
como está. E o Tribunal, que tem a prerrogativa de iniciar projetos de 
lei de interesse do Judiciário, poderia, no princípio do ano que vem, 
numa outra mensagem, criar tantos tribunais quantos queira. Porém, 
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estou entendendo que, nessa matéria, estaríamos cometendo, no 
mínimo, uma imprudência regimental. Tenho certeza de que V. Exa. 
saberá entender essa preocupação, porque é muito comum 
defendermos o Regimento quando somos minoria. Às.-vezes, não 
temos a mesma interpretação quando somos maioria. Estou hoje na 
minoria, mas posso estar em outra condição. Ninguém sabe. Só estou 
preocupado com os precedentes. Já tivemos um no ano passado, e 
não queria lamentar por outro este ano. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, somos 
sensíveis à solicitação de V. Exa. Nosso partido, o PSDB, está 
torcendo para que cheguemos a um consenso. Pelo que estou 
entendendo, são quatro os projetos que exigirão uma discussão 
maior. O do orçamento, para nós, é o mais importante. Defendemos 
que os quatro projetos sejam votados em uma mesma sessão, 
iniciando-se pelo de orçamento. A Proposta de Emenda à Constituição 
n° 25 é de suma importância e precisa ser votada este ano para ter 
aplicabilidade a partir do ano que vem, assim como o Projeto de Lei n° 
830/99 - Robin Hood - e a Proposta de Emenda à Constituição n° 17. 
Acho que chegaremos a um consenso hoje, à tarde. 

Mas o Deputado Chico Rafael solicitou que assinássemos 
o Acordo de Lideranças. Ele é o relator daquele projeto, e assinei-o 
confiando nele. Entretanto, vejo que a proposta do PFL é legítima. 
Ninguém aqui é dono da verdade. Acho que toda proposta tem que 
passar pelo crivo dos votos dos parlamentares. Se obtiver os votos 
favoráveis da maioria, irá prevalecer. Da mesma forma, se o PFL 
obtiver maioria, irá prevalecer também. Estamos em uma casa 
democrática. Não vejo ninguém que seja o dono da verdade. Existem 
duas propostas - a de Câmara Regional ou a manutenção do Tribunal 
de Alçada Regional -, que desaguam no mesmo objetivo: 
desburocratizar e descentralizar as ações da justiça. 

Então, Sr. Presidente, acho que, a partir do Colégio de 
Líderes, chegaremos a um consenso. Faço um apelo às bancadas 
para que se desprendam de qualquer outro objetivo que não seja o de 
acelerarmos o processo de votação. Precisamos de votar essas 
propostas, tão importantes para o Estado. As proposições de bancada 
precisam ser colocadas; são importantes, mas não podem prevalecer 
sobre a vontade da maioria absoluta dos parlamentares. 
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Proponho ao Deputado Sargento Rodrigues 

esperarmos que a reumao do Colégio de Líderes chegue a um 
consenso. Assim, poderíamos encerrar o ano objetivamente. Se não 
houver consenso, V. Exa. continuará com o propósito de defender a 
posição de sua bancada. Às 14 horas teremos essa reunião. Entendo' 
que temos que apoiar, esperando que o consenso prevaleça. 
Poderíamos encerrar a reunião desta manhã e esperar a das 14 
horas. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende que o projeto 
está mobilizando as bancadas e os Deputados porque é um 
compromisso assumido. O Plenário está entendendo que não é a 
Mesa da Casa que tem esse compromisso para com o Poder 
Judiciário. É o Poder Legislativo, no seu todo, por meio de seus 77. 
parlamentares, que tem esse compromisso com o Poder Judiciário, de 
votar o Projeto de Lei Complementar n° 17. A Presidência entende 
que é esse projeto que está motivando os Deputados e que, caso o 
relator e os relatores adjuntos consigam concluir hoje a apresentação 
do relatório do orçamento, na Comissão de Orçamento, poderíamos 
até cancelar a extraordinária de hoje, à noite. Assim, teríamos, 
amanhã, o orçamento, a Proposta de Emenda à Constituição n° 17, as 
propostas de emenda à Constituição que quiserem, a Lei Robin Hood 
e outros projetos que, porventura, quiserem apresentar ao Colégio de 
Líderes e estejam em condições de ser votados. No esforço 
concentrado de quarta-feira, pela manhã, à tarde e à noite, poderemos 
votar todas as matérias que estiverem na pauta. Tudo dependerá do 
entendimento que tivermos na reunião do Colégio de Líderes e hoje, 
às 14 horas. 

Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues, para 
discutir o Projeto de Lei Complemenar no 17. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, antes mesmo de entrar no assunto 
principal, que é a discussão do Projeto de Lei Complementar n° 17/99, 
gostaríamos de parabenizá-lo, Sr. Presidente, pelo apelo que vem 
fazendo aos nobres pares para votarmos esse projeto. Entendemos 
que, realmente, esse projeto é de fundamental importância para o 
Judiciário. Antes de ser importante para o Judiciário, é para a 
população do Estado de Minas Gerais. 
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Gostaria, Sr. Presidente, que as considerações feitas 

pelo nosso Líder de Bancada Deputado Chico Rafael encontrassem 
ressonância, principalmente, no interior do Estado, onde se encontra a 
população carente e o povo que, realmente, precisa de justiça. Como 
disse o nosso Líder, é muito melhor termos Tribunal de Alçada em 
lugar de Câmara Regional, porque o Tribunal tem autonomia. Assim 
disse o Presidente do próprio Poder Judiciário, o Desembargador 
Sérgio Léllis Santiago. Essa autonomia fará com que a interiorização 
da justiça do Estado de Minas Gerais seja feita de fato. Não queremos 
fazê-la para inglês ver. Queremos fazê-la para que tenha efeito, 
atingindo a população que dela precisa. Com esses Tribunais de 
Alçada, que alguns preferem chamar de Alçadinha, certamente, 
teremos um alcance maior da justiça, abrangendo a população 
carente. 

A companheira Deputada Elaine Matozinhos destacou que 
temos o Poder Judiciário muito bem estruturado, o Ministério Público 
muito bem estruturado, um dos melhores do Brasil, graças ao grau de 
profissionalismo dos Promotores. E a transferência do Tribunal de 
Alçada para o interior vai ao encontro da ansiedade da população que, 
realmente, precisa obter justiça. A Deputada destacou a lei orgânica 
da Defensoria Pública, que é outro braço da justiça. Temos certeza de 
que a população precisa muito dela. 

Não adianta estruturar o Poder Judiciário, aumentando o 
número de varas, de comarcas, de Desembargadores, dando uma 
melhor estrutura para o Ministério Público, sem estender· a mão para a 
Defensoria Pública. Por quê? A Defensoria Pública trata de defender, 
exatamente, o cidadão que não tem a que recorrer. As pessoas de 
poder aquisitivo maior podem arcar com despesas maiores e com um 
bom advogado. Mas há aquele pobre cidadão, que não tem a que 
recorrer. A questão levantada pela Deputada Elaine Matozinhos 
quanto à Defensoria Pública é relevante, já que discutimos o projeto 
do Poder Judiciário e sabemos que a Defensoria Pública trabalha ao 
lado dele. Temos de dar atenção a essa questão. . 

Nós, Deputados Estaduais, temos a oportunidade de 
cobrar do Governador Itamar Franco a lei orgânica da Defensoria 
Pública, para que possamos dar a ela uma estrutura melhor, melhores 
condições de trabalho, para que possam fazer justiça social com 
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aquelas pessoas que estão alijadas de políticas públicas, sem ter 
defesa à altura. Gostaria de ressaltar as palavras da nobre 
companheira de partido Deputada Elaine Matozinhos, que muito bem 
colocou essa questão, Sr. Presidente. 

Parabenizo V. Exa. por dizer que, em hipótese nenhuma, 
vai pagar as reuniões extraordinárias. Entendemos que ~eve ser 
assim. Afinal, os Deputados deveriam ter votado os projetos no 
período normal. No entanto, estamos já partindo ~ara as 
extraordinárias, e poderíamos ter entrado em recesso no d1a 15. O 
PSB concorda com as colocações de V. Exa. 

Usei uma parte do tempo que me foi destinado para fazer 
o encaminhamento das matérias que dizem respeito ao Capítulo IV da 
Justiça Militar, mas o fiz rapidamente. Agora, volto a f~lar do assunto. 

Os companheiros do PFL e do PT esta o tentando . um 
acordo para votarmos o Projeto de lei Complementar no 17/99. D~go, 
em nome do PSB, que estamos dispostos não só a votar ou as_smar 
acordo de Lideranças com relação a esse projeto, mas tambem a 
votar outras matérias constantes na pauta, que são igualmente 
importantes. O Projeto de Emenda à Constituição no 24, que diz 
respeito à UEMG, tem aprovação ansiosamente esperada pelos seus 
profissionais. O Projeto de Lei n° 21, do Governador, q~e tem 
substitutivo de minha autoria e diz respeito ao seguro de v1da dos 
policiais civis e militares, dos bombeiros militares e dos agente~ 
penitenciários, ainda se encontra na pauta, para ser votado e~ 2 
turno. É projeto de importância indiscutível, pois os companheiros 
estão tombando nos embates do dia-a-dia. · 

o PSB está disposto a estar nesta Casa no Natal, no Ano 
Novo e, se preciso, entrar janeiro, para votar essas matérias, que a 
população espera ver logo transformadas em lei. A 

Voltando ao assunto da Justiça Militar, defendemos os tres 
pontos sobre a inclusão do Corpo de B?m~eiros na ~olícia Militar. A 
Emenda à Constituição n° 39 diz respe1to a separaçao do Corpo_ ~e 
Bombeiros da Polícia Militar. Com o desmembramento da Pohc1a 
Militar, o Corpo de Bombeiros ganhou autonomi~ admi~i~t~ativa e 
financeira. Hoje, já tem orçamento próprio. Essa fo1 uma v1tona deste 
parlamento. 

Sou grato aos Deputados por terem entendido que os 
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praças excluídos por haverem participado do movimento de 1997. . . 
precisavam ser anistiados. O Corpo de Bombeiros abriram suas 
portas para os- anistiados administrativamente pela Emenda à 
Constituição no 39, da qual destacaremos alguns pontos que alteraram 
a Constituição. Essa emenda "altera a redação dos arts.· 39, 61~ 66, 
90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e 143 da Constituição do Estado, 
acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e dá outras providências. A Mesa da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 64, § 4°; da 
Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto 
constitucional: Art. 1° - O 'caput' do art. 39 da Constituição do Estado 
passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 39 - São militares do 
Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, que serão regidos por estatuto próprio, estabelecido em lei 
complementar". 

Sr. Presidente, gostaria de fazer parênteses. Nós, 
Deputados representantes dessa classe, principalmente da segurança 
pública, fomos chamados ao Palácio, hoje, às 17 horas, pelo 
Governador Itamar Franco, para que nos seja apresentado o 
anteprojeto do estatuto muito esperado pelos militares de Minas 
Gerais. Será apresentado. o. projeto de lei que será encaminhado a 
esta Casa, o qual já tive a oportunidade de cobrar, por dezenas de 
vezes, do Governador Itamar Franco. Estamos esperando com muita 
ansiedade. Hoje, às 17 horas, estaremos no Palácio da Liberdade 
para receber esse projeto do Governador Itamar Franco. Há muito 
tempo precisamos dessa matéria. 

O estatuto é a Lei n° 5.301, de 1969. A Constituição de 
1988 alterou, praticamente, todo esse quadro. Com certeza, esse 
estatuto influenciará muito na segurança pública, já que estaremos 
mexendo nas questões que regem os aspectos trabalhistas da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, o que influenciará diretamente 
no cotidiano, na vida dessas p~ssoas. Quando a lei for promulgada, 
teremos melhores condições de trabalho, estaremos discutindo ·a 
política salarial dessas categorias, o fim das arbitrárias prisões 
administrativas que acontecem até hoje e são aplicadas a Soldados, 
Cabos, Sargentos, Subtenentes, oficiais, mas em número muito menor 
do que acontece com os praças. Esse estatuto traz o fim das penas 
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restritivas de liberdade para o bombeiro militar e o policial militar. 
Isso fará com que os direitos desses homens sejam mais respeitados. 

Todos os dias, bandidos e marginais são liberados das 
cadeias públicas e das penitenciárias. Enquanto isso, nosso homem 
continua preso porque deixou de fazer uma continência. Teremos a 
oportunidade de fazer com que esse homem, que apenas chegou 1 O 
minutos atrasado, fique 5 dias preso. 

Essas mudanças estarão sendo propostas no novo 
estatuto. Digo, com muito orgulho, aos nobres pares desta Casa, que 
também sofri isso na pele, durante os 15 anos que servi na Polícia 
Militar. São arbitrariedades, é um regulamento arcaico, ultrapassado, 
obsoleto e que precisa, mais do que nunca, contar com a 
sensibilidade dos pares desta Casa. Temos certeza de que teremos o 
acolhimento, de imediato, na votação do estatuto, quando o 
Governador enviá-lo a esta Casa. 

Sr. Presidente, gostaria de destacar esses três pontos e 
retornar à questão da justiça militar, já que estamos abrindo o leque 
com essas discussões, porque entendemos que, realmente, a justiça 
militar com a inclusão do membro do Corpo de Bombeiros no Tribunal 
de Ju~tiça Militar, com a perda de graduação de praças sendo julgada 
pelo Tribunal de Justiça Militar, da forma que é para os oficiais, não 
podemos permitir essa discriminação. 

Sou um dos Deputados que têm defendido não só o 
funcionalismo público militar, mas também o civil. A busca da 
igualdade de direitos está prevista na Carta Maior, em seu art. 5°, que 
diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, independente de 
crença religiosa, de "status" ou de qualquer situação. 

E não poderíamos de deixar de defender a inclusão de 
dois praças no Conselho Permanente. Para quem ligou a televisão_ ~o 
Canal 11 TV Assembléia, é muito simples entender que a Pohc1a 
Militar é formada por conselhos: o Conselho Permanente só julga 
praças, não julga oficiais. Por que, então, não termos doi_s p~aças ~o 
Conselho Permanente? Sempre deveremos obedecer a h1erarqu1a 
militar, quando tiver um Soldado, pode estar lá um _Cabo_.. Quem vai 
escolher esses praças é o próprio Comando, a Just1ça M1htar manda 
um pedido à diretoria de- pessoal, que faz a escolha. 

Encaminhamos para que as Emendas n°s 28 e 29, do i 
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Deputado Sebastião Navarro Vieira, sejam rejeitadas, para que 
prevaleça- o vencido no 1° turno. Houve um acolhimento do nobre 
Deputado Chico Rafael quando aproveitamos a emenda no parecer 
para o 1 o turno, na Comissão de Administração Pública, destacando 
aqui o seu trabalho. 

Sr. Presidente, podemos explicar com mais clareza e fazer 
a defesa da aprovação dessas emendas. Solicitamos aos demais 
pares desta Casa que rejeitem as Emendas n°s 28 e 29. Que 
aprovemos a Subemenda n° 1 à Emenda n° 9, que trata da inclusão 
do oficial do último posto do Corpo de Bombeiros no Tribunal de 
Justiça Militar, já que o Corpo de Bombeiros foi separado. 

Por uma questão de justiça, estamos ocupando a tribuna 
desta Casa para fazer o encaminhamento nesse sentido. Já que 
estamos tratando do Poder Judiciário e da Justiça Militar, que seja 
feita justiça nesta Casa. Faço um apelo aos nobres pares para que 
votemos essa matéria ainda hoje. Em nome da Bancada do PSB, 
assumimos um compromisso diante de todos: o PSB vai ficar aqui, 
também, para votar outras matérias, como disse o Deputado Carlos 
Pimenta, quer a Emenda n° 24, que trata da UEMG, quer outros 
projetos prioritários. Faço um apelo para que votemos, também, o 
Projeto de Lei Complementar n° 21, do Governador do Estado, que 
trata do seguro de vida dos profissionais da área da segurança 
pública. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, 

solicitamos que V. Exa. encerre a reunião por falta de "quorum". 
Encerramento 

O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis)- A Presidência 
verifica, de plano, a inexistência de "quorum" para a continuação dos 
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a reunião extraordinária, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES (ART. 204, § 1°) E DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

I 
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Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia sete 

de novembro de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados lrani Barbosa, Mauro Lobo e Rogério Correia, membros da 
Comissão de Membros das Comissões Permanentes (Art. 204, § 1°) e 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunh~, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de req~enment? do 
Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reumao antenor, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos ~embros ~as 
Comissões presentes. O Presidente informa que a reumao se dest1na 
a apreciação da matéria constante na p~uta. ~assa-se a 1a F~se da 
Ordem do Dia compreendendo a d1scussao e a votaçao de 
proposições sujeitas a Apreciação do Plenár!o. Ato co~tínuo, o relator, 
Deputado lrani Barbosa, solicita seja o Projeto de Le1 no 1:236/2000 
convertido em diligência à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, com a finalidade de se indicarem os recursos 
disponíveis para a abertura do crédito suplementar em estu_d?, e_m 
conformidade com o art. 43 da Lei n° 4.320, de 17/3/64, sohc1_t~çao 
que é deferida pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reumao, a 
Presidência agradece a presença dos parlament~res, convoc~ os 
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, determma a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2000. . 
Márcio Cunha, Presidente - Bilac Pinto - Olinto Godmho -

Ermano Batista - lrani Barbosa. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNDO SO~MA. 

Às dez horas do dia oito de novembro de do1s m1l, 
. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Alois:, 

Ivo José, João Paulo, Luiz Fernando Fana e Edua_rd~ Br~ndao 
(substituindo este ao Deputado Márcio Cunha, por md1caçao da 
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Tam?é~ 
encontram-se presentes os Deputados Eduardo ~ermeto e Marc1o 
Kangussu. Havendo número regim~~tal, o Pr~s1dente, Deputa~o 
Rêmolo Aloise, declara aberta a reumao e, em ~1rtu~e da aprov~çao 
de requerimento do Deputado Luiz Fernando Fana, dispensa a le1t~ra 
da ata da reunião antertor, a qual é dada por aprovada e subscnta 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado 
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Rêmolo Aloise, informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. 
Alcides Dornelas dos Santos, .Veréador de Patrocínio. Também está 
presente o Vereador Marcos,.Remes dos Santos, que passa .a 
participar da reunião, por deliberação dos membros presentes. Após, 
a Presidência procede à leitura dos procedimentos legais pertinentes 
às CPis e passa a palavra ·aos Srs. Alcides Dornelas dos· Santos e 
Marcos Remes dos Santos, que, em seguida a suas considerações 
iniciais, são inquiridos pelos Deputados presentes, conforme consta 
nas notas taquigráficas. O Vereador Alcides Dornelas dos Santos faz 
denúncia sobre empréstimos concedidos pelo BDMG e pela Prefeitura 
de Patrocínio à empresa Pif-Paf. O Deputado Márcio Kangussu 
solicita que a denúncia seja formalizada por escrito, a fim de que 
sejam tomadas providências. A seguir, são aprovados os seguintes 
requerimentos: do Deputado Luíz Fernando Faria, em que solicita 
sejam intimados a prestar esclarecimentos a esta Comissão os Srs. 
Neudon Veloso, Chefe de Divisão de Meio Ambiente da Secretaria de 
Urbanismo e Meio Ambiente de Patrocínio; lldeu José Pinheiro, 
Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Patrocínio, e 
Clever e Luiz Henrique Alves de Souza, da firma COFFENET; dois do 
Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita sejam intimados os 
Vereadores Alcides Dornelas dos Santos e Marcos Remes dos 
Santos, para comparecerem a esta Comissão juntamente com os 
convocados pelo Deputado Luiz Fernando Faria e seja intimado o 
Presidente da Câmara Municipal de ltajubá Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2000. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Ivo José - João Paulo - Luiz 

Fernando Faria. 
ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia oito de novembro 

de dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo 
Morais, Maria José Haueisen, Nivaldo Andrade e João Leite 
(substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da 
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
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número regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado João Leite, 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 oficio do Sr. lrismar Naves 
Mendes, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério do Meio 
Ambiente, em que solicita informações a respeito da Comissão, para 
inserção no sistema unificado de informações estratégicas_ do 
Ministério. O Presidente informa que a reunião se destina a aprec1ar a 
matéria constante na pauta e passa à 23 Parte da Ordem do Dia, com 
a discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, a Deputada Maria José 
Haueisen, relatora do Projeto de Lei n° 58/99 no 2° turno, emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma 
do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado 
o parecer. Na 33 Fase da Ordem do Dia, o Deputado Cabo Morais 
passa a Presidência à Deputada Maria José Haueisen para 
apresentar requerimento em que solicita seja. encam~nhada ao 
COPAM, para providências, denúncia sobre 1rregulandades na 
construção do Cemitério Jardim do Éden, no Município de Conselheiro 
Lafaiete. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos .. 

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2000. 
Cabo Morais Presidente - Nivaldo Andrade - Aílton Vilela<, 

ATA DA 473 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE .. 
Às onze horas do dia quatorze de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel M~rtini, 
Pastor George e Cristiano Canêdo, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Miguel Martini , declara aberta a reunião e, em v_irtude da ap~ovação 
de requerimento do Deputado Pastor George, dispensa a l~1tura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscnta pelos 
membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente procede _à 
leitura da correspondência recebida e encaminha para a Consultona 
documento do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de 
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Serviços de Saúde de Belo·,Horizonte, Caeté, Vespasiano, Nova 
Lima e Sabará- SINDEESS. Prosseguindo, o Presidente distribui ao 
Deputado Pastor George, para análise,· oficio oriundo da Comissão de 
Direitos Humanos. O Presidente distribui as seguintes . proposições: 
Projetos de Lei n°s 801 e 1.179/2000, ambos ao Deputado Cristiano 
Canêdo; 955/2000, ao Deputado Edson Rezende; e 1.228/2000, ao 
Deputado Pastor George. A seguir, passa-se à discussão e votação 
de pareceres sujeitos à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Deputado Pastor George emite Pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 
958/2000, no 2° turno, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma proposta, e 897/2000, no 2° turno, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1 o turno. 
Submetidos à discussão e à votação são os pareceres aprovados. A 
seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Cristiano Canêdo, 
que emite parecer sobre o Projeto de Lei n° 857/2000, mediante o 
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1° 
turno. Submetido à discussão e votação, é o parecer aprovado. A 
seguir, a Presidência redistribui o Projeto de Lei n° 789/2000, no 2° 
turno, ao Deputado Cristiano Canêdo, que, estando em condições de 
proferir seu parecer, o faz, concluindo pela aprovação da matéria na 
forma do vencido no 1 o turno. Submetido à discussão e votação, é o 
parecer aprovado. A seguir, o mesmo parlamentar emite parecer para 
o 2° turno do Projeto de Lei n° 7 45/99, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria na forma do vencido no 1° turno. Submetido à 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Projeto de Lei n° 
1.137/2000 é redistribuído, no 1° turno, ao Deputado Cristiano 
Canêdo, que estando em condições de proferir seu parecer, o faz, 
concluindo pela aprovação da matéria nà forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Submetido à 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, a 
Presidência passa à discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido à 
discussão e votação, é aprovado em turno único o Projeto de Lei n° 
898/2000 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Edson Rezende ). 
Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Edson Rezende apresenta 
dois requerimentos. No primeiro, solicita a realização de audiência 
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pública, com a presença de profissionais da área médica e 
representantes das entidades interessadas, para se discutir a criação 
da Casa do Coração e o Instituto Cardio-Vascular de Minas Gerais; e 
no segundo, solicita a realização de audiência pública, com a 
presença de profissionais da área médica, representantes do poder 
público e da sociedade civil organizada, para tratar da venda de 
medicamentos de uso contínuo pelos Correios. Submetidas à votação, 
cada uma por sua vez, são essas matérias aprovadas. A seguir, o 
Deputado Miguel Martini, passa a direção dos trabalhos ao Deputado 
Pastor George, para apresentar requerimentos de sua autoria, e 
apresenta quatro requerimentos. No primeiro solicita que os membros 
desta Comissão realizem visita ao Hospital Júlia Kubitschek, para 
apuração de denúncias apresentadas a este órgão pelo Dr. Ricardo 
Menezes Macedo, Presidente do Sindicato dos Médicos de Minas 
Gerais; no segundo, solicita seja encaminhado às autoridad~s 
mencionadas pedido de informações a respeito da proposta técnica 
relativa à municipalização do núcleo odontológico, localizado na Rua 
Cristal, 78, no Bairro Santa Tereza; no terceiro, solicita seja 
encaminhado às autoridades competentes pedido de informações a 
respeito da possibilidade de inclusão de mais dois dentistas para 
desenvolvimento dos trabalhos no referido núcleo odontológico; no 
quarto, solicita a realização de audiência pública para se debater, com 
as autoridades que menciona, a questão relativa ao câncer no Brasil. 
Submetidos à votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
- Sala das Comissões, 21 de novembro de 2000. 

Miguel Martini, Presidente - Cristiano Canêdo. 
ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, 
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e Eduardo Brandão, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Carlos Pimenta, Sávio Souza Cruz, Maria Olívia, Paulo 
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Piau e Edson Rezende. Havendo número -regimental, o 
Presidente, Deputado Sebastião Costa , declara aberta a reunião e, 
em virtude da -aprovação de requerimento do Deputado Eduardo 
Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a debater o diagnóstico 
da realidade financeira e organizacional da UEMG. O Presidente 
solicita ao Deputado Eduardo Brandão que proceda à leitura da 
correspondência e solicita à assessoria que a analise. A_ seguir, o 
Presidente submete a discussão e votação o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, que conclui pela inconstitucionalidade, pela 
antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 282/99, o qual é 
aprovado. A Presidência determina que se arquive a proposição. A 
seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário . da Assembléia e solicita ao 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator Projeto de Lei n° 1.000/2000, no 
1 o turno, que proceda à leitura de seu parecer, uma vez que este foi 
alterado. Feita a leitura, o relator conclui pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente solicita ao Deputado 
Antônio Carlos Andrada, relator do Projeto de Lei n° 188/99, no 2° 
turno, que proceda à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1 o turno. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A 
Presidência solicita ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do 
Projeto de Lei n° 487/99, no 2° turno, que proceda à leitura de seu 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com as 
Emendas de n°s 1 a 2. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Prosseguindo, o Presidente solicita ao Deputado Euardo 
Brandão que proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei 
n° 893/2000 , no 2° turno, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma do vencido no 1 o turno. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Ato contínuo, a Presidência apresenta 
requerimento solicitando a retirada de pauta dos Projetos de Lei n°s 
1. 099 e 1.194/2000, em turno único, e dos Requerimentos n°s 1. 732 e 
1. 7 44/2000. O Deputado Antônio Carlos Andrada, no exercício da 
Presidência, submete a votação o requerimento, que é aprovado. '_Ao 
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retomar à Presidência, o Deputado Sebastião Costa convida para 
tomar assento à mesa os Srs. Antônio Salustiano Machado, Secretário 
de Estado da Ciência e Tecnologia; Antônio Orlando Macedo, 
assessor do Sr. Antônio Salustiano Machado; José Gama Dias, Pró-
Reitor da Administração Financeira da UEMG; Sra. Ana Adelina Lins, 
Pró-Reitera de Planejamento da UEMG; Srs. Eduardo Santa Cecília, 
Pró-Reitor de Pesquisa e Extensão da UEMG; Aluísio Pimenta, ex-
Reitor da UEMG; Fernando Máximo, Presidente da União Estadual 
dos Estudantes; Wanderson Paiva Rocha, Presidente do Diretório 
Acadêmico da Faculdade de Educação. A Presidência justifica a 
ausência do Sr. Murilo Hingel, Secretário de Estado da Educação e 
passa a palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que 
motivou o convite. A seguir, a Presidência registra a presença dos Srs. 
Carlos Alberto Alves, Coordenador do Fórum Pró-UEMG, de Passos; 
João Dimas Pereira, Vereador à Câmara Municipal de Passos; 
Ronaldo Gontijo e Paulão, Vereadores à Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, e da Sra. Fabiana Pinto, membro da Executiva Nacional da 
UNE. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra aos convidados, 
pela ordem acima mencionada. Participam dos debates todos os 
convidados e parlamentares presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000. 
Sebastião Costa, Presidente - João Paulo - Dinis Pinheiro -

Amilcar Martins. 
- ATA DA 51 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às dez horas do dia vinte e nove de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, 
Aílton Vilela, Márcio Kangussu e Sebastião Costa, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Di mas Rodrigues, declara abertos os trabalhos e solícita .~o 
Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da ata da re~nr~o 
anterior, que é aprovada e é subscrita pelos membros da Com1ssao 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a I 
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criação do agromercado, de iniciativa da EMATER eÇ-Iogo.após, 
registra a presença dos Srs: Zenàido Lima da Fonseca Gerente 
Regional da EMATER 'em Bambuí; Osmar Benevenuto 'da Silva 
professor da Escola Agrotécnica Federal de Bambuí; Cleber Monteiro: 
Gerente Regional da EMA TER em Divinópolis; Waldir Botelho, da 
EPAMIG em Sete Lagoas; Robson Modesto da Rocha, do IMA ·em 
Bom Despacho; Arnaldo Alves Pereira, de Janaúba; Eduardo 
Nascimento, da FETAEMG; Erival _José' Martins,- _Vereador Jde 
Montezuma; e Francisco Carvalho, Secretário Municipal de Saúde de 
Bandeira. O Deputado Dimas Rodrigues tece considerações iniciais, 
e, a seguir, o Sr. Zenaido Lima da Fonseca, expositor, discorre sobre 
o tema em questão e se envolve em amplo debate com os demais 
participantes, conforme constam nas notas taquigráficas. Em seguida, 

-o Deputado Paulo Piau apresenta requerimento no qual requer 
encaminhamento de ofício ao Presidente do · Banco Central 
solicitando-lhe reavaliar a Resolução n° 2. 730, com o objetivo d~ 
prorrogar os prazos estipulados para pagamento contidos nessa 
resolução. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. O 
Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência ao Deputado Aílton 
Vilela e apresenta requerimentos em que pede se solicite ao 
Presidente da EMA TER a instalação de agromercados em todas as 
regiões do Estado, visando a fortalecer a agricultura familiar; seja 
enviado ofício ao Diretor-Geral do IMA, parabenizando-o pelo 
importante trabalho desenvolvido em Pirapora, Janaúba, Jaíba e nas 
demais regiões de Minas; seja formulado apelo ao Governador do 
Estado com vistas à indicação dos nomes que deverão compor a 
Presidência e os demais cargos da diretoria da EMATER; e seja 
discutido o Projeto Jaíba, com representantes da FETAEMG, do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaíba e dos irrigantes, na 
reunião do dia 13/12/2000. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o 
Deputado Dimas Rodrigues agradece a presença dos parlamentares e 
dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2000. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Paulo Piau -

João Batista de Oliveira. .1 • 
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Às quinze horas do dia seis de dezembro de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, lrani Barbosa, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta. Ato contínuo, informa o 
recebimento da correspondência dos Srs. Maurício Guedes de Mello, 
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; Sylo da Silva 
Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 
José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social; Rodrigo de Almeida Pontes, 
Presidente do Conselho Estadual do Trabalho; Juventino Ruas de 
Abreu Júnior, Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Finanças 
da UNIMONTES. A seguir, o Presidente lê a matéria recebida, para a 
qual designa os seguintes relatores: Projetos de Lei n°s 607 (no 2° 
turno), 1.137, 1.021, 1.105, 1.235 e 802/2000 (no 1° turno) -Deputado 
Mauro Lobo; 1.011 e 1.198/2000 (no 1° turno)- Deputado Rêmolo 
Aloise; 1.226/2000, (no 1° turno) - Deputado lrani Barbosa; 227 e 
346/99 (no 2° turno)- Deputado Eduardo Hermeto; 47/99 (no 1° turno) 
- Deputado Rogério Correia; 1.230, 1.271 e 1.172/200 (no 1° turno) -
Deputado Márcio Cunha; 830/2000 (no 2° turno) - Deputado Olinto 
Godinho. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. O Deputado Mauro Lobo apresenta requerimento, solicitando 
inversão da pauta, para que o Projeto de Lei n° 1.271/2000 seja 
apreciado em primeiro lugar. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado; a seguir, solicita que o referido projeto seja convertido em 
diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, o que é deferido pelo 
Presidente. Ato contínuo, o Deputado Rogério Correia, relator do 
Projeto de Lei n° 356/99, lê o parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria no 1 ° turno e pela rejeição da Emenda n° 1 e é 
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concedida vista do projeto ao Deputado Mauro Lobo. É concedido 
prazo regimental aos relatores dos Projetos de Lei n°s 1.016 e 
1.11 0/2000 (Deputado Rogério Correia), 1. 046 e 1.198/2000 
(Deputado Rêmolo Aloise). A seguir, são aprovados, cada um por sua 
vez, após discussão e votação, os pareceres sobre os Projetos de Lei 
n°s 227/99, o qual conclui pela aprovação da matéria no 2° turno, na 
forma do vencido em 1° turno (redistribuído ao Deputado Rogério 
Correia); 268/99, aprovado em 2° turno, na forma do vencido em 1° 
turno (redistribuído ao Deputado Rêmolo Aloise); 346/99, aprovado 
em 2° turno, na forma do vencido em 1° turno (redistribuído ao 
Deputado Mauro Lobo); 530/99, aprovado o parecer para o 2° turno, 
pela rejeição (relator: Deputado Rogério Correia); 597/99, parecer pela 
aprovação no 2° turno, na forma do vencido em 1° turno (relator: 
Deputado Rogério Correia); 607/99, parecer pela aprovação no 2° 
turno, na forma do vencido em 1° turno (relator: Deputado Mauro 
Lobo); 830/2000, parecer pela aprovação na forma do vencido no 1° 
turno (redistribuído ao Deputado Márcio Cunha); 914/2000, parecer 
pela aprovação com as Emendas n°s 1, da Comissão de Direitos 
Humanos, e 2 (redistrbuído ao Deputado Rogério Correia); 926/2000, 
parecer pela aprovação no 1° turno, na forma proposta (relator: 
Deputado Rêmolo Aloise); 1.011/2000, parecer pela aprovação em 1° 
turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e com a Emenda n° 1, da Comissão de Política Agropecuária 
e Agroindustrial (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.024/2000, 
parecer pela aprovação em 1° turno, na forma do Substituitivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Rogério 
Correia); 1.050/2000, parecer pela aprovação em 1° turno, na forma 
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial (relator: Deputado Mauro Lobo); 1.105/2000, parecer 

: pela aprovação no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da 
~ Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 1 (relator: 
~ Deputado Mauro Lobo); 1.112/2000, parecer pela aprovação em 1° 
~ turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça 
j (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.133/2000, parecer pela 
= aprovação em 1° turno, na forma proposta (redistribuído ao Deputado 

I g_ lrani Barbosa); 1.137/2000, parecer pela aprovação em 1° turno,\na l ~-------------------
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forma do Substitutivo n° 1 , da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Mauro Lobo); 1.172/2000, parecer sobre a Emenda 
n° 1 apresentada em Plenário (relator: Deputado Márcio Cunha); 

' E d 0 1 1.226/2000, parecer pela aprovação em 1° turno, com a men a n , 
da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nos 2 e 3, 
da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado lrani 
Barbosa). Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compr~endendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. E aprovado 
requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando sejam 
convidados os Srs. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do 
BDMG, e Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente do SEBRAE, 
para que sejam discutidas, em audiência pública~ as implic~ções do 
microcrédito no Estado de Minas Gerais.Cumpnda 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. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto - Mauro 

Lobo - lrani Barbosa - Rêmolo Aloise. 
ATA DA41a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

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

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, lrani Barbosa, Rêmolo Aloise e 
Rogério Correia, 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, ~ q~al 
é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Com1ssao 
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Ato 
contínuo, informa o recebimento de correpondência dos Srs. José 
Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social, e Carlos Eduardo Ferreira, Presidente 
da Associação dos Hospitais. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 

r 
I 
I 
I 
I 

2389 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela 
aprovação no 1° turno do .Projeto de Lei n° 356/99 e pela:rejeição da 
Emenda n° 1 (relator: Deputado Rogério Correia); o parecer pela 
aprovação do Projeto de- Lei n° 806/2000 com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição · e Justiça (relator: Deputado Eduardo 
Hermeto, em virtude de redistribuição); o parecer pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 932/2000 com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Direitos Humanos (relator: Deputado Eduardo Hermeto, em virtude de 
redistribuição); o parecer pela aprovação do Projeto de Lei fl0 

1.046/2000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e a Emenda n° 2, que apresenta (relator: Deputado Rêmolo 
Aloise); o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.095/2000 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Eduardo 
Hermeto); o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1. 11 0/2000 na forma do Substitutivo n° 1 , da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, que 
apresenta (relator: Deputado Rêmolo Aloise, em virtude de 
redistribuição); o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.157/2000 (relator: Deputado Mauro Lobo, em virtude de 
redistribuição) e o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.235/2000 (relator: Deputado Mauro Lobo). A seguir, o 
Deputado Mauro Lobo emite Parecer para o 1 o Turno do Projeto de 
Lei n° 1.171/2000, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria 
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Na fase de discussão, o Deputado lrani Barbosa solicita vista da 
matéria, e seu pedido é deferido pelo Presidente. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, de hoje, 12/12/2000, às 16h40min, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - lrani Barbosa 

- Mauro Lobo - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto. 
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE INQUÉRITO DO FUNDO SOMMA 
Às dez horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, 

-~-, 
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Ivo José, João Paulo, Amilcar Martins e Luiz Fernando Faria, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os 
Deputados Agostinho Patrús, Eduardo Brandão, Eduardo Hermeto e 
Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reuni~o e, em virtude ?a 
aprovação de requerimento do Deputado Lurz Fernando Fana, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Neudo 
Veloso Chefe da Divisão de Meio Ambiente da Secretaria de 
Urbani~mo e Meio Ambiente de Patrocínio, lldeu José Pinheiro, 
Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Patrocínio, e os 
Vereadores Marcos Remes dos Santos e Alcides Dornelas dos 
Santos, de Patrocínio. Em seguida, a Presidência procede à leitura 
dos procedimentos legais pertinentes às comissões parlamentares de 
inquérito e, ato contínuo, passa a palavra aos Vereadores de 
Patrocínio, que ratificam denúncias anteriormente formuladas à CPI; 
Na seqüência, são inquiridos os Srs. Neudo Veloso e lldeu Jose 
Pinheiro, que respondem às perguntas formulas pelos parlamentares 
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Durante a 
reunião é ouvida fita cassete contendo gravação de fala do Sr. lldeu 
José P'inheiro sobre mesa digitalizadora adquirida pela Prefeitura 
Municipal de Patrocínio. 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, 29 de novembro de 2000. 
Rêmolo Aloise, Presidente - Ivo José - José Henrique -

Luiz Fernando Faria. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2000 

ATAS 

ATA DA 1293 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 13 Parte: Ata: 
discurso do Deputado Sávio Souza Cruz; aprovação - 23 Parte (Ordem 
do Dia): Palavras do Sr. Presidente·'- Existência de "quorum" para 
discussão - Discussão de Proposições: Prosseguimento da discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 17/99; discursos dos 
Deputados Sávio Souza Cruz e Chico Rafael; questão de ordem; 
suspensão e reabertura da reunião; discurso do Deputado Chico 
Rafael; apresentação das Emendas n°s 24 a 37 e de subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°s 9 e 22; encerramento da discussão 
- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.198/2000; 
encerramento da discussão - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n° 997/2000; apresentação da Emenda n° 6; encerramento da 
discussão - Discussão, em 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.092 e 
1.165/2000; encerramento da discussão - Encerramento. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton 
Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos ~Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma 
Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio A velar - Geraldo Rezende - 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 - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -l } ______ __:____-~ 
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Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 

20h1 min, a lista de comparecimento registra a existência de número 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em 
nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. C~~ a pal~vra, 
o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reumao antenor. 

13 Parte 
Ata 

-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", 
procede à leitura da ata da reunião anterior. . 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, 
para discuti-la, o Deputado Sávio Souza Cruz. . 

o Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, a 
interrupção dos trabalhos não poderia ter sido como a fez, 
inicialmente, o Deputado Agostinho Patrús, condicionada a o.u!ro 
evento, pelas razões que já tive oportunidade de exp~r neste Ple~~no. 

Posteriormente a esse fato, V. Exa. ve1o ao Plenano e 
suspendeu os trabalhos, como mostraram a fita e as ~~tas 
taquigráficas, inicialmente até as 18 horas. Mas, de fato, a ult1ma 
manifestação de V. Exa. a respeito do tema foi para suspender os 
trabalhos até as 18h30min. Ora, Sr. Presidente, no nosso 
entendimento os trabalhos não poderiam ter sido suspensos até as 
18h30min, pe,lo fato singelo de que a reunião não se estende até as 
18h30min. Regimentalmente, são quatro horas de reunião. Então,_ a 
reunião não poderia ter sido suspensa até um momento em que nao 
deveria estar ocorrendo mais. 

Por essa razão, para que não paire depois essa dúvida 
sobre a reunião de hoje e mesmo para que ninguém possa considerar 
que houve uma falha na aplicação do Regiment_o: a ~ugestão que 
quero fazer a V. Exa., para alteração da ata que fo1 hda, e a de -~ue s~ 
considere que, no momento em que V. Exa. prorro~o~ a reumao a:e 
as 18h30min, simultaneamente a isso fez-se uma tac1ta prorrogaçao 
da reunião até as 18h30min. Assim, aquilo que tiver ocorrido durante 
esse período, inclusive a retomada dos trabalhos, terá deixado _de 
ocorrer e, portanto, não deveria constar em ata como tendo s1do 
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anulado - simplesmente, aquiló foi nulo porque já tinha havido 
uma prorrogação tácita por parte da Presidência ao suspender, além 
do tempo regim-ental, até as 18h30min. Acho que essa interpretação, 
constando em ata, vai nos robustecer a todos, para que não se 
questione futuramente o descumprimento do Regimento da Casa. É 
isso que estou propondo a V. Exa. Não sei como é isso; é a primeira 
vez em que discuto uma ata, não sei muito bem o "modus faciendi" -
se é necessária uma votação ou se isso pode ser feito de ofício pela 
Presidência ou pela Mesa dos trabalhos. Consulto V. Exa., porque 
ainda tenho um período para concluir. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A 
Presidência esclarece que, ao suspender a reunião até as 18h30min, 
prorrogou-a até esse horário. O ato praticado por V. Exa. foi anulado, 
uma vez que a reunião não foi reaberta antes do prazo previsto. 

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sendo assim, quero 
apenas encerrar este meu tempo para discussão da ata dizendo como 
esta é importante. Muitas vezes não damos tanta atenção à oitiva da 
ata, quando é lida pela Secretaria dos trabalhos. É importante que o 
façamos doravante, para sempre contribuir para o aperfeiçoamento 
dos nossos registros. Estamos vendo alguns episódios, agora. Até 
não se trata de reunião ·aberta. É claro que, no caso da reunião 
ordinária ou extraordinária, a ata é publicada no "Minas Gerais", mas 
estamos vendo algumas reuniões secretas ocorridas no passado e 
como é importante que tenhamos cuidado com os registros. Sendo 
assim, penso que esta discussão da ata feita pelo PSB contribuiu para 
melhorar os registros futuros que teremos em Minas Gerais, como o 
do que ocorreu nesta noite, quando da apreciação do Projeto de Lei 
Complementar n° 17, de reestruturação do Poder Judiciário. 

O Sr. Presidente - Não havendo mais quem sobre a ata se 
manifeste, dou-a por aprovada. 

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

Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

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 I 
g_ 
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processuais para sua apreciação. A Presidência verifica, de plano, esperando o projeto há dois ou três anos. Vamos votar, terminar. 
a inexistência de "quorum" para votação, mas a existência de com isso e- partir para outras matérias. Aí, sim, vamos obstruir mais 
"quorum" para a discussão das matérias constantes na pauta. matérias, não tem problema, podemos passá-las para fevereiro, 

Discussão de Proposições março, convocar extraordinárias em janeiro. Para mim, não há 
o Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2° problema. Mas acho que não se pode protelar mais, obstruir mais o 

turno, do Projeto de Lei Complementar n° 17/99, do Tribunal de Projeto de Lei Complementar n° 17/99, que é um clamor do Judiciário, 
Justiça, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado. A dos trabalhadores da Justiça. 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto Quero agradecer o aparte e dizer que a comparação que 
na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 23, que fiz é uma realidade. A simpatia de que goza o Sr. Eurico Miranda é a 
apresenta. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o mesma de que nós, Deputados, gozamos junto ao povo, hoje, em 
Deputado Sávio Souza Cruz, que disporá de 5min49s. Minas Gerais. 

o Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Srs. O Deputado Sávio Souza Cruz - Agradeço o aparte; 
Deputados, após essa breve interrupção do meu pronunciamento, também não é minha competência específica o futebol, mas vejo que 
quero usar esses minutos que me restam para conceder os apartes até no futebol temos divergências, pois, além de V. Exa. ser 
que me foram solicitados. Começaria concedendo a palavra ao cruzeirense, e eu, atleticano, tenho uma interpretação diferenciada 
Deputado Geraldo Rezende, se ainda desejar o aparte. sobre o descrédito do futebol brasileiro. Acho que o PSB tem 

o Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Obrigado, trabalhado para dar crédito, e o conceito do Sr. Eurico Miranda é 
Deputado Sávio Souza Cruz. Quero fazer uma comparação do justamente de descumpridor de regulamentos. O PSB tem tentado 
comportamento da Assembléia Legislativa em relação ao Projeto de garantir não só o cumprimento das regras, mas também o 
Lei Complementar n° 17/99. Mas essa comparação deve sair do cumprimento de compromissos. Nós nos qualificamos quando 
Plenário, indo para o esporte, especificamente para o futebol. Como o zelamos por esses valores.-
público vê os Deputados, hoje, na Assembléia? Da mesma forma que Não poderia deixar de lembrar aquilo que mencionei no 
vêem o Sr. Eurico Miranda: prorrogando a decisão do campeonato início do meu pronunciamento, V. Exa. ainda não havia chegado ao 
brasileiro, morrendo de medo de jogar contra o Cruzeiro, porque sabe Plenário. Fiz um tributo de reconhecimento ao inestimável trabalho 
que é infinitamente melhor que o Vasco. Todos sabem que a imagem prestado pelo PSB, por meio do Deputado Chico Rafael, que, durante 
do Eurico Miranda está bem vista hoje, não há nenhuma dúvida z muitos momentos da tramitação do projeto na Casa, talvez tenha sido, 
quanto a isso. É um homem simpático; aliás, não é corrupto, " solitariamente, o Deputado a se debruçar sobre ele e impedir que 
autoritário não manda no futebol brasileiro. Quem manda é ·o ~ dormitasse em alguma gaveta, em alguma· repartição da Assembléia, 
President~ do Triângulo Esporte Clube, da cidade de Monte Alegre; 1 possibilitando que, hoje, estivesse aqui, em Plenário, para ser 
ele manda na CBF, no futebol brasileiro, não é o Dr. Eurico Miranda. = apreciado em 2° turno. Seria injusto atribuir ao PSB e, sobretudo, ao 

Quero aproveitar esta oportunidade que V. Exa. me dá ~ Deputado Chico Rafael, que busca o cumprimento de um acordo, 
para dizer que não devemos agir como o Deputado que disse que 2 qualquer demora em relação a isso. 
devemos ir embora, mas nossa imagem está muito desgastada em ~ Se o PSB é responsável por alguma coisa é por ter 
relação a esse projeto. I ~ viabilizado, por meio do Deputado Chico Rafael, a apreciação desse 

Quero pedir, de uma forma amiga, carinhosa, aos nossos -< projeto ainda na noite de hoje. 
pares que se invistam qa responsabilidade que nos é atribuída e · I Queremos insistir nesse cumprimento, porque achamos 
Votemos esse proieto, dando resposta a esse segmento que está j o que as relações no Poder Legislativo devem-se fundar em confiança. , 
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pois, quando esta desaparece, desaparecem as condições de · 
urbanidade e a possibilidade de um parlamento que atenda, de fato, 
aos anseios e às necessidades do povo. 

Quero agradecer aos Deputados pela paciência de me 
ouvirem e dizer que continuaremos em Plenário, trabalhando pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 17/99, nos termos que 
melhor atendam aos interesse do povo de Minas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sra. Deputada, público presente, telespectadores da lV 
Assembléia, estamos fazendo esse trabalho desde a manhã de hoje, 
na tentativa de coroar o Projeto de Lei Complementar n° 17/99, que 
trata da reorganização do Poder Judiciário no Estado. Esse projeto já 
vem sendo trabalhado nesta Casa desde outubro de 1999, quando me 
coube, por delegação do Presidente da Comissão de Administração 
Pública, a sua relataria. 

Quero registrar para os Deputados e os que nos vêem 
que, na história da Assembléia Legislativa, nunca foi realizado um 
trabalho dessa natureza acerca de um projeto tão abrangente e 
complexo como esse; com 350 artigos e centenas de emendas, o 
projeto trata da vida do Poder Judiciário do Estado. Nos anos 
anteriores, o que acontecia, por via de regra, é que um projeto desse 
peso, dessa complexidade e abrangência entrava na Casa e daqui 
saía da mesma forma. Hoje, isso mudou. Mudou o tratamento que os 
Deputados vêm dispensando aos projetos discutidos e votados nesta 
Casa. A Assembléia Legislativa avançou muito nesse aspecto. Temos 
acompanhado os colegas Deputados em muitas outras proposições e 
em muitas outras comissões, demonstrando que matérias que dizem 
respeito ao interesse do povo, como toda matéria aqui discutida, 
merecem e devem ser tratadas com profundidade, discutidas em 
detalhes e com riqueza de argumentos, para que possamos fazer a 
melhor lei para o povo. 

E assim agiu a Assembléia Legislativa. Na Comissão de 
Administração Pública, presidida pelo Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira e da qual são membros os Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Sargento Rodrigues e Arlen Santiago, fizemos um trabalho de 
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peso; visitamos várias regiões do Estado - Norte, Sul, Zona da 
Mata .e região central -, ouvindo Juízes, advogados, Promotores e a 
comunidade, para adequar o projeto à realidade de Minas. Após o 
exaustivo trabalho feito nessas audiências públicas, realizadas em 
Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba,. Uberlândia, Pouso Alegre, 
Cont~gem e Belo Horizonte, conseguimos captar o que, realmente, 
está acontecendo com o Judiciário de Minas, e demos oportunidade 
aos Juízes de Primeira Instância de se manifestarem, como nunca 
haviam feito. 

Demos oportunidade para que Juízes, advogados e 
Promotores participassem da elaboração do projeto e, com esse 
trabalho, tentamos transformar a desesperança de muitos e a 
esperança de outros em um projeto de lei exeqüível e que não se 
resumisse a um amontoado de artigos e emendas sem eficácia. 

A Comissão de Administração Pública apresentou projeto 
que sintetiza e traz a público a realidade do Poder Judiciário de Minas, 
que não é diferente da do Poder Judiciário do País. Impera 
desesperança, amargura e dissabor entre a magistratura de primieira 
instância. Nas centenas de comarcas espalhadas pelo Estado, há 
excesso de causas a serem acompanhadas e julgadas pelos 
magistrados. 

Juntem-se a isso o momento, as dificuldades de toda a 
ordem que o País está vivendo e geram conflitos com facilidade. 
Esses vão desaguar exatamente no Poder Judiciário, vão bater às 
portas dos Juízes, os únicos que podem compor os interesses e dar 
fim ao litígio. 

Como responsáveis pela defesa dos interesses da 
população, temos de pensar no que está acontecendo com o Projeto 
de Lei Complementar n° 17/99. Não podemos mais admitir que um 
Juiz tenha 5 ou 6 mil processos sob sua responsabilidade, que 
sentenças de primeira instância levem dois ou três anos para serem 
decididas e, o mais grave, ações de alimentos, indenização, 
aposentadoria e salário mínimo de trabalhador rural. Temos de dar 
condições ao Judiciário para amparar nosso povo e tirá-lo · da 
desesperança e da tristeza. 

Precisamos ter consciência. A questão não se resume em 
aspectos políticos. Temos de pensar mais longe. Temos de pensar 
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nos carvoeiros do Norte de Minas, que estão entrando com ações 
de indenização contra seus patrões por falta de condições de trabalho, 
agora que já estão acometidos por doenças; nas centenas de 
trabalhadores que são mutilados nas indústrias e recorrem ao 
Judiciário por uma indenização mínima, pois, muitas vezes, em razão 
da mutilação, não conseguem novo emprego; nas mães de família 
que procuram o Poder Judiciário por pensão alimentícia para os filhos, 
nas centenas de ações de mães requerendo reconhecimento da 
paternidade negada aos filhos. A morosidade da Justiça para resolver 
essas questões deve-se ao excesso de processos que hoje se 
acumulam nas prateleiras dos tribunais. Temos de pensar naqueles 
que, muitas vezes, são processados injustamente. 

Temos que pensar nas pessoas inocentes, naqueles que 
são injustamente processados e aguardam que o Poder Judiciário dê 
uma decisão rápida a seu processo, para que seja reconhecida a sua 
inocência. Temos que pensar, Srs. Deputados, nas centenas de 
processos envolvendo criminosos de toda a ordem, que hoje estão 
nas ruas, porque conseguem valer-se da morosidade do Poder 
Judiciário, da burocracia processual, para empurrar o processo e, 
infelizmente, continuar nas ruas, atormentando as famílias, os 
cidadãos de bem. 

Não podemos, Srs. Deputados, compactuar com isso. É 
por isso que faço um apelo aos senhores; é por isso que quero dizer 
que tentamos colocar, no projeto, justamente para a apreciação da 
Casa, um projeto de lei que desse a mínima condição de tentarmos 
resgatar essa esperança perdida do povo, por meio de um Judiciário 
mais célere. 
_ Quero dizer aos Srs. Deputados que acatamos todas as 
emendas que foram apresentadas, criando novas varas nas cidades 
do interior. Acatamos, também, as emendas dos parlamentares que 
criavam novas comarcas no interior do Estado. Procuramos atender, 
de todas as formas, o anseio dos Srs. Deputados, já que sabemos 
que refletem seus municípios. Cada qual sabe da realidade de seu 
município e, por isso, apresentou as emendas, na tentativa de 
melhorar a prestação jurisdicional. 

O Tribunal de Justiça, por sua vez, também está 
avançando nessa questão. Remeteu à Casa esse projeto de lei e, com 
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ele, propôs a criação de mais 16 cargos de Desembargadores no 
Tribunal de Justiça. Isso dará oportunidade a que o Tribunal tenha 
novas Câmaras e possa julgar com mais rapidez. 

Infelizmente, como não poderia deixar de ser, o nosso 
Tribunal de Justiça também está sobrecarregado de processos. A 
legislação processual é rica em recursos, é rica em questões que dão 
oportunidade às partes de recorrer, e isso, por sua vez, tumultua, 
sobrecarrega os Tribunais. Por isso o Tribunal de Justiça apresentou, 
e acatamos em nosso parecer, essa intenção de aumentar o número 
de Desembargadores. 
' Propôs também o Tribunal a criação de cinco Tribunais de 
Alçada Regionais no interior do Estado de Minas. Reputo essa 
medida, essa idéia, essa proposta do Tribunal como um dos maiores 
avanços que possui o projeto de lei complementar, porque vamos 
interiorizar a justiça de segunda instância. Vamos levar para·o interior 
os Juízes, para que julguem os casos, as ações, dêem seus 
pareceres e seus vereditos de acordo com a realidade de cada 
localidade. É importante que o magistrado viva a realidade do Norte 
de Minas, do Triângulo, do Sul, da Zona da Mata, para que possa 
analisar dentro de um contexto, de uma conjuntura em que estão 
envolvidas as partes que debatem no processo. 

Essa idéia de se criar o Tribunal de Alçada no interior 
também irá facilitar a vida de nossos cidadãos. Hoje temos o Tribunal 
de Alçada aqui, em Belo Horizonte, composto por 50 Juízes. Partindo 
dessa idéia de que vamos interiorizar a justiça de segunda instância, 
esses Tribunais terão jurisdição sobre uma determinada área 
territorial, o que quer dizer que o cidadão de Montes Claros, de Juiz 
de Fora, de Uberaba, de Uberlândia não terão necessidade de se 
deslocar até a cidade de Belo Horizonte. Ou, então, ter que pagar as 
diárias de um advogado, as despesas de uma viagem, para que esse 
advogado acompanhe seu caso no Tribunal de Alçada. Ele terá 
oportunidade de acompanhar mais de perto a sua ação, e os custos 
dessa ação serão extremamente reduzidos. 

O mais importante é que daremos aos nossos advogados 
do interior do Estado uma grande oportunidade de atuarem junto ao 
Tribunal de Alçada na defesa dos interesses dos seus clientes. Por 
mais que um advogado do interior se esforce na defesa do interes'se ! I ~ lI' ____ _____.) 
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de seu cliente perante a justiça de segunta instância, nem sempre 
é possível fazê-lo na justiça de segunda instância, porque muitas 
vezes seu cliente não tem condições de custear as despesas de 
viagem e de remunerá-lo, para que possa estar na Capital e 
acompanhar o seu processo junto ao Tribunal de Alçada. 

Srs. Deputados, quero lembrar que a oportunidade de um 
advogado atuar junto ao Tribunal não é só de chegar ao _balcão para 
acompanhar o processo e ver o que está acontecendo. E tambem o 
direito à sustentação oral que o profissional do direito pode fazer no 
Tribunal de Alçada. Quanto maior for o número de advogados que 
participem do processo e façam sustentação oral perante o Tribunal 
de Alçada, com certeza estaremos enriquecendo a justiça e as 
decisões dos magistrados que não mais decidirão no frio de seus 
gabinetes ou longe da realidade em que ocorre os fatos. O advogado 
terá oportunidade de demonstrar para uma câmara julgadora, para um 
grupo de Juízes, que irá julgar aquela questão, talvez uma outra 
realidade que não se encontra apenas no processo ou nos 
depoimentos colhidos nos autos. Os fatos serão analisados para uma 
câmara que esteja julgando no interior e que certamente terá 
condições de julgar de acordo com aquela realidade, com aquele 
momento. Essa é uma das razões pela qual entendemos que se deve 
aprovar a criação dos Tribunais de Alçadas regionais. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)- Muito obrigado, 
Deputado Chico Rafael. Entendo que a idéia da regionalização, num 
Estado tão grande e diverso quanto o Estado de Minas Gerais, 
começa a ganhar corpo. Temos uma experiência na área da saúde 
que diria que, do ponto de vista da discussão política para a 
~ociedade, talvez seja uma das especialidades, um dos problemas 
que afligem a população, mas que, do ponto de vista da discussão 
política, esteja mais adiantado. Hoje se começa uma discussão, a 
partir das conferências municipais de saúde, e depois passa-se para 
as discussões regionais, depois para discussões em nível de Estado 
e, por fim, para discussão da conferência nacional de saúde. 

Quero fazer esse paralelo para colocar como prioritária a 
questão do tribunal no projeto de regionalização. A cada dia que 
passa, percebemos que as diretorias regionais de saúde precisam ter 
um aparelho eficaz que dê resposta imediata àqueles municípios que 
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compõem as diretorias regionais de saúde. Entendemos que, 
hoje, essa tarefa é da coordenaçãó das políticas da região, da 
fiscalização das- políticas implementadas pelos municípios, pela 
capacitação dos profissionais, enfim, pela coordenação no sentido do 
resultado final das ações que são implementadas na região. 

Entendemos - e falta muito para o Estado - que é preciso 
ter um projeto, um planejamento, em nível regional, para que haja 
uma interlocução entre a cidade pólo e as cidades menores. 

A proposta de descentralização precisa de uma 
resolutividade, e, para isso, é necessária a autonomia, caso contrário 
não estará cristalizada a idéia da regionalização para desafogar os 
Tribunais de Justiça na Capital. Se se constituir uma Câmara, ela não 
terá autonomia financeira, administrativa nem orçamentária, ficando 
como uma ilha dependente da centralidade, ou seja, do Tribunal de 
Justiça, enquanto instrumento centralizado. 

Ora, se se busca desafogar dezenas de milhares de 
processos acumulados nos tribunais, é necessário que a proposta 
colocada em nível regional tenha uma concepção de autonomia. Aí, é 
importante que a decisão dos Juízes de Segunda Instância tenha um 
caráter pleno, o que dará um efetivo resultado em nível de 
regionalização. Podemos comparar o nosso Estado, em tamanho, a 
países europeus, e, portanto, é necessário percebermos que a 
regionalização forma pequenos estados dentro de um grande Estado. 
Imaginem o Norte de Minas, onde temos a experiência com relação às 
Diretorias Regionais de Saúde, que atingem quase 60 cidades. Se 
dividíssemos essa região por uma linha, poderíamos constituir um 
pequeno Estado do Norte de Minas, tendo, como cidade-pólo, Montes 
Claros. 

É necessário analisar a questão da dimensão do Estado e 
da redistribuição de 856 cidades, cujos habitantes têm dificuldade de 
estar na Capital, quando necessitam da segunda instância, buscando 
um aparelho que está assoberbado de processos, que estão sempre 
se arrastando. Nesse ponto, lembramos que a lentidão da justiça 
provoca também injustiça, porque não se tem um resultado a tempo e 
a hora, para redimir as pessoas injustiçadas, que podem, inclusive, 
morrer, ao longo do processo. 

Deputado Chico Rafael, tenho a concepção de que a 
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regionalização deve acontecer por meio de um tribunal, que tem 
autonomia para dar solução definitiva ao caso. Não podemos dizer 
que não haverá solução definitiva, porque o que a proporciona é a 
capacidade para decidir corretamente dos Juízes e profissionais 
envolvidos no processo. Em Minas Gerais, temos profissionais que 
podem estar tanto no Tribunal de Justiça, em Belo Horizonte, quanto 
no Tribunal de Justiça descentralizado, em uma região. O fato de 
estar em Uberaba, Montes Claros ou Poços de Caldas não nos 
interessa, mas sim a qualificação da decisão desse Tribunal, ou seja, 
se a sua decisão atende à justiça. 

Nesse sentido, tentamos trazer luz à questão, para que as 
regiões possam, a partir de um tribunal dessa instância, ter decisões 
próprias, atendendo à população local. Quantos cidadãos não terão 
dificuldades imensas para acompanhar seus processos, se todos 
estiverem centralizados na Capital? Há, portanto, uma concepção cuja 
origem está na capacidade e na qualificação das pessoas que 
julgarão os processos, não apenas em nível central, mas também em 
nível regional. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado, 
Deputado Chico Rafael. Concordo com as palavras do Deputado 
Edson Rezende e digo mais: o que mais me preocupa é saber para 
onde irão os presos. Vamos criar os Tribunais de Alçada, que, 
evidentemente, terão o poder de, num tempo curto, julgar, fazendo 
com que os processos andem mais rapidamente. Hoje, segundo 
informações do próprio Secretário da Segurança Pública de Minas 
Gerais, Dr. Mauro Lopes, temos 50 mil mandados de prisão, que não 
podem ser cumpridos. O Ministério Público diz que são 19 mil, porque 
existe duplicidade, ou seja, um cidadão pode ter três ou quatro 
mandados de prisão. Se temos - arredondando - 20 mil mandados de 
prisão que não podem ser cumpridos, porque não temos onde colocar 
esses presos; se os presos estão amontoados, estão piores que 
animais - aliás, a maioria dos animais vive melhor que eles -, é porque 
não existe um sistema garantindo que o cidadão, ao ser preso, terá os 
seus direitos constitucionais respeitados. 

Recebi, hoje, telefonemas de dois Juízes, de Juiz de Fora, 
pedindo o Tribunal de Alçada. A minha posição é a de seguir aquilo 
que as cidades que nos apoiaram estão solicitando. Peço a V. Exa., 
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como homem profundamente entendedor dessa matéria, que 
comece a trabalhar para que os presos sejam tratados. como seres 
humanos. Poderão dizer que o cidadão que cometeu um crime muito 
violento não merece complacência. A lei tem de ser igual para todos. 

Deputado Chico Rafael, estou vendo que está impaciente. 
No entanto, não vou me alongar demais, embora V. Exa. ainda tenha 
32 minutos para falar. Tomara que termine hoje, a fim de começarmos 
a votar amanhã. 

Estou até elogiando V. Exa., que, como homem que lida 
com o Direito, sabe que estou dizendo a verdade. O amontoado de 
presos nos preocupa. Estamos nos referindo ao nosso Brasil, que é 
Minas Gerais. Esse tribunal tem de funcionar, mas é preciso 
encontrarmos soluções para que os homens sejam tratados como 
homens. Presos, sim, pagando as suas penas, mas tratados como 
seres humanos. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado 
Chico Rafael, nesse período em que V. Exa. ocupa a tribuna, 
encerrando a discussão do Projeto de Lei Complementar n° 17/99, 
farei algumas reflexões. Apesar de o orador que antecedeu V. Exa. 
haver manifestado o seu desencanto para com esta Casa, discordo 
totalmente de sua colocação quando afirma o cumprimento do 
compromisso do parlamentar para com esta Casa em relação à 
aprovação daquele projeto. É extremamente salutar presenciarmos 
uma discussão tão profunda, tão importante, levantada pelo eminente 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, questionando o cumprimento do 
art. 73, inciso V, quanto à essencialidade do processo legislativo. 
Parabenizo a maneira como V. Exa. produziu o seu belíssimo 
relatório. É extremamente salutar, porque gratifica, e muito, o 
parlamentar. 

Esta Casa é a casa de discussão do povo mineiro. Cada 
parlamentar tem o direito de expressar o seu livre pensamento, 
buscando trazer a sua contribuição para o aperfeiçoamento da lei. 
Principalmente, Deputado Chico Rafael, uma lei dessa importância, 
que V. Exa. está estudando por mais de um ano, um ano e meio, 
juntamente com a nossa comissão, juntamente com os nossos pares, 
viajando milhares de quilômetros, participando das audiências 
públicas, ouvindo Juízes, Promotores, serventuários, todos os 
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Sei e saberei perfeitamente, Deputado Chico Rafael, 
entender o seu posicionamento, porque V. Exa. é um advogado 
exemplar, cumpridor de suas tarefas, ex-Presidente da OAB de Pouso 
Alegre. Nós, que lidamos com o direito, muitas vezes não 
compreendemos a demora dos processos judiciais, que se arrastam 
por longos e longos anos, e a prestação da tutela jurisdicional muitas 
vezes não depende de nós, depende do mecanismo que é 
apresentado pelos próprios códigos. 

Quiseram Deus e o destino que V. Exa. fosse relator 
desse importante projeto de lei complementar. V. Exa., toda a 
comissão e toda a assessoria desta Casa estão de parabéns. Quero 
render homenagem ao Dr. Calhau e a todos os assessores que 
trabalharam incansavelmente na formatação desse projeto de lei 
complementar que V. Exa. apresenta a esta Casa. Tenho certeza 
absoluta de que nossos pares irão indiscutivelmente votar para o bem 
do nosso Estado de Minas Gerais, apresentando, acima de tudo, não 
novidades, mas os direitos constitucionais mais tranqüilos e mais 
assegurados de cada cidadão que precisará da tutela jurisdicional. 

Em Minas Gerais, temos um Juiz de Direito para cada 25 
mil habitantes. As nossas comarcas estão assoberbadas, os nossos 
Tribunais não conseguem cumprir as pautas. Nós, como advogados, 
sabemos o quanto é difícil dar um testemunho, uma resposta aos 
cidadãos, em decorrência de inúmeros e sucessivos processos e 
recursos processuais. 

Na formatação desse projeto, a partir do próximo ano, 
daremos o testemunho da verdadeira cidadania a todos aqueles que 
precisarão da tutela jurisdicional. Se V. Exa. me permitir, foi nesta 
Casa que apresentamos, e V. Exas. comigo aprovaram, o projeto de 
lei que cria a defensoria da pessoa idosa, acima de 65 anos, criando 
um mecanismo mais rápido para quem necessita da tutela 
jurisdicional. Isso é muito importante. 

Mesmo com essa demora, um ano, dois anos, nada faz 
mal, faz bem, porque fortalece democraticamente a discussão. 
Deputado Chico Rafael,_ essa discussão é importantíssima. Tenho 
certeza de que neste apagar de luzes, no encerramento desta sessão j 
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legislativa, apresentaremos um projeto para a sociedade, 
composto -inclusive de Corte,·.de tribunais, de serventuários,·de todos 
aqueles que estão alijados da .Lei Orgânica, juntamente com a 
magistratura, ansiosos por seus direitos que irão ser contemplados. 
De 44 Desembargadores, esse projeto de lei agora contempla 60. Por 
meio do projeto estamos criando mais 90 varas, 90 comarcas. 

Mais uma vez faço um apelo a esta Casa, para que nos 
esforcemos nesta noite para votar o Projeto de Lei n° 17 tal qual V. 
Exa. nos apresenta. 

Parabenizo o ilustre Deputado Chico Rafael por esse 
extraordinário trabalho e também a Comissão, que não mediu 
esforços para a elaboração e a formatação desse projeto de lei 
complementar. Parabéns! Vamos votar para proporcionar o bem 
comum, o bem da sociedade mineira, que aguarda ansiosa os 
desígnios desta Casa de leis, para que seja resgatado, acima de tudo, 
o direito do cidadão previsto na Constituição. O que estamos 
querendo é simplesmente dar a cada um a tutela jurisdicional que lhe 
pertence, evitando atropelos na própria justiça, para que ela seja mais 
ágil e contemple a todos. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado Chico Rafael - Agradeço as palavras 
elogiosas de V. Exa. e dos demais Deputados que me apartearam, 
Alberto Bejani e Edson Rezende. 

Informo aos senhores que, com a tentativa de melhorar a 
prestação jurisdicional em favor do povo de Minas, o Tribunal 
apresentou e acatamos, através da nossa relataria, a criação de duas 
circunscrições judiciárias, a da Região Metropolitana, que envolve 
Belo Horizonte, Contagem, Betim e Santa Luzia, e a do Vale do Aço, 
que envolve Timóteo, lpatinga e Coronel Fabriciano. Essas 
circunscrições judiciárias irão possibilitar o cumprimento de diligências 
independentemente de carta precatória. Exemplificando aos senhores: 
um ato judicial, uma intimação, uma citação, que porventura sejam 
determinados por um Juiz de Betim, não vão necessitar de uma carta 
precatória dele para o Juiz de Belo Horizonte. O próprio Oficial de 
Justiça de Betim poderá cumprir a diligência aqui em Belo Horizonte . 
Do mesmo modo será no Vale do Aço, nas cidades de Coronel 
Fabriciano, Timóteo e lpatinga. Isso irá facilitar muito a vida dos 
nossos jurisdicionados e irá desburocratizar a justiça na medida ·em 
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que as Secretarias não vão necessitar expedir cartas precatórias. 
Em Belo Horizonte, temos um Juiz exclusivo para o cumprimento de 
cartas precatórias. Com esse procedimento, iremos desafogar a 
justiça dessas comarcas, vai haver uma sensível redução do número 
de feitos, já que os Oficiais de Justiça poderão cumprir as suas 
diligências dentro da circunscrição judiciária. 

Foi proposta pela Assembléia e acatada por nós a criação 
das câmaras especiais para julgamento dos agentes políticos. Esse é 
um importante avanço, pois teremos a oportunidade de julgar com 
mais severidade os agentes políticos envolvidos em crimes contra o 
patrimônio. Assim, vamos resgatar um pouco a esperança do nosso 
povo com relação ao julgamento dos políticos, que, na maioria das 
vezes, valem-se dos mecanismos de ordem processual para empurrar 
o processo. E muitas vezes não são condenados em razão de 
questões de ordem processual, como a prescrição, a decadência, 
enfim, outros mecanismos que, infelizmente, deixa impune grande 
número de políticos. Isso faz com que o nosso povo, cada vez mais, 
perca a crença em nós, classe política, e no próprio Poder Judiciário. 
O povo não acredita nas suas instituições, e ainda há o caos nas ruas, 
pessoas passando fome, na miséria, violência nas cidades. Estamos 
próximos de uma convulsão social. Estamos às portas de um 
momento crítico para o nosso povo, porque não tem mais esperança 
nos seus políticos, nas suas autoridades, não tem esperança no 
Poder Judiciário, não tem esperança no Poder Executivo. Só lhe resta 
a convulsão, o desespero. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)- Gostaria de 
parabenizar V. Exa. não só por ser Líder de nossa bancada, mas 

_ também por estar fazendo uma exposição de motivos de grande 
relevância para o povo de Minas Gerais. V. Exa., como relator dessa 
matéria muito importante não só para o Judiciário, mas - voltamos a 
repetir, como quando ocupamos a tribuna na parte da manhã -
também para a população, pôde discutir, inclusive, no interior, em 
audiência pública, essa matéria. V. Exa. levou o assunto para a 
população, para os advogados, Promotores, Juízes, para todo o 
pessoal que trabalha nessa área, discutindo, lapidando a melhor 
proposta, para que pud$ssemos atender à população nessa reforma 
do Poder Judiciário que está sendo feita pelo Poder Legislativo, por 
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meio do projeto de lei encaminhado pelo . Poder Judiciário de 
Minas Gerais. 

Então- entendemos que, realmente, V. Exa. fez um 
excelente trabalho, deu oportunidade para todos discutirem. Dentro 
desta Casa, o projeto foi discutido exaustivamente .. V. Exa. também 
soube conduzir essa matéria. No que diz respeito ao 1° turno, todos os 
Deputados puderam discutir com V. Exa. a questão das emendas. A 
maioria delas, quase a totalidade, foi acatada por V. Exa. já visando a 
esse entendimento, justamente para facilitar as coisas em Plenário. 
Mas vimos que está faltando um gesto de boa-vontade, diria, por parte 
de alguns parlamentares, para que possamos chegar a um 
entendimento final, já que a matéria foi exaustivamente discutida 
nesta Casa. Diria que da parte de V. Exa. já houve boa-vontade no 
acatamento de várias emendas, atendendo vários companheiros. 

Também gostaríamos, neste aparte, de solicitar dos 
demais pares desta Casa, dos nobres Deputados, que entendessem 
que, da parte de V. Exa., já houve boa-vontade. Então, que as 
bancadas, que os seus Líderes possam discutir isso e ver o que o 
Deputado Chico Rafael, como relator dessa matéria, um projeto de 
300 e tantos artigos, realizou, um trabalho sobre o qual se debruçou 
dias e mais dias, noites e mais noites, chegando a um consenso, 
acatando a maioria das emendas de Deputados de todas as partes do 
Estado. Ele teve esse grande gesto de boa-vontade no acatamento, 
na discussão, sempre com muita tranqüilidade, com muita 
ponderação, com muito equilíbrio, para que pudéssemos ter uma 
proposta que não fosse ao encontro só das vontades dos Deputados, 
mas também das vontades do Poder Judiciário. Tivemos várias 
discussões, os Desembargadores estiveram nesta Casa, parte da 
Corte Superior também. As entidades de classe do Poder Judiciário 
também estiveram aqui, a AMAGIS e os servidores do Poder 
Judiciário. Tivemos, todos nós, uma grande discussão e vimos que V. 
Exa. - volto a repetir, Deputado Líder da nossa bancada -, fez um 
excelente trabalho. A preocupação de V. Exa. era realmente tudo isso 
que está ocorrendo, uma melhor proposta, capaz de alcançar também 
a população mais pobre, o interior, capaz de atender às entidades de 
classe. Não pudemos falar que todos foram contemplados, mas a 
maior parte dos encaminhamentos das entidades de classe tamb$m 
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foi atendida e acatada por V. Exa. 

Chegamos também ao entendimento com entidades como 
a AMAGIS, que discutiu a questão da Corte Superior, do Pleno. 
Tivemos discussões longas com a Corte Superior, com o Presidente 
do Tribunal de Justiça, e, certamente, V. Exa. e os demais Deputados 
puderam discutir a matéria com muita boa-vontade e chegar a um 
consenso. Do projeto, 98% foram votados em 1° turno com 
entendimento. Faltam apenas 2% para entrarmos em acordo, por isso 
gostaria que as bancadas fossem complacentes e tivessem um gesto 
de boa vontade com o relator, que teve o enorme trabalho de discutir 
essa matéria exaustivamente. 

Por V. Exa., por ter feito um bom trabalho, discutindo com 
todos nós, parlamentares, com o Poder Judiciário, com as 
associações e entidades de classes do Poder Judiciário, insistimos 
que os Deputados deveriam ter um gesto de boa-vontade com relação 
ao que está sendo colocado nesse acordo proposto ainda em 1° turno. 
Aí, sim, chegaríamos a um entendimento final e poderíamos votar o 
Projeto de Lei Complementar n° 17. O Poder Judiciário ficará satisfeito 
e, tenho certeza, mais ainda o povo de Minas Gerais, já que estão 
sendo criadas varas, aumentando o número de comarcas. Também os 
Tribunais de Alçada que serão criados levarão a justiça para o interior 
de Minas, facilitando a vida de muitos que lidam nessa área. 

Com certeza, estaremos dando um grande passo no que 
diz respeito à divisão e reorganização do Poder Judiciário. 

Retorno a palavra a V. Exa., dando-lhe os parabéns. Pode 
contar com nosso apoio, mesmo que seja necessário que fiquemos 
aqui a noite inteira, varando a madrugada, iniciando o outro dia. 
Temos certeza de que a Bancada do PSB estará pronta para atender a diretriz do Líder de nossa bancada. Muito obrigado. 

O Deputado Chico Rafael - Agradeço o aparte de V. Exa. 
pelas palavras dirigidas a este parlamentar. Aproveitando, quero 
ressaltar, de público, o empenho de V. Exa. para atendermos os 
pleitos da corporação militar, em particular do Corpo de Bombeiros, na 
tentativa de contemplar seus interesses no nosso projeto. V. Exa. o 
fez com muito empenho. Poucos Deputados têm se empenhado na 
questão do Corpo de Bombeiros. Também é de se ressaltar o trabalho 
da nobre colega Elaine Matozinhos na defesa dos interesses dos I 
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Defensores Públicos. 
A Deputada Elaine . Matozinhos (em aparte) - Nobre 

Deputado Chico Rafael, Líder da nossa bancada, no momento em que 
V. Exa. se pronuncia com relação a- esse importante projeto, de que 
foi o relator, quero dizer que o que· V. Exa. deseja, o que o-PSB deseja 
é o que a sociedade mineira quer, é o que a justiça mineira quer, é o 
que foi discutido, acordado. 

Pelo que estamos percebendo, parece que chegaremos a 
bom termo nesse acordo, a Casa será suficientemente madura para 
entender que o que V. Exa. e o PSB defendem é o melhor, o mais 
importante para a justiça e para os nossos mineiros, sobretudo para 
os que estão no interior do Estado. 

V. Exa. merece o voto de louvor de todos nós por todo o 
trabalho, dedicação, competência e sabedoria com que conduziu esse 
processo. 

Por isso, Deputado Chico Rafael, é uma honra muito 
grande para nós, do PSB, ter uma pessoa com sua sapiência, com 
esse grande conhecimento jurídico como relator desse importante 
projeto. Muito obrigada. 

O Deputado Chico Rafael - Agradeço, ilustre colega, 
Deputada Elaine Matozinhos. Estamos apenas tentando cumprir nesta 
Casa o que nos comprometemos a fazer em praça pública, por 
ocasião das nossas campanhas. Tenho certeza de que V. Exa. o faz 
muito bem neste Plenário. 

O PSB, ao contrário do que é apregoado na Casa por 
alguns Deputados, não tem como objetivo fazer um processo de 
obstrução por puro capricho pessoal ou pensando em interesses 
outros, de ordem política. Não estamos fazendo esse trabalho com 
interesse em fazer qualquer barganha de ordem política; não estamos 
trabalhando para ocupar cargos na Assembléia ou junto ao Governo, 
nem porque existam outros projetos nossos que não seriam tão 
defensáveis do ponto de vista legal. Estamos fazendo esse trabalho 
para conscientizar os colegas a respeito do que realmente se passou 
durante a tramitação desse projeto. 

Após todo o trabalho feito, ficamos presos a uma única 
questão: criaremos câmaras regionais de Tribunal de Alçada ou 
Tribunais de Alçada regional? As opiniões são divergentes. ~á 
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aqueles que entendem que as câmaras seriam mais práticas, ao 
passo que o Presidente do Tribunal de Justiça defende que, no 
interior, o tribunal de alçada regional, com sua independência 
administrativa e orçamentária e com sua estrutura própria, teria e terá 
melhores condições de atender à população local. 

No 1° turno de votação desse projeto, defendíamos que 
deveríamos mudar de "câmaras", como estava no substitutivo votado 
então, para "tribunais de alçada regional". No momento da votação, 
não queríamos polemizar nem criar empecilhos ao andamento de 
processo, porque entendíamos a urgência e a necessidade de que 
fosse votado. 

O projeto foi votado em 1° turno, mantendo-se "câmaras 
regionais". Nesse ponto, chamo atenção para o que ocorreu no 
Plenário naquela oportunidade, mas não está sendo cumprido agora. 
Infelizmente, há certas coisas em que não podemos transigir uns co~ 
os outros, em Plenário. Naquela oportunidade, foi feita uma 
composição e firmou-se um acordo para que agora, em 2° turno, 
fizéssemos a substituição da expressão "câmara" por "tribunais". 
Quero ler trechos dos pronunciamentos que então fizeram os 
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Durval Ângelo e o próprio 
Presidente desta Casa. Naquela oportunidade, abordando a questão, 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira assim afirmou: "O Deputado 
Chico Rafael levanta um questionamento sobre a denominação de 
"tribunal" ou "câmara", o que é questão de somenos, não afeta o 
espírito da lei e pode ser corrigido até em redação final". Pronunciou-
se, então, o Deputado Durval Ângelo: "O Deputado Sebastião Navarro 
Vieira tem razão em sua colocação". E, por sua vez, o Presidente da 
Casa: "Então, está incluído o art. 47, para ser corrigido o termo, 
substituindo-se "câmaras" por "tribunais"". 

Então, por quê? Porque essa resistência do PFL e do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira? Diz ele que, se não será 
cumprido mesmo, seja "câmara", seja "tribunal", por que não votar? 
Mas pergunto: o que estamos fazendo nesta Casa de leis? Somos 
atores ou artistas? Isso aqui é um teatro, um circo, onde se criam as 
leis, se discutem as necessidades de nosso povo e se votam as leis 
para que não sejam cump_ridas? Creio que não, Deputados. Creio que 
não é esse o caminho e que a Bancada do PFL terá sensibilidade 
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suficiente para entender que o que está em jogo não são 
questões partidárias nem interesses pessoais, mas o interesse do 
povo de Minas, o- interesse daquelas pessoas a quem mencionei n6' 
início de meu pronunciamento. 

É importante que os parlamentares da Casa, 
principalmente os do PFL, tenham consciência disso. Todos os 
partidos assinaram um Acordo de Líderes para retificar o projeto. 
Somente o PFL não o fez, alegando que não se pode negociar em 
questões regimentais, porque a matéria já foi votada em 2° turno. 

Questão de Ordem 
O Deputado Agostinho Patrús - Se V. Exa. e o Presidente 

concordarem, sugerimos que se suspenda a reunião pelos 5 minutos 
que V. Exa. ainda tem para fazer uso da palavra e por outros 5 
minutos, ou seja, que se suspenda a reunião por 1 O minutos, para que 
concluamos o Acordo de Lideranças e prossigamos a votação. 

O Deputado Chico Rafael - Não quero passar por 
intransigente e fechado à negociação, mas peço ao Presidente que 
preserve os 4 minutos a que tenho direito, para terminar minha 
argumentação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão 

de ordem suscitada pelo Deputado Agostinho Patrús, suspende a 
reunião por 4 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Com a palavra, para continuar a discutir o projeto, o Deputado Chico 
Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, nestes poucos 
minutos que me restam, gostaria de concluir o meu pronunciamento 
de acordo com o que acabamos de estabelecer com a Liderança do 
PFL, ilustre Deputado Sebastião Navarro Vieira. A política, em última 
análise, é a arte da pacificação dos conflitos. Esta Casa é onde 
procuramos pacificar todos os conflitos. Essa pacificação surge do 
debate, da troca de idéias e, muitas vezes, algum mal-entendido até 
surge, muitas vezes até causando mágoa em razão de um 
posicionamento de um ou outro colega. Mas, com certeza, o objetivo 
da Casa é pacificar o conflito. Hoje, tivemos o exemplo disso nes~e I ~ l ~-----------' 
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momento com a atitude do PFL de concordar com a emenda 
apresentada pelo Colégio de Líderes - um grande avanço da. Casa. 
Com o Projeto de Lei Complementar n° 17, estamos garantindo a 
criação dos tribunais regionais de alçada, que reputo uma das 
maiores, se não a maior, conquistas desse projeto. 

Sr. Presidente, em nome da Bancada do PSB, composta 
pelos brilhantes e bravos parlamentares Edson Reze~de, Sarg~nto 
Rodrigues, Elaine Matozinhos e Sávio Souza Cruz, quena parabemzar 
a atitude do PFL, a conduta que teve de aquiescer ao Acordo de 
Líderes que acaba de ser assinado pelo ilustre parlar:n~ntar e g~ande 
líder político da Casa Deputado Sebastião Navarro V1e1r~ e _p~dlr aos 
Deputados escusas pela nossa insistência, pela f?~ma 1nc1s1va pela 
qual muitas vezes intercedemos e atuamos no Plenano .. 

Sr. Presidente, quero dizer-lhe que, a despe1to das nossas 
discussões e desavenças, o nosso objetivo, meu, de V. Exa., tenho 
certeza, e de todos os Deputados, é acharmos o melhor caminho para 
a sociedade mineira. Quero que os parlamentares não vejam no PSB 
um partido que vem aqui para fazer um processo de obstrução para 
fazer troca em razão de algum projeto ou algum cargo. Longe d1sso, 
viemos aqui para trocar a paciência de V. Exas., trocar a nossa 
capacidade de discursar, de ter idéias, por aquilo que entendemos ser 
o melhor para o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.. . 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores mscntos. 
-Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 17/99 
EMENDA N° 24 

Acrescente-se ao art. 326 os seguintes parágrafos: 
"Art. 326- .......................................................... . 
§ .... - Não haverá acumulação ou desacumulaçã_? ?os 

serviços notariais e de registro s~m p~évio es~udo economlco-
financeiro, a ser realizado sob a onentaçao do D1retor do foro da 
comarca, no prazo máximo de cento e vint~ dias, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 26, da Le1 no 8.935, de 18 de 
novembro de 1994. 

§ .... - Concluído o estudo _p~ra fins _d_e acumula_ção ou 
desacumulação, o Diretor do foro ouv1ra o Notano ou Registrador 
responsável pela serventia no prazo de quinze dias e, em igual prazo, 
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fará relatório circunstanciado e remeterá os autos à Corte 
Superior, que decidirá mediante resolução.". 

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam 
em que seja recebida, em 2° turno, emenda do Deputado Miguel 
Martini ao Projeto de Lei Complementar n° 17/99. 

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2000. 
Justificação: A emenda apresentada busca regulamentar o 

processo de acumulação e desacumulação dos serviços notarias e de 
registro, para aferir a viabilidade econômica e financeira da serventia, 
nos termos do parágrafo único do art. 26 da Lei n° 8.935, de 1994, c/c 
o parágrafo único do art. 34 da Lei Estadual n° 12.919, de 1998. 

O prev1o estudo para fins de acumulação e 
desacumulação dos serviços notariais e de registro é salutar sob 
todos os pontos de vista. Com efeito, há um grande número de 
serventias deficitárias, que não oferecem nenhum atrativo para fins de 
provimento por via de concurso público. Precisam acumular outros 
serviços notariais ou de registro, até mesmo para melhorar o 
atendimento ao usuário. 

Além disso, existem serventias vagas, mas cujo acervo 
(livros, arquivos, etc.) foi transferido para outra serventia maior, 
geralmente na sede da comarca. Vale dizer, a serventia existe do 
ponto de vista legal, mas, na prática, só tem os livros, e estes 
encontram-se em poder de outro serventuário. Esse fato é comum, 
especialmente no âmbito do registro civil das pessoas naturais. 

Por outro lado, a emenda não olvidou os serventuários 
estáveis e que ainda não tiveram a sua situação decidida pela 
Secretaria da Justiça. Em ambas as hipóteses, ou seja, quando 
inexistir o prévio estudo econômico-financeiro e o serventuário 
preencher os requisitos legais da estabilidade, a respectiva serventia 
não poderá ser considerada vaga. 

São medidas saneadoras que visam, em primeiro plano, a 
dar cumprimento à lei e, em segundo plano, melhorar as condições 
dos serviços notariais e de registro das pequenas ·localidades no 
interior do Estado, para que adquiram eficiência e qualidade . na 
prestação de serviço à população local. 

EMENDA N° 25 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... - Exclui o município de São Tiago, da Comarca 

de Bom Sucesso, fazendo sua inclusão na Comarca de São João del 
Rei." 

Sala das Reuniões, de de 2000. 
Sebastião Costa 
Justificação: São Tiago localiza-se a 40 km de São João 

del Rei, pela BR-494 (asfaltada), e se distância 44 km de Bom 
Sucesso, ligado por estradas vicinais, em péssimo estado de 
conservação (estrada de terra). --· 

Diariamente, existem cinco horários de ônibus que fazem 
o trajeto São Tiago - São João del Rei, sendo dois na parte da manhã 
e três à tarde, enquanto que para Bom Sucesso existem apenas dois 
horários: um às 7 horas, com retorno às 14 horas, e outro às 17 horas, 
com retorno somente no dia seguinte. 

O fato de existirem apenas dois horários de ônibus para 
Bom Sucesso ocasiona incompatibilidade com o horário de 
atendimento do fórum da comarca, já que o seu funcionamento se 
inicia às 13 horas e o ônibus retorna às 14 horas. Como o tempo é 
exíguo, a comunidade são-tiaguense fica prejudicada, principalmente 
os usuários de ônibus, que, muitas vezes, se vêem obrigados a 
pernoitar na cidade de Bom Sucesso. 

São João del Rei, pelo projeto em tramitação, ficará com 
seis Juízes, enquanto Bom Sucesso contará apenas um para analisar 
e julgar todos os processos da Comarca, que são bastante 
numerosos. Com isso, haverá um retardamento prejudicial aos 
julgamentos. 

Em relação à área trabalhista, salientamos que São João 
· del Rei dispõe de um escritório do Ministério do Trabalho e da Junta 
de Conciliação e Julgamento do Trabalho; na Comarca de Bom 
Sucesso, não existe esse tipo de assistência, sendo os casos 
trabalhistas transferidos para a cidade de Lavras, dificultando-se ainda 
mais o acesso. 

São João del Rei, político-administrativamente, funciona 
como área de circunscrição do Município de São Tiago, dispondo de: 
agência da Receita Federal, Administração Fazendária (Secretaria de 
Estado da Fazenda), . Superintendência Regional de Ensino, 
Superintendência Regional de Saúde, posto do PSIU, Associação dos 
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Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes-AMVER · .<' 
Essas são as razões para a apresentação desta emenda. · ,.:.- · 

EMENDA N° 26 
Dê-se ao art. 85 a seguinte redação, acrescentando-se 

três parágrafos e suprimindo-se os arts. 86, 87, 88, 89 e seu parágrafo 
único, 90 e 91, com o respectivo parágrafo único, renumerando-se os 
artigos 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 anos, 
residentes no distrito ou no subdistrito judiciário e que neles sejam 
eleitores. 

§ 1° - As eleições para Juiz de Paz serão realizadas 
simultaneamente com as eleições municipais, na forma da lei e 
mediante a aplicação subsidiária do Código 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 de vagas a serem 
preenchidas em cada município, o Tribunal de Justiça fornecerá ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no momento oportuno, a 
relação dos distritos e subdistritos judiciários de que trata este artigo.". 

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2000. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 98, 11, 

reservou aos Estados a criação da Justiça de Paz, por meio de lei 
estadual. Determinou, porém, expressamente, que os Juízes de Paz 
fossem remunerados e eleitos pelo voto direto, universal e secreto, 
para um mandato de quatro anos, autorizando ainda, à lei estadual, 
dispor sobre a competência desses Juízes, além daquela prevista no 
art. 98, bem como sobre a designação da data para as respectivas 
eleições (art. 330 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal). 

A Constituição mineira, por sua vez, em seu art. 117, ao 
dispor sobre o assunto, repetiu as mesmas disposições da jll i: 
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Constituição Federal, estabelecendo que lei estadual disporá ,. 
sobre a Justiça de Paz. No entanto, foi mais além, ao determinar, no 
parágrafo único daquele artigo, que a escolha dos Juízes de Paz 
deverá coincidir com as eleições municipais, observado o sistema 
majoritário. 

Dando cumprimento às disposições constitucionais 
citadas, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado encaminhou a esta 
Casa, em 17/3/99, o Projeto de Lei n° 181/99, objetivando a 
regulamentação da Justiça de Paz no âmbito do Estado. Essa 
proposição, aprovada após longos debates nas comissões e no 
Plenário, foi encaminhada ao Governador do Estado, que a sancionou 
sem qualquer veto, dando origem à atual Lei n° 13.454, de 12/1/2000. 

Portanto, estando em plena vigência a mencionada lei, é 
de se estranhar - e não se justifica, em absoluto - a alteração 
introduzida pela Comissão de Administração Pública no texto do 
Substitutivo n° 2, do Projeto de Lei Complementar n° 17/99, dispondo 
que "os Juízes de Paz e seus suplentes serão escolhidos na forma do 
art. 117 da Constituição Federal, o que será regulamentado em lei 
específica". Ora, se a Lei n° 13.454, de 2000, trata, especificamente, 
da regulamentação da Justiça de Paz em Minas Gerais, em 
consonância com o dispositivo constitucional, na verdade constitui 
uma incongruência aquela alteração, pois dá a entender a inexistência 
de tal lei, o que é, além de absurdo, inadmissível. 

Daí a razão pela qual estamos apresentando esta 
emenda, dando nova redação ao art. 85 do substitutivo em foco, de 
modo a que não paire nenhuma dúvida sobre o fato de já estar o art. 
117 da Constituição Estadual regulamentado pela Lei no 13.454, de 
12/1/2000. 

Assinale-se que a remissão a essa lei tornará dispensável 
a manutenção, no texto do substitutivo, das disposições contidas nos 
arts. 86 a 91 , do Capítulo IV, que tratam sobre a eleição, posse, 
exercício, substituição, renúncia, competência e atribuições do Juiz de 
Paz, por se encontrarem todas elas suficientemente disciplinadas na 
mencionada lei, motivo pelo qual a emenda está propondo também a 
supressão de tais artigos, o que não acarretará prejuízo ao projeto 
original, encaminhado pelo egrégio Tribunal de Justiça: 

Pelas razões -aduzidas, esperamos que esta_ emenda I 
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receba dos nobres pares nesta Casa o necessário acolhimento. 
EMENDA N° 27 ' 

Acrescente-se ao art. 22 o seguinte inciso: 
"Art. 22- ................................................. . 
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. . . . - compete à Corte Superior do Tribunal de Justiça a 
homologação de convênios entre as administrações públicas direta e 
indireta e os Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, quando 
do interesse da comunidade local, com vista à prestação dos serviços 
correspondentes ou outros de interesse público.". 

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2000. 
Miguel Martini - Antônio Andrade - Carlos Pimenta - Hely 

Tarqüínio - Marcelo Gonçalves - Sebastião Navarro Vieira - Chico 
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Cristiano Canêdo - Luiz Menezes. 

EMENDA N° 28 
Dê-se ao art. 191 a seguinte redação: 
"Art. 191 - 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 a pena privativa de liberdade por 
tempo superior a dois anos.". 

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2000. 
Sebastião Navarro Vieira 

EMENDA N° 29 
Dê-se ao inciso IV, alínea "c", e ao inciso XV do art. 196 as 

seguintes redações: 
"Art. 196- ..................................................... . 
IV- ............................................. ;· .................. . 
c) as praças condenadas a 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." . 

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2000. 
Sebastião Navarro Vieira 

EMENDA N° 30 
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Dê-se a seguinte redação ao art. 47: 
"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.". 

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2000. 
Marco Régis 
Justificação: O art. 47, como no vencido em 1° turno, 

contempla várias comarcas mineiras para abrigarem câmaras 
regionais do Tribunal de Alçada, cuja "competência será definida por 
resolução da Corte Superior" (art. 47, § 2°). 

Nosso intuito neste momento é acrescentar nesse rol a 
Comarca de Muzambinho, com 120 anos de existência, considerando 
a elevada densidade populacional da região Sul do Estado, bem como 
a sua exuberante divisão político-administrativa. 

Seria uma boa oportunidade para que os Poderes 
Legislativo e Judiciário do Estado pusessem em prática a tão 
propalada idéia de um desenvolvimento econômico-social harmônico, 
privilegiando não uma cidade considerada pólo na sua economia e 
sua população, mas sim uma cidade-pólo nas suas tradições 
educacionais, culturais, políticas e judiciárias. A pesquisa histórica 
comprovará sobejamente a presença de Muzambinho na vida deste 
Estado. 

EMENDA N° 31 
Dê-se ao art. 47 a seguinte redação: 
"Art. 47 - O Tribunal de Alçada terá Câmaras Regionais 

nas Comarcas de Almenara, Belo Horizonte, Governador Valadares, 
Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Muzambinho, Patos de Minas, 
Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, Uberaba 
e Uberlândia.". 

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2000. 
Márcio Kangussu 
Justificação: A emenda em tela visa a criar a Câmara 

Regional de Almenara. Pela sua densidade populacional e condição 
de cidade pólo, Almenara exerce uma forte liderança regional, que se 
estende ao vale do Jequitinhonha e parte do vale do Mucuri, 
compreendendo uma exten-sa área territorial e demográfica. 
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A sua criação é oportuna e atende a uma nova postura 

do Judiciário mineiro, que visa à descentralização e interiorização de 
suas ações, cujo ·objetivo é atender o- cidadão em suas respectivas 
regiões de domicílio. 

EMENDA N° 32 
Inclua-se a Comarca de Santa Bárbara na alínea "p" do 

inciso 11 do art. 10, procedendo-se à alteração necessária no anexo 11. 
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2000. 
Agostinho Patrús 

EMENDA N° 33 
Acrescente-se onde convier: 

Os Juízes da entrância intermediária que constam na lista 
de promoção por merecimento para a entrância final, ora extintas por 
força desta lei, terão preferência para promoção às comarcas que por 
esta lei foram elevadas a entrância especial.". 

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2000. 
Agostinho Patrús 

EMENDA N° 34 
Dê-se ao art. 17 a seguinte redação: 
"Art. 17 - O Tribunal Pleno compõe-se da totalidade dos 

Desembargadores e tem atribuições de: 
I - eleger o Presidente, o 1° e o 2°-Vice-Presidentes do 

Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral de Justiça; 
11 - apreciar a indicação para agraciamento com o Colar do 

Mérito Judiciário; 
111 - empossar o Presidente, o 1° e 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 das Secretarias dos Tribunais e dos Juízos que 
lhes forem vinculados, bem como a fixação dos subsídios e dos 
vencimentos respectivos; 
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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 dos Grupos 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 o Colar do 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 desta lei, observado o disposto no 
inciso V.". 

Durval Ângelo 
EMENDA N° 35 

No art. 1 O, 11, transfira-se o Município de Passos da alínea 
"j" para a alínea "i", procedendo-se às demais alterações para a 
compatibilização da redação da proposição. 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2000. 
Rêmolo Aloise 
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EMENDA N° 37 

"Onde se lê: Câmaras Regionais, ou Câmara Regional do 
Tribunal de Alçada, leia-se Tribunais ou Tribunal de Alçada Regional." 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2000. 
Chico Rafael 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam 

em que seja recebida emenda, no 2° Turno, do Deputado Chico 
Rafael. 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2000. 
Nota explicativa, à guisa de justificação e ressalva, para a 

emenda apresentada em Plenário, no 2° turno, ao Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99, pelo Deputado Chico Rafael. 

1 - Antecedentes: 
O Plenário da Assembléia, em votação destacada por 

ocasião da análise do Projeto de Lei Complementar n° 17/99 em 1° 
turno, rejeitou a proposta original do Presidente do Tribunal de Justiça 
e acolheu destaque constante em dispositivo do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; 

Pela proposta original, seriam criados Tribunais de Alçada 
nas cidades de Montes Claros, Juiz de Fora, Governador Valadares, 
Uberlândia e Pouso Alegre. O Substitutivo n° 1, acolhendo emenda da 
Comissão de Constituição e Justiça, transforma os Tribunais de 

EMENDA N° 36 Alçada em Câmaras Regionais do Tribunal de Alçada e acrescenta 
No Anexo 11 do projeto, retire-se o Município de Carrancas mais cinco cidades às já mencionadas: Poços de Caldas, Patos de 

da Comarca de Cruzília e inclua-se na Comarca de Andrelândia. z Minas, Januária, São Sebastião do Paraíso e Uberaba; 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2000. õ Dessa maneira, retoma o projeto à Comissão de 
Arlen Santiago E Administração Pública, para receber parecer de 2° turno, ocasião em 

ACORDO DE LIDERANÇAS 1 que o relator, fugindo do que o Regimento Interno determina, 
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam 2 apresentou 23 emendas, sendo que as Emendas n°s 6, 7 e 8 

em que seja recebida, em 2° turno, emenda do Deputado Arlen ~ pretendiam retornar ao texto do vencido o que-já havia sido rejeitado 
Santiago ao Projeto de Lei Complementar no 17/99. ; em 1° turno; 

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2000. ,~ O Presidente da Assembléia, zeloso no cumprimento do 
Chico Rafael - Antônio Andrade - Cristiano Canêdo - .g Regimento Interno, comunicou às lideranças que só poderia receber 

Márcio Kangussu - Djalma Diniz - Marcelo Gonçalves - Sebastião 1 matéria vencida, mediante acordo do Colégio de Líderes, subscrito 
Navarro Vieira - Hely Ta_rqüínio - Carlos Pimenta - José Henrique - i pela totalidade de seus membros; 
Luiz Fernando Faria - Ivo José. 1 o O PFL e o PT recusaram-se a assinar o referido acon;:lo. 1...------.,..-----------ll ~-------...__) 



Posteriormente, o PT o assinou, através de seu Líder, Deputado 
Ivo José. 

2 - Impasse e Solução: 
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Inúmeras reuniões foram feitas na tentativa de se chegar a 
um entendimento que permitisse a votação do projeto, com o objetivo 
de encerrar a obstrução promovida pelo PSB, sob o comando do 
Deputado Chico Rafael; 

Como as duas partes não cediam, PFL e o Deputado 
Chico Rafael, criou-se o impasse. Existindo, porém, o compromisso do 
PFL de votar a lei que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias 
do Estado, ainda nesta sessão legislativa, que já deveria ter se 
encerrado no último dia 15, entende o partido que, dada a urgência do 
caso, deva somente nesta oportunidade. aquiescer em assinar 
semelhante acordo de Líderes (grifo nosso}, de tal forma a possibilitar 
a votação desse projeto e dos demais constantes na pauta mínima, 
compromissada com o mesmo Colégio de Líderes e a Presidência da 
Assembléia. Só assim, poder-se-á, afinal, votar o orçamento do 
Estado, encerrando-se a sessão legislativa. 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2000. 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA DE N° 9 AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 17/99 
Dê-se ao "caput" do art. 192 a seguinte redação: 
"Art. 192 - O Tribunal de Justiça Militar compõe-se de dois 

Juízes oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar e um Juiz 
oficial da ativa do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar e de 
dois Juízes civis, sendo um da classe dos Juízes Auditores e um 
representante do quinto constitucional.". 

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2000. 
Rogério Correia - Durval Ângelo - Paulo Piau. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA DE N° 22 AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 17/99 

Dê-se ao art. 122 a seguinte redação: 
"Art. 122 - Por falecimento do magistrado, será devida a 

seu cônjuge ou companheiro, por união estável, assim declarado por 
sentença, ou na falta destes, 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 
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aposentadoria do magistrado falecido, ou da remuneração a que o 
magistrado tinha direito, se em atividade, na forma da Constituição, 
podendo a lei estabelecer os critérios de compensação financeira 
decorrentes desses pagamentos, ao orçamento do tribunal.". 

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2000. 
Durval Ângelo 
- A Mesa, nos termos do § 2° do art. 189 do Regimento 

Interno, deixa de receber, por conterem matéria prejudicada, as 
Emendas n°s 6, 7 e 8, da Comissão de Administração Pública, que 
foram publicadas na edição do dia 7/12/2000. 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 17/99 
Dê-se ao "caput" do art. 47 a seguinte redação: 
"Art. 47- Os Tribunais de Alçada terão sede nas comarcas 

de Belo Horizonte, Governador Valadares, ltajubá, Juiz de Fora, 
Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia.". 

Sala das Reuniões, de novembro de 2000. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: Na redação original do Projeto de Lei 

Complementar n° 17/99, propõe-se a criação de varas especializadas 
do Tribunal de Alçada nos Municípios de Belo Horizonte, Governador 
Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia, 
privilegiando-se o Município de Pouso Alegre em detrimento do 
município de ltajubá, ao agraciar aquela Comarca com uma sede do 
Tribunal de Alçada. 

Necessária se faz a inclusão de sede do Tribunal de 
Alçada regional na Comarca de ltajubá, objeto da presente emenda, 
sendo ltajubá a mais antiga das comarcas sediadas na região 
sulmineira, instalada em 26/2/1892. 

Justifica-se a pretensão o seu grande volume forense, cujo 
número de feitos anual gira em torno de aproximadamente 6 mil 
processos, tamanha a demanda dos comarcandos. 

A tradição histórica do todo o Sul de Minas tem seu berço 
em ltajubá, terra natal de nosso segundo Presidente da República, o 
mineiro Wenceslau Braz, que sancionou a Lei n° 3.071, de 1°/1/16, 
que contém o Código Civil vigente. 

Pela Comarca de ltajubá também passaram quatro novéis 
Desembargadores, entre eles a primeira mulher a galgar o mais alto 
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posto da magistratura mineira, a Ora. Branca Margarida Pereira 
Rennó. 
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Por todos esses predicados, que mais alto falam, em 
comparação com o singelo posicionamento geográfico de uma 
comarca, clama a tradição histórica mineira pela justiça da presente 
emenda, que, espera-se, seja acolhida pelos eminentes pares. 

- A Mesa, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento 
Interno, deixa de receber, por se tratar de matéria não pertinente ao 
projeto, as seguintes emendas: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 17/99 
Dá nova redação ao art. 47 do Projeto de Lei 

Complementar n°17/99 
Art. 47- Os Tribunais de Alçada terão sede nas Comarcas 

de Belo Horizonte, Almenara, Governador Valadares, Januária, Juiz 
de Fora, Montes Claros, Muzambinho, Patos de Minas, Poços de 
Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, Uberaba, 
Uberlândia. 

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2000. 
Marco Régis 
Justificação: O projeto a ser emendado, contendo a 

organização e a divisão judiciária do Estado, descentraliza o Tribunal 
de Alçada, criando sedes regionais em Belo Horizonte, Governador 
Valadares, Ju.iz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia, 
cuja "competência será definida por resolução da Corte Superior" (art. 
47, § 2°). 

Nosso intuito, neste momento, é acrescentar neste rol a 
Comarca de Muzambinho, com 120 anos de existência, considerando 
a elevada densidade populacional da Região Sul do Estado, bem 
como sua exuberante divisão político-administrativa. 

Seria uma boa oportunidade para que os Poderes 
Legislativo e Judiciário deste Estado pusessem em prática e tão 
propalada idéia de um desenvolvimento econômico-social harmônico, 
privilegiando não uma cidade considerada pólo no que se refere a 
economia e população, mas, sim uma cidade pólo nas suas tradições 
educacionais, culturais, políticas e judiciárias. A pesquisa histórica 
comprovará sobeja e fartamente a presença de Muzambinho na vida 
deste Estado. 
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Considerando a existência de outras emendas que 

visam, pelas mais diversas razões, a inlcuir Almenara, Januária, Patos 
de Minas, Poços ae Caldas, São .Sebastião do Paraíso e Uberaba 
como sedes regionais do Tribunal de Alçada, estamos condensando 
nesta emenda o pleito de todos os interessados na ampliação das 
referidas sedes regionais. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 6 AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 17/99 

Dê-se ao art. 47 a seguinte redação: 
"Art. 47 - Os Tribunais de Alçada terão sede nas 

Comarcas de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, 
Montes Claros, Pouso Alegre, Uberlândia, Uberaba e Patos de 
Minas.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2000. 
Hely Tarqüínio 
- A Mesa, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento 

Interno, por tratar de matéria não pertinente ao projeto, deixa de 
receber a seguinte emenda: 

EMENDA 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. . . . . - Fica estabilizado no serviço público estadual o 

detentor de função pública que na data da promulgação dessa 
emenda tenha cinco anos ou mais de serviço continuado em órgão da 
administração direta, em autarquias ou fundações públicas 
estaduais.". 

Sala das Reuniões, 1 O de outubro de 2000. 
lrani Barbosa 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte emenda por ser 
idêntica à Emenda n° 14, da Comissão de Administração Pública: 

EMENDA 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . . . . - Fica incorporado à Comarca de Grão-Mogol o 

Município de Padre Carvalho, mediante desmembramento da 
Comarca de Salinas.". 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2000. 
Elbe Brandão ., 

" 
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Justificação: A emenda ora apresentada tem por 

objetivo regularizar uma situação anômala e contrária aos interesses 
públicos relativa à divisão judiciária do Estado, envolvendo o 
Município de Padre Carvalho. 

Conforme o Ofício n° 3/99, pelo qual o egrégio Tribunal de 
Justiça encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 
17/99, os motivos de se aprovar o referido projeto é porque ele 
"promove a transferência de alguns municípios, de uma para outra 
comarca, sempre com base em dados objetivos de distância, vias de 
acesso e meios de comunicação e, em todos os casos, com 
manifestação favorável dos órgãos e entidades representativas das 
comunidades envolvidas. Em síntese, procura o projeto aprimorar a 
organização e a divisão judiciárias, a fim de atender aos anseios de 
toda a população mineira, por mais ágil e adequada prestação 
jurisdicional". 

Entretanto, verificamos que a população de Padre 
Carvalho não contará com uma adequada prestação jurisdicional, 
caso seja transferido para a Comarca de Salinas, como consta no 
projeto. A assertiva se faz uma vez que Padre Carvalho está 
localizada aproximadamente a 110km do Município de Salinas e 
apenas a 56km da Comarca de Grão-Mogol. 

Ressaltamos que a Comarca de Salinas já é composta por 
outros quatro distritos judiciários - Fruta de Leite, Novo Horizonte, 
Rubelita e Santa Cruz de Salinas. Nota-se que na Comarca (je 
Salinas, que conta apenas uma Vara cumulativa, com um Juiz de 
Direito e um representante do Ministério Público, há uma sobrecarga 
de serviços e essa demanda irá aumentar, caso o distrito judiciário de 
Padre Carvalho seja transferido para essa comarca. Por outro lado, a 
Comarca de Grão-Mogol é composta, de acordo com a proposta_do 
Tribunal de Justiça, apenas por três distritos judiciários - Botumi~im, 
Cristália, Josenópolis. Ou seja, a permanência do Município de Padre 
Carvalho na Comarca de Grão-Mogol, como é hoje, é uma solução 
que vem ao encontro dos interesses da população e do próprio 
Tribunal de Justiça, que luta por uma prestação jurisdicional de 
qualidade e célere, sem que traga ônus para os cofres públicos. As 
duas Comarcas de Salina~ e de Grão-Mogol, terão cada uma quatro 
distritos judiciários. 
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Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres 

pares à aprovação desta proposição. 
O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. A Presidência 

informa ao Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas 
ao projeto 13 emendas, sendo duas do Deputado Miguel Martini, que 
receberam os n°s 24 e 27, que, por conterem matéria nova, vêm 
acompanhadas de Acordo de Líderes; uma do Deputado 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 Deputado Márcio Kangussu, que 
recebeu o n° 31; duas do Deputado Agostinho Patrús, que receberam 
os n°s 32 e 33; uma do Deputado Durval Ângelo, que recebeu o n° 34; 
uma do Deputado Rêmolo Aloise, que recebeu o n° 35; uma do 
Deputado Arlen Santiago, apoiada pela totalidade dos Líderes com 
assento nesta Casa, que recebeu o n° 36; e uma do Deputado Chico 
Rafael, apoiada pela totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, 
que recebeu o n° 37; e duas subemendas, do Deputado Durval 
Ângelo, que receberam o n° 1 às Emendas n°s 9 e 22; e que, nos 
termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, as emendas e 
subemendas serão votadas independentemente de parecer. 

Discussão, em 1° 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 discussão, o projeto. 
Não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Discussão, em 
2° turno, do Projeto 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. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 6 AO PROJETO DE LEI N° 997/2000 
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Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O § 3° do art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, modificado pelo art. 6° da Lei no 13.430, de 28 de 
dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 

'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 Estad~ 
da Segurança Pública; 

111 - 20% (vinte por cento) para o Fundo Estadual de 
Promoção dos Direitos Humanos.'.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2000. 
Elbe Brandão 
Justificação: A emenda ora apresentada visa, no bojo das 

medidas de modernização do papel do Estado nas áreas da justiça e 
da segurança pública, a redistribuir as receitas provenientes da 
arrecadação da Taxa de Segurança Pública, direcionando-as para as 
Secretarias da Justiça e da Segurança Pública e o Fundo Estadual de 
Promoção dos Direitos Humanos. 

São essas, com efeito, as principais entidades envolvidas 
na promoção da segurança do cidadão e na garantia dos direitos 
fundamentais previstos pelo texto constitucional. Entendemos que a 
Secretaria da Justiça, pelo seu papel constitucional de gerir a política 
penitenciária e promover os direitos fundamentais, é um dos pilares, 
juntamente com a Secretaria da Segurança Pública, da luta pela 
diminuição da criminalidade no Estado. Já os programas 
desenvolvidos com os recursos do Fundo Estadual de Promoção dos 
Direitos Humanos guardam estreita relação com a melhoria das 
condições de segurança pública do Estado, por tratarem de matéria 
vinculada exatamente à vida e ao bem-estar dos cidadãos mineiros. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda da Deputada Elbe 
Brandão, que recebeu o n° 6. Nos termos do § 4° do art. 189, a 
emenda será votada independentemente de parecer. 
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O Sr. Presidente (Deputado· Anderson Adauto) -

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.092/2000; do Deputado 
José Henrique, q-ue altera o topônimo do Município de ltabirinha de 
Mantena. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação 
do projeto. Em discussão, o projeto. ' Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.165/2000, 
da Bancada do PT, que dispõe sobre ó Conselho Deliberativo do 
IPSEMG-CODEI. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase 

de discussão, e persistindo a falta de "quorum" para votação, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a reunião 
ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia já 
anunciada, e para a reunião extraordinária também de amanhã, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1308 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/12/2000 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Márcio Kangussu, Ivo 

José e Fábio A velar 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Questões de 

ordem - Encerramento. 
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 -
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 Pint~ 
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- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Ivo José- João Agradeço aos pares que votaram as emendas·,no 1° 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - turno. Temos de nos colocar dispostos a equacionar os problemas do 
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Estado, principalrriemte os do setor da justiça, mas os dos outros 
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márci<;> também. Com bom-senso e discernimento, conseguiremos melhorar 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri muita coisa até o final de nosso mandato. Muito obrigado a todos. 
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Com a 
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo palavra, o Deputado Ivo José. 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues ,- O Deputado Ivo José - Cumprimento os Deputados que 
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - participaram ativamente da tramitação, discussão e votação do 
Wanderley Ávila. -· Projeto de Lei Complementar n° 17. Até hoje, não havia visto na Casa 

Abertura projeto tão discutido e tão polêmico como esse. Finalmente, 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às conseguimos aprovar uma proposta que traz grandes avanços para a 

20h15min, a lista de comparecimento registra a existência de número organização e agilização do Poder Judiciário, dando, assim, valiosa 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em contribuição ao Estado. 
nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Não posso, de maneira alguma, deixar de ressaltar o 

Questões de Ordem trabalho de dois Deputados durante este ano. Primeiro, do Deputado 
O Deputado Geraldo Rezende - Tivemos oportunidade de Anderson Adauto, que não deixou, em nenhuma oportunidade, de 

apresentar duas emendas ao Projeto de Lei Complementar n° 17, que promover o debate nesta Casa e nas audiências públicas do interior, 
reestrutura e reorganiza o Poder Judiciário de Minas Gerais. Diziam dando todas as condições para que a comissão e seu relator fizessem 
respeito a duas cidades importantes de minha região: a primeira, o trabalho a contento. Segundo, do Deputado Chico Rafael, relator do 
Uberlândia, e a segunda, Araguari. Conseguimos elevar o número de Projeto de Lei Complementar n° 17. Louvamos seu empenho, sua 
varas em Uberlândia de 23 para 28 e em Araguari, de 6 para 11, dedicação e sua firmeza, mesmo nos pontos polêmicos, como foi a 
ganhando, assim, 5 varas da justiça duas cidades que se encontram questão das férias dos servidores da 23 Instância. Estava correto em 
tão longe de Belo Horizonte e da Região Metropolitana e, dessa sua posição, e votamos com ele, mas vale ressaltar seu trabalho 
forma, como tal, bastante carentes desse benefício. durante a tramitação do projeto. 

Quando vim para esta Casa, em 1987, Uberlândia possuía z Aproveito o momento para comentar a situação da Região 
1 O varas. Mais tarde, projeto do Tribunal de Justiça sugeriu a elevação õ Metropolitana do Vale do Aço, composta por Timóteo, Coronel 
para 12 varas, ao que apresentamos uma emenda pedindo 14. ::: Fabriciano, lpatinga e Santana do Paraíso. Em cada uma dessas 
Conseguimos aprovação. Houve grande avanço a partir daí. Depois o ~ cidades há três comarcas. Tivemos a felicidade de que, acolhidos pelo 
número foi elevado para 18: 23 e, hoje, chega a 28. Para Araguari, 2 relator e pelos Deputados, fossem consideradas de entrância especial 
conseguimos mais varas agora. ~ e circunscrição metropolitana, a segunda região metropolitana do 

Que se registre nos anais da Casa essa declaração de ; Estado. Isso foi solicitação do Judiciário da Região Metropolitana do 
voto, para que a história de Minas possa contar nossa atuação. ~ Vale do Aço e foi bem compreendida pela Casa. 

Agradeço imensamente ao Deputado Chico Rafael, relator .g Manifestamos aqui os nossos agradecimentos aos 
da comissão que deu parecer pela aprovação do Projeto de Lei 1 Deputados e ao relator, que soube muito bem atender a essa 
Complementar n° 17. Foi _muito feliz em ter pensado o Estado por c solicitação, que veio ao encontro do anseio de uma região que está 
inteiro. Parabéns ao Deputado Chico Rafael. Parabéns a esta Casa. J f g_ com uma população concentrada .. Essa região merece e precisa d~ "-----------1 } __________ ----'---" 
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consideração à altura de uma lei que foi aprovada nesta Casa, 
criando a Região Metropolitana do Vale do Aço. Agradecemos todos 
os Deputados pela aprovação da nossa emenda. 

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, em meu nome e em nome do PL, consigno os trabalhos 
realizados no ano 2000 e, principalmente, neste dia. O povo de Minas 
Gerais ganhou muito com o que ficou deliberado no dia de hoje. Farei 
a minha declaração de voto com relação à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 24, neste momento histórico em que a Casa da lei d~ 
Minas Gerais abre um novo horizonte e gera uma perspectiva de dias 
melhores para a UEMG e para a UNIMONTES. Tentamos fazer justiça 
para que Minas não caia no esquecimento e não prejudique mais 
ainda essa geração sedenta de saber, que busca, a todo o custo, o 
seu espaço. 

Não poderia deixar de registrar o gigantismo e a 
determinação do Deputado Chico Rafael. Esse jovem Deputado, cheio 
de ideais, veio para esta Casa, de forma legítima, para representar o 
povo da sua região. Debruçou-se .sobre a proposta de emenda à 
Constituição que tratou da reforma do Judiciário. Deu tudo de si, 
demonstrando o seu compromisso com o povo, principalmente. Em 
muitos momentos, curvou-se à vontade da maioria. Poderiam ter sido 
colhidos melhores resultados, caso os Deputados desta Casa 
tivessem permitido que ele, como relator, de fato, fizesse o que era 
esperado pelos homens da justiça, que seriam os tribunais regionais. 
Perde o povo quando não é permitido a eles, que têm a 
responsabilidade de promover a justiça, estarem trabalhando por meio 
dos Tribunais Regionais, que dariam, sem dúvida, maior agilidade à 
justiça e maior autonomia, quebrando-se esse nojento mercado 
reservado apenas aos advogados da Capital. Nós, que militamos no 
Fórum, sabemos perfeitamente que o Deputado Chico Rafael tentou 
resgatar isso, mas foi impedido pelos leigos, que sequer tiveram a 
humildade de discutir, com mais profundidade, a matéria. A justiça, o 
povo e, principalmente, a Assembléia perderam esse grande momento 
de ter dado à justiça as condições mínimas para ajudar o povo a obter 
o que lhe é devido, que é, sobretudo, o direito à cidadania e à Justiça. 
Fica aqui, Deputado, o meL,J respeito e o da minha bancada. Lamento 
profundamente que o tenham impedido de levar a cabo o anseio do 
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povo de Minas Gerais. 

O Sr. J=>residente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu 
Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Srs. Deputados, nesta 
tarde, esta Casa teve um dos momentos de rara sensibilidade e de 
proficiência quando aprovou diversas matérias de alto interesse 
público, principalmente com relação à justiça feita à UNIMONTES e à 
UEMG. Talvez não saibam todos os mineiros, mas,- de todos desta 
Casa, sou o único que fui funcionário administrativo e professor da 
UNIMONTES, aluno de duas faculdades. Portanto, sinto-me 
comprometido com essa causa da chamada região mineira da 
SUDENE, que envolve o Norte de Minas e o Jequitinhonha. A 
UNIMONTES precisa crescer para ser a universidade sertaneja. Com 
esse projeto, essa idéia torna-se possível. 

No sábado passado, o Governador Itamar Franco assinou 
um decreto criando o curso superior, gratuito e público da 
UNIMONTES em Almenara. É a primeira cidade do Médio e Baixo 
Jequitinhonha que recebe o ensino superior gratuito, interiorizando-se 
a UNIMONTES em uma região tão carente de ensino superior. Esta 
Casa, hoje, aprovando esse projeto por unanimidade, demonstra que 
deseja participar. do esforço ·para o crescimento da nossa região 
mineira da SUDENE, do Jequitinhonha e do Norte de Minas. 

Ainda nesta tarde tivemos a aprovação da nova 
organização judiciária do Estado, que trouxe para a nossa região 
mudanças para melhor. Houve a criação de câmaras regionais, que 
muito contribuirão com a celeridade processual e uma boa jurisdição, 
que é o que esperamos no dia-a-dia da justiça mineira. A criação de 
câmaras em Almenara é um grande avanço para o Jequitinhonha. 
Tivemos também a criação de novas comarcas, mantendo-se as 
regionais previstas, como, por exemplo, para Montes Claros. Por 
indicação nossa foi aprovada pelo relator, Deputado Chico Rafael, a 
quem temos de render nossas homenagens pela firmeza com que 
atuou todo o tempo na relataria desse projeto, a transferência da 
cidade de lndaiabira de Rio Pardo de Minas para Taiobeiras, numa 
solicitação .feita pela população daquela cidade. Uma tarde como esta 
teria de ser realmente coroada pela alegria e confraternização do final 
de ano. 1~ 
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Queremos aproveitar a oportunidade para dizer que 

amanhã estaremos em Brasília, a pedido do Deputado Saraiva Felipe, 
numa audiência com o Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, do 
PMDB. Iremos exigir a inteira reconstrução da nossa malha viária, que 
está totalmente estragada pelas chuvas e, principalmente, em razão 
do abandono do Governo Federal com relação a Minas Gerais. 
Amanhã estaremos naquela audiência, defendendo junto ao Governo 
Federal a necessidade imperiosa, urgente e inadiável dessa reforma, 
porque nunca se viu uma calamidade como essa nas estradas 
mineiras, depois que o Governo Federal abandonou Minas Gerais por 
conta de uma briga mesquinha e pequena que, infelizmente, vem 
sendo mantida. 

Quero dar meus parabéns a esta Casa. Todos ganhamos 
muito. Minas Gerais ganhou com as grandes decisões prolatadas. por 
esta Casa. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, nesta tarde e nesta noite, mais uma vez, esta Assembléia 
dá uma demonstração inequívoca de muito trabalho, procurando 
resgatar o que o nosso Estado merece. 

Vou iniciar falando a respeito da UEMG e da 
UNIMONTES. Foi um projeto desenvolvido pelo Deputado Paulo Piau 
e por todos os Deputados que compõem a bancada de Montes Claros. 
Como membro da Comissão de Educação, fizemos parte de vários 
estudos para viabilizar a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 24, que vem resgatar para quase 26 mil alunos, um 
grande avanço na ciência, na tecnologia e na educação. Então, Sr. 
Presidente, foi um momento muito feliz a aprovação dessa proposta 
de emenda à Constituição. 

Se comemoramos a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 24, temos de comemorar também a aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n° 17, da organização judiciária do 
nosso Estado. 

No ano passado, pela primeira vez, estive no gabinete do 
Presidente Lúcio Urbano, acompanhado dos Deputados Sebastião 
Navarro Vieira, Miguel Martini, Durval Ângelo, quando fomos 
reivindicar mais uma vara para Andradas. E o projeto veio, do 
Tribunal, criando mais uma vara para a Comarca de Andradas. 
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Posteriormente, apresentamos uma emenda, postulando" outra 
vara para a minha querida Comarca de Ouro Fino, cüjo número de 
processos é muito grande.- Através da emenda do nosso relator, 
Deputado Chico Rafael, foram contempladas, com mais uma vara, as 
cidades de Cambuí, São Lourenço e Pouso Alegre. Enfim, tivemos um 
avanço em mais de 90 comarcas, devido ao esforço concentrado de 
nosso· relator, de nossa assessoria, de nossos pares, melhorando o 
aparelho judiciário em diversas cidades. 

Cumprimento o Deputado Chico Rafael pelo· seu esforço, 
realizando várias audiências públicas pelo interior. do Estado, tais 
como Uberaba, Uberlândia, etc. Solicito que fique registrada a 
gratíssima participação que V. Exa. teve nesse processo. V. Exa., 
desde o início, mostrou-se um guerreiro, um homem transparente, 
procurando atender aos anseios da população mineira. V. Exa. não foi 
o relator, mas o mentor de todo esse trabalho, .colocando à disposição 
de nossa Comissão todos os meios necessários, franqueando 
audiências para a formatação desse projeto. As nossas homenagens 
ao nosso relator, mas também a V. Exa., que manteve inúmeros 
contatos com o Presidente do Tribunal, com os Desembargadores, os 
Juízes e, de mãos dadas com o Poder Judiciário e a sociedade civil, 
está coroando de êxito o trabalho que semeou, durante dois anos, 
como legítimo representante do povo mineiro. Quero saudá-lo por 
tudo que tem feito pelo povo mineiro, como Presidente autêntico, 
sério, correto e determinado. Hoje, a Assembléia Legislativa 
comemora esse grande ponto, que marca o início de uma nova era. 
Somente com uma lei feita com a participação de todos, da sociedade, 
de nosso povo, dos advogados, dos serventuários, dos Juízes, 
conseguimos formatar esse grande projeto.-. Parabéns a V. Exa. e a 
toda Casa por essa medida, tão favorável ao povo mineiro! 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, quero 
declarar o meu voto favorável ao procedimento que hoje se 
desenvolveu nesta Casa, de trabalho democrático, incansável, de 
portas abertas, em que o Legislativo procurou atender às partes 
interessadas, por meio das Lideranças e da participação das 
comissões temáticas e, da união com o Presidente e com os relatores 
dos diversos projetos. 

O Projeto de Lei Complementar n° 17 é um exemplo para 
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outros Legislativos e para o povo de Minas Gerais. É dessa forma .,~~ 
que se procede. Chamou-se o Poder e conviveu-se nesta Casa de 
forma diferente do que ocorreu nos mandatos anteriores. Tiveram a 
oportunidade não só os Líderes, mas também os Deputados qas 
diversas bancadas, de trocar informações e buscar o que seria melhor 
para a estruturação, para a reorganização do Judiciário, para, 
sintonizados com esse Poder, melhorar a justiça, tão lenta. Talvez, 
nesta tarde, tenhamos lançado a semente da viabilização de uma 
justiça mais ágil. 

Foram contempladas várias cidades, várias comarcas, 
dando-lhes estrutura. Patos de Minas também se sentiu contemplada. 
Fico feliz e agradeço a todos os que cooperaram e ao relator, que 
acolheu as emendas. 

Neste momento, gostaria também de tecer um comentário 
em torno da proposta de emenda à Constituição que vai favorecer a 
cultura e o ensino de Minas Gerais, porque um povo se torna livre 
quando ninguém é súdito de ninguém. E isso só ocorre se houver 
educação. Hoje conseguimos caracterizar um percentual para a 
UEMG. Só assim teremos mais luz; só assim seremos menos súditos; 
só assim a democracia, o livre debate, pode imperar. 

Então, com relação a todos os projetos aprovados, dentro 
das contradições que, às vezes, existem neles próprios, conseguimos 
a resultante, que é aprovar várias matérias de interesse do povo de 
Minas Gerais, criar regras mais verdadeiras e compatíveis, em que 
pese à fase de evolução de nossa democracia, pois ainda vivemos 
num país do Terceiro Mundo, que tem muito que melhorar. 

Queremos homenagear especialmente o Deputado Chico 
Rafael, que foi incansável, que debateu, que procurou, de todas as 
formas, acolher as emendas, discutir da melhor maneira possível e 
formatar um projeto compatível com a nossa realidade, e não com as 
nossas necessidades, pois essas são sempre muitas. Hoje temos um 
ideal, e, de ideal a ideal, há um caminho longo a percorrer. 

Sr. Presidente, queremos homenagear a sua pessoa, que, 
durante estes dois anos, procurou implantar uma verdadeira 
democracia, onde a côrte e o prêmio se encontraram muitas vezes, 
onde não houve tanta diferença entre os Deputados. Fica aqui a 
nossa homenagem, o nosso reconhecimento pelo seu trabalho, pelo 
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trabalho dos relatores dos vários , projetos que se discutiram e 
foram aprovados. Prestamos homenagem também a todos os 
Deputados das cõmissõés temáticas. 

Enfim, pelo trabalho de todos, queremos, ao apagar das 
luzes deste ano, desejar um feliz ano novo a todos os companheiros; 
que- tenham seu descanso merecido durante o próximo mês, mesmo 
que Deputado não descanse, para que, depois, possamos voltar com 
as energias revigoradas para trabalharmos em prol do povo de Minas 
Gerais, sermos os verdadeiros mediadores dos anseios da sociedade 
junto aos Poderes e em perfeita harmonia. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
encerrado o árduo trabalho do dia de hoje, o qual, tenho certeza, 
todos nós, Deputados, superamos por dever e não por obrigação de 
aqui estar por outros motivos, gostaria de enaltecer o papel de V. Exa. 
na condução dos destinos da Casa nesses 2 anos. Aliás, apenas o 
reitero, porque, na verdade, a nossa Bancada do PPS já teve 
oportunidade de homenageá-lo com a entrega de uma placa, quando 
a bancada, composta por cinco Deputados, reconheceu seu trabalho à 
frente do Legislativo, trabalho este que se destacou nos últimos anos 
nesta Casa. 

Talvez, as circunstâncias o conduzissem para uma diretriz 
de trabalho, mas isso foi importante para que o parlamento de Minas 
Gerais recuperasse a sua independência e V. Exa. impusesse um 
estilo de trabalho que, ultimamente, fez com que projetos fossem 
aprovados consensualmente aqui na Casa, ouvidas as opiniões da 
Situação, da Oposição, independentes. Todos acabaram contribuindo 
para uma aprovação consensual. Não que o consensual tenha sido 
obtido aqui no Plenário, mas na discussão. 

Hoje queremos enaltecer, também, a aprovação da 
proposta de emenda à Constituição do Deputado Paulo Piau, que 
concedeu 2% do orçamento para a UEMG e também para a 
UNIMONTES. Congratulamo-nos com todos os companheiros por 
essa decisão. Esperamos que o Poder Executivo possa aplicá-la, 
porque precisamos investir cada vez mais em educação e no ensino 
público, para dar oportunidade educacional para todos, porque o 
socialismo que entendemos é aquele da igualdade de oportunidade~ 
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na saúde, na educação, na moradia, na dignidade do ser humano. · 
Precisamos fazer muito, ainda, para atingir aquilo que o Estado de 
São Paulo tem: suas três universidades: a USP, a UNESP e a terceira 
universidade paulista, porque dão a São Paulo aquela pujança 
educacional e aquele patrimônio intelectual que o Estado tem. . 

Gostaria, ainda, no último momento, de parabemzar o 
Deputado Chico Rafael, que, durante mais de um ano, trabalhou 
incansavelmente no Projeto de Lei Complementar n° 17/99, que trata 
da nova organização judiciária do Estado, projeto este oriundo do 
Judiciário. O Deputado Chico Rafael, amparado por V. Exa., como 
Presidente da Assembléia, aqui discutiu, foi para o interior, discutiu 
com todo o mundo. Agradeço-lhe, Deputado Chico Rafael, porque V. 
Exa. entendeu o recado de alguns Deputados. _ 

Temos alguns elogios a fazer ao final do projeto, não por 
sua culpa ou por suas virtudes, algumas, por mudanças aqui no 
Plenário. Por exemplo, fico triste quando uma emenda do Deputado 
Sebastião Costa prosperou, num cochilo de alguns - como eu mesmo 
-, porque entendo que a pequena cidade de Bo~ Sucesso,_ ~ed_e de 
comarca, jamais poderia perder uma de suas c1dades p_art1c1pant~s, 
que é São Tiago, destinada para São João del-Rei, uma c1dade ma1or, 
mas com a mesma possibilidade. Então, porque temos de acabar de 
matar as pequenas cidades tradicionais como Bom Sucesso, que tem 
120 anos de comarca? Agradeço ao Deputado Chico Rafael por ter 
mantido a minha cidade de Muzambinho, que é de entrância 
intermediária e inapelavelmente seria rebaixada para primeira 
entrância. Uma comarca também de 120 anos, uma cidade que r~vela 
Juízes em profusão para o Judiciário mineiro e que hoje tem na 
condução do TRE um magistrado de Muzambinho, Hug_o Bengtson 
Filho, uma sumidade, uma capacidade no TRE; que tem T1bagy Sall_es 
de Oliveira no Tribunal de Alçada. E a colocamos como sede tambem 
das Câmaras Regionais de Alçada, porque entendemos que chega de 
discurso fácil, de gargantear por aí. É preciso fixar_ o ho~~~ _no 
campo, nas pequenas cidades, mas, na hora de conquistar priVII~g~os 
para as pequenas cidades, criam-se empecilhos. Todos o~ ben~f1c1os 
são para as médias e grandes cidades. E fiz isso pela mm~~ _ c1dade, 
para incluí-la numa das c~maras regionais, não pelo ba1rnsmo de 
querer para Muzambinho uma câmara regional, mas em defesa de um 
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pensamento que tenho: a necessidade de lutar 
intransigentemente _em favor das pequenas cidades, de. distritos e 
povoados, porque quero colocar o discurso em prática, para não dizer, 
como muitos, palavras que o vento leva. Muito.obrigado. 

O Deputado ·Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, 
quero agradecer a este Plenário, ao Deputado João Leite, em nome 
dos moradores, da sociedade organizada, da Câmara de Vereadores 
e do Prefeito da cidade de ltabirito. Vamos agilizar o trabalho da 
Justiça naquela cidade. O trabalho, -quando é conjunto, é forte, é 
unido. Parabéns a esta Casa por agilizar, em toda Minas Gerais, a 
nossa Justiça, que está um pouco morosa. Muito obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, quero dizer 
que tivemos uma tarde vitoriosa, porque aprovamos verbas 
importantes para a UEMG e para a UNIMONTES. Quero dizer que só 
assim vamos dar condições de estudo aos jovens carentes. Fazemos 
um apelo ao Reitor, Dr. José Geraldo Dumond, para centralizarmos a 
UNIMONTES. Ela tem levado cursos para outras regiões do Estado. 
Mas fazemos um apelo para que possamos levar mais cursos a 
diversas cidades. Sabemos da dificuldade dos jovens em se deslocar, 
percorrendo em torno de 200km, para poder estudar. Precisamos 
facilitar a vida dos jovens que querem estudar e não podem por falta 
de condições financeiras. 

Queremos parabenizar também o relator Chico Rafael, 
que com sua firmeza, juntamente com a assessoria da Casa, criou 
diversas varas, diversas câmaras, e hoje o Tribunal de Justiça se 
tornou mais forte. 

Sr. Presidente, quero parabenizar V. Exa. pelo brilhante 
trabalho nesta Casa, dando oportunidade a todos os Deputados. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja fazer coro com 
todos os parlamentares que fizeram uso da palavra até o presente 
momento para parabenizar o Deputado Chico Rafael pelo brilhante 
trabalho que desenvolveu e que procurou desenvolver. Foi uma pena 
não termos tido o número suficiente de votos para aprovar a Emenda 
n° 37, do Deputado Chico Rafael. Mas não só esta Presidência como 
todos os parlamentares desta Casa são testemunhas do trabalho que 
foi desenvolvido por V. Exa. na condição de relator. Foi muito 
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importante a forma como V. Exa. se conduziu, resistindo 
bravamente, para que pudesse votar, em 2° turno, da forma como 
havia idealizado, com o seu conhecimento sobre o projeto. A 
Presidência deseja também parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que 
desenvolveu na condição de relator do Projeto de Lei Complementar 
n° 17/99. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, quero juntar-me aos demais Deputados desta Casa para 
dizer que estamos orgulhosos com o trabalho desenvolvido. pelo 
Deputado Chico Rafael na relatoria da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 17. Ele representou um salto, e a Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais mostrou qualidade, inteligência, 
dedicação, paciência e disposição, ouvindo todos os companheiros e 
acatando ou discutindo democraticamente todas as intervenções que 
fizemos na discussão desse projeto de lei. 

Quero também dizer que essa proposta de emenda à 
Constituição que votamos hoje, assim como todos os outros projetos 
que votamos aqui, torna a estrutura legal do Estado muito mais 
avançada. Podemos dizer que estamos construindo boas leis para 
Minas Gerais. Mas sei que o desejo de todos é ver essas leis serem 
cumpridas, principalmente aquelas que atingem mais profundamente 
o interesse da sociedade mineira. Há algum tempo votamos, por 
exemplo, um projeto que estabelecia o concurso público para os 
cartórios. Nesta oportunidade, quando estamos entregando nas mãos 
da justiça de Minas Gerais mais uma boa lei - é claro que houve uma 
contribuição extraordinária do Judiciário, além da nossa -, tel!lOS a 
esperança de que ela seja implementada. Queremos cobrar o 
cumprimento da lei que votamos, que determina o concurso público, 
porque ela não está sendo cumprida. É preciso implementar os 
concursos para que os cartórios sejam ocupados. 

A emenda constitucional que votamos hoje para a 
Universidade é muito valiosa também. Mas existe uma determinação 
constitucional de aplicação de recursos para ciência e tecnologia já 
aprovada desde a elaboração da Constituição mineira de 1988. E ela 
nunca foi cumprida. Então, queremos que essas leis sejam praticadas. 
Só assim poderemos dizer_ que o Estado de Minas está se construindo 
enquanto Estado de direito. Isso é fundamental. 
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Mas quero também aproveitar a oportunidade em que 

o Deputado Fábio Avelar preside esta sessão para dizer que o 
Presidente solíCitou que· buscássemos o entendimento e 
cumpríssemos, como o próprio Deputado Fábio A velar disse, o acordo 
de Líderes. Mas ainda não chegamos a um consenso sobre o seu 
projeto que foi apresentado nesta Casa. De acordo com a minha 
avaliação e a de muitos outros companheiros, existem diferenças e 
polêmicas profundas nessa proposta. Podemos até ter errado no 
entendimento de um determinado acordo, para que a vo~ação se 
desse agora. Mas é ·importante colocar o interesse público acima de 
tudo, e essa tem sido a nossa conduta e a do Fábio também. Essas 
leis têm que ser discutidas com diálogo e a maior maturidade possível, 
a fim de que possamos compreender o seu significado. Não existe um 
consenso quanto a essa proposta do Deputado Fábio Avelar. Existem 
diferenças muito significativas, concepções opostas, e entendo que 
ela fere a autonomia dos municípios da Região Metropolitana. Ela não 
é suficientemente abrangente para concluirmos a discussão sobre o 
controle das águas e o saneamento, que são extremamente 
importantes. 

Respeito profundamente V. Exa., Deputado Fábio Avelar, 
mas faço um apelo neste final· de trabalho. Essa lei precisa ser 
discutida com mais vagar e maior envolvimento, para que seja a 
melhor para Minas Gerais e a COPASA-MG possa trabalhar com 
tranqüilidade, eficácia e dedicação ao interesse público. Por isso, 
entendo que vale a pena darmos mais um tempinho antes de sua 
aprovação. No início do ano, disponho-me a dedicar mais um tempo 
ao aprofundamento da discussão dessa proposição. Por tudo isso, 
peço a V. Exa. que deixe essa discussão para o próximo ano. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Com a palavra, o 
Deputado Fábio A velar. . 

O Deputado Fábio Avelar - Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, queria dizer que eu o respeito.profundamente, pela dedicação e 
competência, e esclareço que o projeto de minha autoria foi incluído 
na pauta de hoje atendendo a um Acordo de Líderes. 

Entendemos a posição do Deputado, mas temos a nossa, 
e, para não sermos radical, observamos que, quando foi feita a 
negociação, foram apresentadas duas emendas à Mesa Diretora dos 
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trabalhos. Não poderia jamais concordar com uma delas, por ferir 
totalmente o meu projeto, praticamente acabar com ele. No meu 
entendimento, essa emenda não poderá nem ser acatada pelo 
Presidente, porque, praticamente, desaprova o meu projeto. Quanto à 
outra emenda, que também foi submetida hoje à Mesa, eu a acatarei 
em virtude de um bom entendimento, conforme já disse ao ilustre 
Líder Ivo José. 

O que gostaria de salientar, Deputado Adelmo, é que esse 
projeto já passou por várias etapas. Foi encaminhado à Casa em abril 
deste ano, passou pelas Comissões de Justiça, de Saúde e retornou a 
esta Comissão, em 2° turno. Atendendo a um requerimento de V. 
Exa., o projeto retornou à Comissão de Meio Ambiente. Foi 
apresentado requerimento, pelo Deputado Edson Rezende, pedindo a 
realização de audiência pública para debater o assunto. 

No debate realizado, tivemos a oportunidade de ouvir o 
Presidente e o Procurador da COPASA-MG; a Procuradora do Estado, 
Ora. Mizabel; o Procurador-Geral do Município, Dr. Marco Antônio; o 
representante do grupo técnico de saneamento do município, Dr. 
Ricardo Aroeira. Tivemos uma discussão proveitosa, mas, 
infelizmente, não contamos com a participação da Bancada do PT. E 
gostaria de deixar registrado que, a menos de 8 horas de um debate 
feito exatamente para colher sugestões e, talvez, para apresentar 
emendas ou um substitutivo, estranhamos um protocolo nesta Casa ... 

o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Naquele dia em que 
houve a participação do Deputado Edson Rezende, ambos estávamos 
em uma reunião da CPI de que ele era o relator. Fizemos, então, um 
acerto, entendendo que, para dar continuidade aos trabalhos da CPI, 
seria preciso dividir as tarefas. Por isso é que não houve maior 
envolvimento de quem tem a maior responsabilidade de discutir esse 
projeto, até pelo meu vínculo e pelas relações que tenho com a· área 
de saneamento. Não foi possível participarmos, mas era para, naquele 
momento, termos apresentado o substitutivo, para ser discutido, pois 
já tinha sido apresentado aqui. Infelizmente, podem ocorrer situações 
dessa natureza nesta Casa, quando mais de uma matéria está sendo 
debatida em determinado momento e demande a nossa participação. 
Então, por uma questão d~ responsabilidade e de divisão de trabalho, 
tive que ficar na CPI que está apurando irregularidades na área da 
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saúde e não pude realizar o debate com a profundidage desejada. 

Mas o tempo pode nos ajudar. Se tivermos paciência, 
poderemos esperár mais algum tempo para discutir esse projeto, a fim 
de que Belo Horizonte e os municípios da região metropolitana dele 
tomem conhecimento. Acho que vale a pena, porque essa:.seria a 
decisão mais saudável, como têm sido as decisões nesta Casa. 

· O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Esgotado o 
prazo destinado à leitura e à aprovação da ata, considero-a· aprovada. 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de 
amanhã, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para 
a reunião extraordinária de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital 
de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 51a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às dez horas do dia oito de novembro de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Chico Rafael, Sebastião Navarro Vieira e 
Cristiano Canêdo (substituindo este ao Deputado Arlen Santiago, por 
indicação da Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e dá 
ciência aos parlamentares de ofícios recebidos do Sr. Rogério Nunes, 
Presidente da ESAD 2000 (publicado no "Diário do Legislativo" no dia 
26/1 0/2000) e dos Servidores da Justiça da Comarca de Prata 
(publicado no "Diário do Legislativo" no dia 2/11/2000). A Presidência 
informa o recebimento das seguintes proposições, bem como os 
relatores a quem foram distribuídas: Projetos de Lei n°s 855/2000, de 
autoria do Deputado Marco Régis, no 2° turno, e 1. 143/2000, de, 
autoria do Deputado Agostinho da Silveira, no 1° turno, ao Deputado: 
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Doutor Viana; Projeto de Lei n° 1.189/2000, de autoria do 
Deputado Miguel Martini, no 1° turno, ao Deputado Sargento 
Rodrigues; Projeto de Lei n° 1.219/2000, de autoria do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, no 1° turno, ao Deputado Sebatião Navarro 
Vieira; e Projeto de Lei Complementar n° 29/2000, de autoria do. 
Deputado Paulo Piau, no 2° turno, ao Deputado Agostinho Patrús. 
Passa-se à 13 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Doutor Viana, apresenta requerimento 
solicitando a inversão da pauta da reunião, a fim de que o Projeto de 
Lei Complementar n° 17/1999 seja apreciado ao final da 13 Fase da 
Ordem do Dia. Colocado o requerimento em votação, é aprovado. A 
Presidência informa que continua em discussão o parecer do relator, 
Deputado Doutor Viana, ao Projeto de Lei n° 1.165/2000, no 1° turno, 
o qual concluiu pela aprovação da matéria com as Emendas nos 1 e 2, 
da Comissão de Constituição e Justiça. Nessa fase, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira apresenta proposta de substitutivo ao 
parecer do relator. O Deputado Doutor Viana retira o parecer 
anteriormente apresentado e emite outro parecer concluindo pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. 
Colocado em votação, é o parecer aprovado. A Presidência, na 
ausência do Deputado Agostinho Patrús, relator do Projeto de Lei n° 
998/2000, no 2° turno, redistribui a matéria ao Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que emite seu parecer pela aprovação do projeto na 
forma do vencido no 1 o turno. Colocado em discussão e em votação, é 
o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Chico Rafael, relator 
do parecer sobre as Emendas n°s 101 a 158 e a Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 83, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei 
Complementar n° 17/99, no 1° turno, emite o seu parecer pela 
aprovação das Emendas n°s 115, 116, 121, 123, 136, 144 a 146, 152, 
156 e 158, pela rejeição das Emendas n°s 101 a 114, 117, 118, 120, 
122 a 134, 137, 140, 142, 147 a 151, 153 a 157 e da Subemendan° 1 
à Emenda n° 83, da Comissão de Administração Pública, ficando 
prejudicadas as Emendas n°s 119, 135, 138, 139, 141 e 143, 
apresentadas em Plenário, e pela aprovação do Substitutivo n° 2, que 
apresenta. O Deputado Bilac Pinto apresenta requerimento solicitando 
a retirada da Emenda n° 109, de sua autoria, apresentada em 
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Plenário, o qual é deferido pelo Presidente. Na fase de discussão, 
foram apresentadas propostas de emenda de autoria dos Deputados 
Cristiano Canêdo, , Gil Pereira, lrani Barbosa e Arlen Santiago. A 
proposta de emenda do Deputado Arlen Santiago não é recebida pelo 
Presidente por não ser pertinente ao referido projeto. O Deputado 
Sebastião Navarro Vieira apresenta requerimento solicitando a 
votação destacada de parte do parecer referente a Emenda n° 156, 
cujo parecer conclui por sua aprovação. Colocado em votação o 
parecer salvo destaque, é aprovado. Colocado em votação a parte do 
parecer referente à Emenda n° 156, esta é rejeitada. A seguir, são 
colocadas em votação e aprovadas as propostas de emenda 
apresentadas pelo Deputado Cristiano Canêdo. Ficam prejudicadas as 
propostas de emenda apresentadas pelo Deputado lrani Barbosa, em 
virtude da aprovação das emendas do Deputado CrJstiano Canêdo, 
aprovadas pela Comissão. Quanto à proposta de emenda do 
Deputado Gil Pereira, é rejeitada. O Deputado Chico Rafael elabora a 
nova redação do parecer, que conclui pela aprovação das Emendas 
n°s 115, 116, 121, 123, 136, 144 a 146, 152 e 158, pela rejeição das 
Emendas n°s 101 a 114, 117 a 118, 120, 122 a 134, 137, 140, 142, 
147 a 151, 153 a 157 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 83, da 
Comissão de Administração Pública, ficando prejudicadas as 
Emendas n°s 119,135, 138, 139, 141 e 143, apresentadas em 
Plenário, e pela aprovação do Substituivo n° 2, que apresenta. Os 
membros da Comissão concordam com a nova redação do parecer, e 
o Presidente dá por aprovada a nova redação. Passa-se à 23 Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. É colocado em 
votação, em turno único, o Requerimento n° 1.407/2000, de autoria do 
Deputado Sávio Souza Cruz. Nesse momento a Presidência verifica a 
inexistência de "quorum" para a votação e encerra a reunião, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana 

Sargento Rodrigues. 
ATA DA 533 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Às dez horas do dia vinte e nove de novembro de dois 

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Sargento Rodrigues e Miguel 
Martini (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús, por 
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante na pauta. A 
Presidência acusa o recebimento de ofício do Secretário da Casa Civil 
(publicado no "Diário do Legislativo" no dia 25/11/2000). A seguir, 
informa aos membros da Comissão o recebimento das seguintes 
proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: Projeto 
de Lei Complementar n° 17/99, no 2° turno, ao Deputado Chico 
Rafael; Projetos de Lei n°s 358/99 (parecer sobre o Substitutivo n° 1 
apresentado em Plenário, no 2° turno) e 1.223/2000, no 1° turno, ao 
Deputado Doutor Viana; Projeto de Lei n° 1.000/2000, no 1° turno, ao 
Deputado Sebastião Navarro Vieira; Projeto de Lei n° 1.197/2000, no 
1 o turno, ao Deputado Agostinho Patrús, e Projeto de Lei n° 
1.210/2000, no 1° turno, ao Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se 
à 13 Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Deputado Sargento Rodrigues apresenta requerimento em que solicita 
seja retirado de pauta o Projeto de Lei Complementar n° 31/2000, no 
1 o turno. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Na 
ausência do Deputado Agostinho Patrús, relator do Projeto de Lei n° 
1.006/2000, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Doutor 
Viana, que, na oportunidade, emite parecer pela aprovação da matéria 
na forma do vencido no 1° turno, cuja redação é parte do parecer 
emitido pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Na ausência 
do Deputado Agostinho Patrús, relator das Emendas n°s 1 , 2 e 3 
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.044/2000, no 2° 
turno, é designado relat9r o Deputado Doutor Viana, que emite 
parecer em que conclui pela aprovação das Emendas n°s 1 e 2 e pela ! 

j 
~" 

z 
õ 

"' ~ ; 
.§ 

o 

"' "' 
õ 
"' (ii 

~ 
o 

" < 
"' g_ 
~ 
"' o 
=..: 
ÉI 

2447 
rejeição da Emenda n° 3. Colocado em discussão e votação, é 
este parecer aprovado. A Presidência anuncia que continua em 
discussão o parecer do Deputado Sargento Rodrigues sobre o Projeto 
de Lei n° 1.189/2000, no 1° turno, que concluiu pela aprovação do 
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Colocado em vota9ão, é o 
pareéer aprovado. Passa-se à 33 Fase da ordem do d1a, com 
discussão e votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa, 
requerimento do Deputado Márcio Kang~ss~, em que s~li_cita _a 
realização de audiência pública desta Com1ssao, com a part1c1paçao 
do Secretário do Planejamento e Coordenação Geral, dirigentes, 
funcionários e técnicos da CODEVALE e da SUDENOR, da Fundação 
João Pinheiro, de Presidentes das associações microrregionais ~ de 
Prefeitos e Vereadores do vale do Jequitinhonha e do Norte de Mmas, 
a fim de debater a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e 
do Nordeste de Minas Gerais - IDENE -, prevista no Projeto de Lei n° 
1.266/2000. 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, 6 dezembro de de 2000. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Cristiano Canêdo -

Doutor Viana - Chico Rafael. 
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Parte (Ordem do Dia): 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento do Deputado Antônio Andrade; aprovação - Votação, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.006/2000; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1.334/2000; discurso do Deputado Chico Rafael; questões de ordem; 
suspensão e reabertura da reunião; decisão da Presidência; questão 
de ordem; encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação; 
declaração de voto; discurso do Deputado Chico Rafael; questões de 
ordem- Encerramento. 

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

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta 
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista -
Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa-
lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro 
- 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 - Olinto Godinho - 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 José Braga) - Às 9h15min, a 
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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 á- palavra, 
0 Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1a Parte t' 

Ata 
- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede 

à leitúra da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2a Parte (Ordem do Dia) :"' '' 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1 a Fase. 

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

Antônio Andrade, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, 
de modo que o Projeto de Lei n° 1.216/2000 seja apreciado em último 
lugar entre as matérias constantes na pauta. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.006/2000, do 
Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a divulgação da relação 
de obras contratadas pelos órgãos da administração pública direta e 
indireta do Estado e dá outras providências. As Comissões de 
Fiscalização Financeira e de Administração Pública opinam 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. Está, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 1.006/2000 na forma do vencido em 1° turno. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.334/2000, 
da Mesa da Assembléia, que altera disposições da Lei n° 13.163, de 
20/1/99, que promove a adequação da Lei Orgânica do IPLEMG às 
normas constitucionais em vigor a partir da Emenda à Constituição no 
20/98 e dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para 
discuti-lo, o Deputado Chico Rafael. !, 
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O Deputado Chico Rafael* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, ontem levantei um questionamento a respeito do Projeto 
de Lei n° 1.334/2000, porque ele não estava obedecendo às questões 
regimentais. A Mesa ficou de responder à questão de ordem; e 
gostaria de saber se ela já tem essa resposta, para esclarecermos a 
situação desse projeto de lei. 

O Sr. Presidente - Deputado, como V. Exa. sabe, na 
oportunidade, a Presidência era exercida pelo Deputado Anderson 
Adauto, e a informação que tenho é que o Presidente colocou a 
resposta na mão de V. Exa. 

Questões de Ordem 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, mantenho. a 

questão de ordem porque entendo que esse projeto não está 
obedecendo ao Regimento Interno. Sempre sou questionado, bem 
como outros colegas, a respeito do cumprimento do Regimento 
Interno. Então, fica essa questão, porque entendo que a Mesa tem, 
sim, competência privativa para propor o projeto de lei para tratar da 
matéria dessa lei. Por outro lado, entendo que ela não tem 
competência para dar o parecer da forma como foi dado. Em 'se 
tratando de projeto de lei, ele deve ser dado pelas comissões, em 
audiência das comissões, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Deputado, já que esta Presidência~ não 
presidiu a outra reunião, gostaria que V. Exa. explicasse melhor quaJ o 
seu desejo. , _ 

O Deputado Chico Rafael - É a questão de ordem que foi 
levantada ontem por este Deputado e não foi respondida formalmente. 
Ontem isso foi conversado. Ela não foi formalmente respondida, o que 
desejaria que ocorresse. 

O Sr. Presidente - A Presidência, oportunamente, 
responderá à questão de ordem de V. Exa. Com a palavra, _.para 
continuar a discutir o projeto, o Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael* - Quero registrar, . Sr. 
Presidente, um protesto veemente da Bancada do PSB, em razão do 
descumprimento do Regimento Interno com relação a essa matéria. 
Temos vários Deputados que são legalistas, há vários Deputados que 
brigam pelo cumprimento d9 Regimento. Sofremos na pele, há poucos 
dias, um processo violento por parte de algumas bancadas na Casa, 
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porquê insistíamos, naquele momento;- em um Acordo de Líderes 
que transpusesse uma questiúncula regimental. Tratava-se, naquele 
momento, de um projeto do maior interesse· da comunidade mineira, 
relacionado à questão das -Câmaras e dos Tribunais Regionais de -
Alçada. Infelizmente, conseguimos, após exaustivo trabalho, passar 
por cima dessa questão. Fica um questionamento para os Deputados 
e a sociedade mineira. Em se tratando de projetos que interessam ao 
povo de Minas, somos obrigados a cumprir o Regimento Interno; em 
se tratando de projetos que interessam diretamente à Casa, à 
Assembléia, aos Deputados, podemos atropelar o Regimento lritémo, 
passar por cima dele. 

Não podemos compactuar com isso, Sr. Presidente, 
porque esse projeto de lei que foi proposto pela Mesa Diretora trata de 
uma questão muito importante, o IPLEMG. Está sendo aumentada a 
alíquota de contribuição sobre os vencimentos dos beneficiários do 
IPLEMG, está sendo aumentada a participação da Assembléia 
Legislativa na contribuição do IPLEMG. Acho que essa matéria 
precisava ser mais bem discutida e, principalmente, deveria ser 
respeitado o Regimento Interno. A Bancada do PSB não compactua 
com esse tipo de coisa. Gostaria que ficasse registrado que não 
estamos aqui para criar caso,. absolutamente. Gostaríamos de ver o 
Regimento Interno cumprido em todas as questões, em se tratando de 
interesse do povo de Minas, em se tratando do interesse pessoal de 
cada parlamentar. Isso é uma pena. Infelizmente, vivemos esse tipo 
coisa. Quando se trata do interesse pessoal dos Deputados, o 
Regimento pode ser atropelado. O PSB vai se retirar do Plenário, para 
não votar essa matéria, porque não concordamos com a maneira 
como foi conduzido esse processo. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria que fosse 
dada uma explicação. Da nossa parte, estamos acompanhando o 
trâmite do projeto. Ele se encontra na pauta, está em 2° turno, aceita a 
discussão, aceita o voto contrário. Não conseguimos entender em 
que, neste momento, a Mesa fere o Regimento da Assembléia 
Legislativa. 

Portanto, gostaria de obter uma explicação, já que o 
Deputado Chico Rafael volta ao microfone, fazendo acusações 
gravíssimas, ao dizer que os Deputados atropelam o Regimento par~ 
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votar a favor do privilégio. Gostaria de obter uma explicação da 
Mesa depois das acusações gravíssimas feitas pelo Deputado Chico. 
Rafael. Aguardo uma explicação, porque também eu me sinto 
atingido, atacado pelo Deputado. Quero saber em que o Regimento 
da Assembléia está sendo ferido nesse processo de votação do, 
Projeto de Lei n° 1.334/2000. Gostaria de obter uma explicação do. 
Presidente da Mesa. 

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

por 30 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 (Deputado Anderson Adauto) - Estão' 

reabertos os nossos trabalhos. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

Resposta à questão de ordem levantada pelo Deputado 
Chico Rafael, em que solicita esclarecimento acerca da tramitação do 
Projeto de Lei n° 1.334/2000, especialmente no que se refere à 
distribuição da matéria para receber parecer no 1 o turno. 

Em resposta, a Presidência informa ao ilustre Deputado 
que compete privativamente à Assembléia Legislativa dispor sobre o 
sistema de previdência e assistência social de seus membros e dos 
servidores de sua Secretaria, nos termos do art. 62, inciso XXXVI, da 
Constituição Estadual. 

As matérias relativas às entidades da administração 
indireta da Assembléia e as relativas a organização e funcionamento 
da Casa, por sua vez, são de iniciativa privativa da Mesa da 
Assembléia, nos termos do art. 66, inciso I, da Constituição mineira. 

Não há dúvida quanto ao fato de que o regime jurídico do 
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IPLEMG é de competência privativa da Assembléia e de que cabe à ~ 
1 Mesa iniciar o processo legislativo nas matérias referente~ à ~ 
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autarquia. · ~ 

Compete à Mesa da Assembléia emitir parecer sobre .g 
matérias que tratam do regulamento geral da Casa, do funcionamento 
dos órgãos administrativos .e das entidades da administração indireta, 
nos termos do art. 79, inciso VIII, alínea "a", c/c o art. 79, inciso VIl, do 
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Regimento Interno. 

O Regimento é claro ao atribuir à Mesa da Assembléia 
competência para emitir parecer sobre as matérias que apresenta, no 
exercício de sua iniciativa privativa no processo legislativo. Essa 
competência, segundo a doutrina, é indelegável, cabendo à Mesa 
analisar os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
de mérito e a repercussão financeira. 

Quanto ao instrumento normativo adequado à 
regulamentação da matéria, o art. 24, § 6°, da Constituição mineira é 
claro ao prever a forma da lei para a regulamentação das 
contribuições previdenciárias, no âmbito de cada Poder. 

Mesa da Assembléia, 22 de dezembro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente. 
O Sr. Presidente- Nesse sentido, a Mesa deseja, apenas, 

esclarecer aos parlamentares que essa é a rotina diária da Mesa da 
Assembléia na condição de comissão administradora desta Casa. É 
isso o que ela faz em todos os momentos, em todas as decisões que 
toma. 

São esses os esclarecimentos que a Presidência julgava 
que deveria fazer em relação à questão de ordem levantada pelo 
Deputado Chico Rafael. 

Questão de Ordem 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, muito embora 

tenhamos, a Bancada do PSB, um respeito muito grande por toda a 
assessoria da Casa, que elaborou esse parecer, ele não nos 
convenceu. O PSB não se sente convencido da forma como está 
sendo tratado o Regimento Interno. Entendemos que o fato de a Mesa 
ter ... competência privativa para apresentar projetos de lei dessa 
natureza não lhe dá o direito de elaborar parecer exclusivo sobre a 
matéria. O PSB entende que, sendo projeto de lei, ele deve tramitar 
por todas as comissões da Casa. O Regimento Interno está sendo 
ferido de morte, porque a competência da Mesa é dar parecer sobre 
projeto de resolução. Não compactuamos com esse procedimento. 
Por ser votação, creio eu, simbólica e para não convalidar esse 
processo, o PSB se retira do Plenário, Sr. Presidente. Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende que, 
efetivamente, a questão jurídica pode ter controvérsia. É exatamen~e I 
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por isso que temos alguns tribunais superiores. Muitas vezes, 
algumas matérias, por incompreensão de partes, chegam até ao 
Supremo para serem concluídas. 

A Presidência compreende o posicionamento do Deputado 
Chico Rafael, mas deseja afiançar aos Deputados que a Mesa está 
absolutamente segura de que o procedimento é esse. O parecer é da 
Mesa, passa pelo julgamento dos Deputados e vai à sanção do 
Governador. 

Continua em discussão o projeto. Não há outros oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, gostaria de consignar, nesta manhã, o meu repúdio ao 
procedimento do ilustre Deputado Chico Rafael. Sempre o respeitei e 
espero continuar respeitando-o, como homem íntegro, sério e 
principalmente cumpridor de sua palavra. Sempre nutri grande 
respeito pelo Deputado Chico Rafael, fui solidário com ele na matéria 
mais importante, dei-lhe o meu apoio nesse projeto da reforma do 
Judiciário. Entendi que o nobre Deputado não mediu esforços para 
exarar um dos melhores pareceres sobre um tema tão polêmico nesta 
Casa. Disse ainda que o Deputado não foi bem compreendido e que 
esta Casa, que tem o dever de legislar em favor do povo do Estado de 
Minas Gerais, estava perdendo a oportunidade de oferecer uma 
justiça mais ágil, quando deixou de aprovar a criação dos tribunais 
regionais, gerando e mantendo a reserva abominável de mercado 
para os juristas que atuam na região metropolitana, em detrimento dos 
que estão no interior. 

Entretanto, prezado Deputado Chico Rafael, a nossa 
posição de homens que puderam adentrar na ciência do direito exige 
sobretudo cautela e humildade ao interpretar os preceitos legais. 
Gostaria de discordar de V. Exa., "data venia", porque o senhor jamais 
poderá se intitular dono da verdade e atribuir aos seus companheiros 
a pecha de irresponsáveis, porque somos legítimos representantes do 
povo. Estou aqui de forma. limpa, honesta, transparente, defendendo 
com lisura aquilo que a minha consciência determina. Ao senhor não é 
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dado o direito de desrespeitar, justificando o entendimento como 
pobre e medíocre sobre a interpretação da doutrina, principalmente do 
Regimento desta -casa. A Mesa tem, sim, o direito, a competência 
privativa de apresentar, de exarar seus pareceres 'quanto à 
constitucionalidade, à juridicidade e à legalidade da matéria aqui 
apresentada. 

Em nome do meu mandato e do de meus companheiros, 
registro o nosso repúdio à sua lamentável atitude de querer atribuir,a 
pecha de irresponsável.e leviano a um parlamento digno e honrado, 
que, no mínimo, merece o seu respeito. Acima de tudo, estamos aqui, 
conforme a lei determina, de forma soberana. O Presidente cumpre 
suas obrigações e submete o projeto à vontade do Plenário, para 
aprovação. 

Declarei meu voto porque estou, conscientemente, dando 
meu apoio à consultoria competente desta Casa e de acordo com meu 
humilde entendimento sobre a ciência do direito. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico 
Rafael, pelo art. 164. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, essa questão 
de interpretar a lei ou o Regimento faz parte de nossa obrigação. Mas 
entendo que o fato de eu ter um posicionamento não dá o direito a 
quem dele discordar de atribuir ao outro os adjetivos que foram 
proferidos pelo nobre parlamentar Agostinho Silveira, a quem respeito 
por seus conhecimentos jurídicos. Então, Sr. Presidente, não posso 
aceitar - e não aceito - as colocações feitas pelo Deputado Agostinho 
Silveira . Quando falei, não chamei nenhum parlamentar de 
irresponsável e não ataquei ninguém. O que eu disse - e mantenho - é 
que, durante a tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 17, 
tentávamos vencer uma questiúncula, um pequeno detalhe do nosso 
Regimento Interno, mas tivemos que nos desdobrar para convencer 
nossos parlamentares a dar prosseguimento à questão. Nem se 
tratava de aprovação, mas do direito de submeter ao Plenário a 
votação de determinada matéria. 

Então, depois de passar por tudo aquilo, Sr. Presidente, 
aprendemos com outros parlamentares mais vividos e experientes que 
o Regimento Interno é a Bíblia da Casa, que ele precisa ser cumprido. 
Entendo, e mantenho esse entendimento, que o Regimento interno 
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não foi nem está sendo cumprido no que diz respeito a essa 
matéria que acabou de ser votada aqui. De acordo com ele, a 
competência para propor matéria dessa natureza é privativa da Mesa, 
mas não dá a ela o direito de dar parecer. Isso não está expresso no 
Regimento Interno. A jurisprudência, a doutrina, vem para suprir 
lacunas, dúvidas, e não existem dúvidas, porque o Regimento é claro: 
a competência da Mesa é apenas para dar parecer em projeto de 
resolução. 

Então, Sr. Presidente, depois de tudo que passamos para 
defender o interesse do Poder Judiciário, do povo de Minas, porque 
entendíamos que precisávamos criar os Tribunais Regionais de 
Alçada, penamos por causa de uma questão que foi levantada aqui 
sobre o Regimento Interno. Disseram que não poderia haver nenhuma 
mudança, porque isso iria alterar a essencialidade do projeto. Por tudo 
isso, não aceito e repudio essas colocações do Deputado Agostinho 
Silveira. Não aceito, porque podemos ter divergências quanto à 
interpretação de algumas matérias, mas isso não dá o direito ao 
Deputado de nos atribuir os adjetivos que atribuiu. Todos nós temos o 
direito de divergir e de interpretar de maneira diferente. 

Agora, eu disse e mantenho que, quando o projeto diz 
respeito a determinadas bancadas, levantam-se questões regimentais, 
mas quando o projeto diz respeito ao interesse da Casa, passa-se por 
cima do Regimento Interno. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - É louvável a pos1çao do 

Deputado Chico Rafael no que diz respeito à defesa do Regimento 
Interno. Essa é uma posição minha, e creio que de todos os pares 
desta Casa. 

Estamos diante de uma situação em que, claramente, 
ninguém leva vantagem sobre ninguém nem prejudica ninguém. A 
questão se é ou não privativo da Mesa, para nós, de certa maneira, é 
muito clara, pois sempre haverá contestação, mas toda dúvida que 
houver em relação ao Regimento - diz o Regimento Interno - deve ser 
solucionada por uma questão de ordem, a que o Presidente 
responderá. Se o Deputado considerar que não está sendo atendido, 
pode recorrer, se for o ca_so de ferir a Constituição, à Comissão de 
Justiça. 

~~----------------------------------------------------------
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Acho que não fica.bem, em caso de dúvida pessoal ou 

insatisfação do Deputado em relação ao Regimento, achar que a 
Casa - isso envolve todos os Deputados - estaria legislando em causa 
própria. 

Gostaria de dizer ao Deputado Chico Rafael que, se por 
um lado acho plausível que esteja na defesa do Regimento, acho 
também que não se podem lançar, publicamente, dúvidas sobre uma 
questão pessoal dele. 

Consultei técnicos desta Casa experientes na questão 
regimental que dizem que é uma questão absolutamente defensável, 
realmente é matéria privativa da Mesa, uma vez que a Mesa é a 
Comissão, por excelência, que define essas questões, como de 
resolução e outros assuntos de interesse da Casa. 

O IPLEMG não sairá prejudicado. A lógica de ser projeto 
de lei era que poderia se prejudicar o Instituto na votação de qualquer 
matéria, mas houve o entendimento. A respeito disso que será feito, 
não há invenção nem nada de escondido, apenas ~ma lógica. O 
Deputado que contribui vai contribuir mais, só isso. E uma matéria 
absolutamente defensável. A partir da Emenda n° 19, talvez tenhamos 
de fazer uma revisão em determinados aspectos do Regimento. Eu 
mesmo defendo que o art: 183, como falei aqui ontem, deve ser 
questionado. Acho que devemos ser mais rigorosos na questão de 
matéria nova apresentada em 2° turno. Essas são questões que 
sempre teremos de estar aprimorando. O processo legislativo é 
dinâmico exatamente por isso, sempre vamos precisar aprimorar o 
Regimento Interno, a Constituição, todo o processo. Faz parte da 
lógica democrática. 

Em determinado momento, a· partir de determinada lei 
federal, temos de nos posicionar de determinada maneira. Quando se 
modifica uma lei federal, temos de nos ajustar a essa nova 
modalidade. 

Queria fazer uma defesa do parlamento nesse sentido e 
parabenizar o Deputado Chico Rafael, porque defender o Regimento é 
uma obrigação de todos nós, parlamentares. Mas não dá para nós, 
diante de dúvida ou de insatisfação, a partir de resposta a questão de 
ordem, achar que alguém está tentando fazer vista grossa com esse 
ou aquele interesse. Não é o caso de agora. . \ 
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A Mesa da Assembléia é comissão representativa de 

todo o Poder Legislativo, possui meios, melhor que qualquer um de 
nós, para avaliar questões como essa, por exemplo, do IPLEMG. 
Apenas vejo que há uma contestação, que pode haver, mas que 
precisa, ao longo do tempo, ser aprimorada, se for o caso. 

Nesse caso, não tenho dúvida de que há sustentação legal 
e não há nada de escondido, porque votou-se no 1° turno, no 2° turno, 
terão de votar a redação final, o projeto vai à sanção do Governador, 
pode ser vetado, pode ser mantido ou derrubado esse veto, para, 
finalmente, tornar-se lei. Só queria fazer esse registro. 

O Sr. Presidente -A Presidência esclarece ao Deputado 
Miguel Martini que, ontem, o Deputado Chico Rafael apresentou suas 
dúvidas não quanto ao teor do projeto, mas quanto à forma do seu 
encaminhamento na Casa. 

O Deputado Agostinho Silveira - Esclareço ao Deputado 
Miguel Martini que o Deputado Chico Rafael em nenhum momento 
questionou o teor do projeto. 

Continuarei respeitando o direito que tem o Deputado 
Miguel Martini de discordar, mas jamais abdicarei do meu de falar em 
nome do povo que represento e da maioria da Casa. Somos 
soberanos para aprovar ou reprovar o que vem da Mesa, e, além do 
mais, há uma máxima no direito que diz "quem pode mais pode 
menos." A Mesa pôde e poderá, porque a Casa assim permite. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos 
parlamentares que o relatório do orçamento para 2001 foi entregue 
ontem, às 22h30min. Foi votado na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária em torno de meia-noite e aprovado por 4 a 
3. Não houve unanimidade. 

Alguns Líderes solicitaram que a votação do relatório não 
fosse feita agora, pela manhã, e que tivessem pelo menos o dia de 
hoje para estudá-lo, com seus técnicos, e analisarão a proposta 
orçamentária na parte da tarde. No encerramento desta reunião, 
convocaremos os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 
horas, que será prorrogada até às 20 horas, para que iniciemos o 
processo de votação da proposta orçamentária para 2001. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, não se trata, 
propriamente, de questão de ordem, mas penso que vale a pena 
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registrar, neste momento, um incidente que aconteceu durante a 
entrega da medalha comemorativa dos 500 anos de descobrimento do 
Brasil. ·~ 

Na oportunidade; a Federação-de Agricultura do.Estado de 
Minas Gerais - FAEMG - estava presente para receber a comenda, 
mas, por falha do protocolo da Casa, não foi citada, o que, 
evidentemente, deixou a Direção aborrecida. Afinal, como disse o Dr. 
Gilman Viana, não a· pediram: foi reconhecimento da Casa que os 
produtores rurais tiveram papel importante ao longo dos 500 anos em 
Minas Gerais. 

Sugiro, para reparar o erro, que, no início da próxima 
Legislatura, a Casa realize solenidade especial para entregar a 
medalha à Direção da FAEMG. Vale a pena fazermos isso, levando 
em conta a enorme contribuição que os produtores rurais prestaram, 
todo esse tempo, a Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - A Presidência tomou conhecimento da 
falha e está mantendo contato com a chefia do cerimonial para ver 
como poderemos corrigi-la. 

O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, ouvi 
atentamente e acho prudente a decisão de V. Exa. Gostaria de alertar 
os Deputados para, realmente, estarmos aqui, às 18 horas, pois 
precisamos votar o orçamento. A Assembléia Legislativa precisa 
cumprir seu papel. É importante que votemos o orçamento ainda 
neste ano, para que o Governador tome conhecimento do orçamento 
com que governará em 2001. Concordamos plenamente com a 
decisão de V. Exa., mas não podemos deixar de votar o orçamento do 
Estado, uma vez que a Comissão de Fiscalização Financeira já se 
debruçou longamente sobre o assunto. Não há dúvida de que é 
importante que os demais Deputados conheçam o relatório, mas não 
devemos deixar de votar o orçamento na tarde de hoje, o que 
representaria um demérito para a Assembléia Legislativa, seria uma 
falha imperdoável no cumprimento das nossas responsabilidades. 
Nossa eficiência deve ser demonstrada· exatamente nos momentos 
em que a Assembléia precisa cumprir com seu dever, ou seja, até 31 
de dezembro, apresentar o orçamento ao Governador, para que ele o 
execute no ano seguinte. 

Faço um apelo a todos os Deputados para que se 
l 
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debrucem sobre o orçamento até as 18 horas, quando devem aqui . 1 

comparecer para que possamos votá-lo hoje. Se deixarmos para a 
semana que vem, será mais difícil reunir os Deputados. Faço essa 
advertência para que cumpramos com nosso dever, ou seja, votar as 
matérias que aqui chegam. O orçamento é matéria prioritária, e seria 
indesculpável se a Assembléia não o votasse neste ano, o que. 
aconteceria pela primeira vez na história. Nos 18 anos em que estou 
nesta Casa, nenhuma vez, o orçamento deixou de ser votado no ano 
anterior para ser executado no ano seguinte. Não quebremos essa 
tradição de eficiência e de cumprimento do dever da Assembléia 
Legislativa de Minas. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, talvez na condição de Deputado, e não na condição de membro 
da Comissão de Fiscalização Financeira, tivesse a mesma 
preocupação, em razão do afogadilho e da exigüidade do tempo, em 
votar uma matéria tão complexa como essa. Como membro da 
Comissão de Fiscalização Financeira, estranha-me a decisão 
proferida por V. Exa., até mesmo, porque nem fiquei sabendo dessa 
reunião, que não sei se aconteceu ontem ou hoje. De qualquer forma, 
por dever constitucional, a Comissão de Fiscalização Financeira 
analisou a proposta orçamentária em um cenário conhecido por todos 
os parlamentares, o mesmo em que foi analisada a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que, até hoje, gera dúvidas e polêmica. Essa 
lei, imposta goela abaixo pelo Governo brasileiro, não traz segurança 
alguma a, praticamente, nenhum parlamento. 

Em segundo lugar, vivemos um ano eleitoral atípico, em 
que tivemos que nos debruçar para atende~ os co.mpromissos. ~a 
Assembléia e os compromissos com a comumdade. E nesse cenano 
de dificuldades que a Comissão de Fiscalização Financeira teve que 
se debruçar sobre o orçamento. 

É sabido por todos os parlamentares que estiveram 
conosco, pelos Secretários da Fazenda, do Planejamento e por 
Diretores de órgãos, que, diferentemente de outros anos e Governos, 
houve boa-vontade do Executivo em estar conosco, tentando dirimir 
as dúvidas. No entanto, a realidade é que muitas dessas dúvidas 
persistiram, e tivemos extrema dificuldade para tomar uma decisão. 

Sr. Presidente, a Comissão de Fiscalização Financeira 
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procurou ouvir todos os 77 Deputados, que, na apresentação das .~· 
3.999 emendas, tiveram condições de se· debruçar sobre o orçamento. 
Num esforço, diiia que incomum, apesar de esta ser a minha primeira 
legislatura, mas, pelo que ·ouço dos parlamentares e da assessoria 
desta Casa, a Comissão tem trabalhado exaustivamente e procurado 
cumprir com os seus compromissos, independentemente de ser 
injustamente criticada por alguns. 

O importante, Sr. Presidente, é a consciência tranqüila de 
que fizemos· o melhor possível, fizemos aquilo que acreditávamos que 
atenderia a este Poder, em uma relação incongruente com a situação 
democrática em que vivemos. Em última análise, o Executivo pode 
absolutamente tudo, e o Legislativo pode extremamente pouco. Nesse 
sentido, em todos os momentos, tivemos o norte para valorizar a 
análise desta Casa, profunda, criteriosa, de parlamentares a respeito 
da proposta orçamentária. 

Devo dizer e revelar aos senhores que a dúvida que 
tivemos na duodécima hora, quando da entrega do relatório, em 
primeiro lugar, era relacionada à fonte dedutiva dos recursos que 
utilizaríamos para fazer face às emendas dos 77 Deputados. Essa foi 
a grande questão. 

A outra grande questão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
foi em relação a usinas a serem feitas pela CEMIG- a previsão é de 
quatro usinas -; em três delas, de acordo com a assessoria que 
tivemos e com a análise que fizemos, a CEMIG necessita de 
autorização legislativa para proceder a esses consórcios. O 
Presidente da CEMIG, Djalma Morais, e a sua assessoria estiveram 
aqui e dialogaram conosco. Mas alguns membros da comissão 
disseram que não foram convencidos suficientemente a respeito da 
necessidade dessa autorização legislativa. Então, o que coube à 
Comissão de Fiscalização Financeira foi, em primeiro lugar, não tocar 
em nenhum centavo desses recursos, deixá-los em "stand by", no 
próprio orçamento da CEMIG. Nós, parlamentares, nem o Executivo 
1namos deduzir nem remanejar esses recursos. Como, 
evidentemente, tínhamos de nos pronunciar a respeito· deles, num 
primeiro momento, diríamos que seriam, se fosse ·o caso, para 
eletrificação rural, urbana, etc. Mas o importante é que esses recursos 
não seriam remanejados. Se, no tempo hábil, nós nos convencermps, 
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junto com a CEMIG, empresa pela qual temos o maior respeito, 
de que, efetivamente, não há necessidade da autorização legislativa, 
bastará, apenas, o remanejamento. 

Sr. Presidente, as dúvidas suscitadas na duodécima hora 
foram muito mais em caráter de precaução. Por exemplo, o Deputado 
Mauro Lobo não votou contra. Naquele momento, estava em dúvida; 
portanto, não votou. Os Deputados Rogério Correia e Eduardo 
Hermeto, na verdade, não votaram contra. Naquele momento, no 
nosso relatório, eles eram contrários; portanto, produziram um voto 
em separado. 

É importante que se esclareça aos parlamentares que no 
geral, tudo foi feito com grande esforço e trabalho da Comissão de 
Fiscalização Financeira. Agora, o que existem são aspectos que 
consideram devem ser discutidos pelos senhores. 

Como Presidente da Comissão e um dos relatores, quero 
dizer que fizemos um trabalho a quatro mãos; em nenhum momento, 
impus a minha vontade. Trabalhei em comum acordo com os 
Deputados lrani Barbosa, Eduardo Hermeto e Rêmolo Aloise, apenas 
destacando. Destaco, apenas, que, no final, o Deputado Eduardo 
Hermeto discordou de alguns aspectos do relatório; portanto, produziu 
um voto separado. 

Mas o importante é que tudo foi discutido com a nossa 
assessoria e com a assessoria da Casa e, assim, esse relatório vem 
ungido da Comissão de Fiscalização Financeira. 

Portanto, declaro encerrado o meu trabalho. Junto com a 
Comissão de Fiscalização Financeira e os relatores, tive condições de 
trazer esse relatório a Plenário. Agora, cabe a este douto e sábio 
Plenário,. que representa o povo de Minas Gerais, decidir sobre o 
relatório proferido pela Comissão de Fiscalização Financeira. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja convalidar as 
palavras do Deputado Márcio Cunha. Realmente, a Presidência 
percebeu, em todos os momentos, desde que a proposta 
orçamentária aqui chegou, que houve grande interesse dos 
parlamentares, principalmente da Comissão de Fiscalização 
Financeira, em fazer o melhor trabalho possível. Os Líderes apenas 
solicitaram que a matéria não fosse votada pela manhã, mas à tarde. 
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E foi o que a Presidência julgou por bem comunicar. 

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente,' caros colegas ' 
Deputados, a respeito do projeto de lei que acabou de ser. votado, que 
trata do · IPLEMG, gostaria de trazer alguns dados que, penso, · 
poderão contribuir para minimizar a eventual resistência que ainda 
possa haver por parte do nobre Deputado Chico Rafael, lembrando 
que tive o cuidado de pedir ao nobre Presidente da Comissão de 
Justiça ·que me honrasse com sua· audiência e, depois, avaliasse a 
minha colocação. 

O que percebo é uma questão muito intrincada. Eu, que 
presidi uma entidade previdenciária, vejo que a formação de reserva 
técnica é extremamente importante, sob pena de uma falência dessas 
instituições. Mas, sem adentrar nesse aspecto, até porque o nobre 
Deputado Chico Rafael não o fez - ficaram as questões preliminares e 
processuais-, gostaria de dizer que, se a legislação consagra à ·Mesa 
Diretora a exclusividade da competência para iniciar o processo 
legislativo, não seria cabível que a Mesa encaminhasse a proposição 
às comissões. Aí, sim,. contrariaria o Regimento Interno, porque as 
comissões têm o poder de apresentar emendas e de modificar a 
proposição - e, a meu juízo, aí está o desastre da questão. Nesse 
contexto, a Mesa jamais poderia distribuir a proposição, e, como essa 
questão não foi abordada na resposta de V. Exa. ao Deputado Chico 
Rafael, faço-o agora. Sem ter entrado muito nos detalhes da questão 
levantada, percebo que o desastre está aí: se a Mesa Diretora faz 
tramitar a proposição pelas comissões permanentes, é evidente que 
estas não teriam a obrigação de chancélar, de homologar apenas a 
iniciativa da Mesa; poderiam alterá-la; nesse aspecto, estaria a Mesa 
Diretora contrariando o Regimento Interno. A meu ver, a Mesa 
trabalhou adequada e corretamente. Obrigado. 

O Deputado Mauro Lobo - Tivemos, ontem, audiência com 
representantes da CEMIG - não só com o Presidente, mas com 
assessores, principalmente do corpo jurídico - e deixamos de receber 
a visita do Secretário da Casa Civil e do DER-MG, que haviam sido 
convidados exatamente para que pudessem esclarecer pontos 
significativos do orçamento enviado a esta Casa. 

A lei orçamentária foi publicada no dia 5 de outubro, após 
a eleição. O Presidente da comissão nomeou três sub-relatores, que 



fizeram um trabalho instigante de investigação, de detalhamento 
de todas as contas. 
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Mas, somente ontem, à noite, por volta das 10h30min, foj_-~. 
nos apresentado o relatório final. Devido ao acúmulo de informações e_ 
ao encaminham~nto das várias proposições orçamentárias, julgamo-.: 
nos sem condições de fazer uma avaliação judiciosa daquilo que: 
havia sido proposto. Assim, abstivemo-nos de votar esse orçamento. 

Acho a determinação do Presidente de encaminhar essa 
votação às 18 horas muito adequada, mormente porque assistimo~ 
ontem à avaliação de um projeto que foi votado, e teve de ser, por 
meio da própria oposição de seu autor e com o apoio do Colégio de~ 
Líderes, retirado de pauta. 

Estamos vivendo um momento em que é necessário ql!e 
se faça uma leitura, inclusive daquilo que foi publicado, para que não_, 
tenhamos novas surpresas desagradáveis como a de ontem, n~ste 
Plenário. 

Portanto, Sr. Presidente, fica o nosso apoio à sua 
determinação de que esse projeto venha ao Plenário a partir das Ú~ · 
horas. Muito obrigado. .. , 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Srs: 
Deputados, entendemos que a decisão tomada pelos pares dest? · 
Casa para que votemos o orçamento às 18 horas é muita sábia. 

Gostaria de alertar os nobres colegas: a publicação do 
orçamento, pelo que fomos informados, não está coerente com aquilo 
que foi votado na Comissão de Fiscalização Financeira. Houve um 
Acordo de Líderes de que a suplementação seria de 12%. Fomos 
informados de que foi publicado "10%". J 

. Essa é uma questão muito grave e séria. Se isso, de fato, 
aconteceu, como fui informado, temos de corrigir de maneira mais 
rápida, para que não aconteça. Se foi errado, se alguém cometeu 
esse erro, o mínimo que se deve fazer é apurar responsabilidades. 
Não se admite que a publicação esteja diferente do que foi votado. 

Solicito aos Deputados que tomem conhecimento dessa 
publicação para que possamos corrigir com uma errata ou algo 
parecido. Isso não pode acontecer de forma alguma. Muito obriga~o. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre 
Deputado que, obviamente, as coisas deverão ser feitas dessa forma. 
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Acredito que o ideal é a decisão tomada. Teremos todo o tempo 
para fazer todas as análises possíveis e, à tarde, estaremos com 
pleno conhecimento · de algumas modificações ·.que, porventura, 
tenham de ser feitas, inclusive a questão da errata, se for o caso, V. 
Exa. pode ter certeza de que, se aconteceu dessa forma, a 
Presidência determinará a apuração das responsabilidades. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Gostaria de lembrar a V. Exa. 
que temos de abrir a reunião extraordinária das 14 horas. Isso é 
importante. 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias 
de hoje, às 14 e às 20 horas, e para a reunião solene logo após a 
aprovação do Projeto de Lei n° 1.216/2000, nos termos dos editais de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 1323 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22/12/2000 

Presidência dos Deputados Aílton Vilela, Antônio Júlio, Maria Olívia, 
Sebastião Costa e Geraldo Rezende 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a 
Parte (Ordem do Dia): 23 Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Prorrogação da reunião - Suspensão e reabertura da reunião -
Suspensão e reabertura da reunião - Suspensão e reabertura da 
reunião - Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Av.elar -
Geraldo Rezende- Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa- lvair Nogueira 
- Ivo José - João Leite - João Paulo - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
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Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Ronaldo Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - Às 14h7min, a 

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

1a Parte 
Ata 

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

2a Parte (Ordem do Dia) 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1a Fase. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que 

fez retirar da pauta da presente reunião os Projetos de Lei n°s 
1.006/2000 e 1.334/2000, apreciados na reunião extraordinária 
realizada hoje, pela manhã. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento 

l~terno, a Presidência prorroga a presente reunião até às 19h59min. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião 
até às 18h30min, para entendimentos entre as Lideranças quanto à 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presideme (Antônio Júlio) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
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Suspensão da Reunião 
O Sr~ Presidente - A Presidência vai suspender a presente 

reunião até às 19 horas, para que continuem os entendimentos entre 
as Lideranças com relação à apreciação da matéria constante na 
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Estão 

reabertos os nossos trabalhos. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a presente 
reunião até às 19h30min, para que continuem os entendimentos entre 
as Lideranças quanto à apreciação da matéria constante na pauta. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - Estão 

reabertos os nossos trabalhos. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a presente 
reunião até às 19h58min, para que continuem os entendimentos entre 
as Lideranças quanto à apreciação da matéria constante na pauta. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Estão 

reabertos os nosso trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta 
reunião, a Presidência a encerra, convocando os Deputados para a 
extraordinária de hoje, às 20 horas, e para reunião solene logo após a 
aprovação do Projeto de Lei n° 1.216/2000, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

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

1.216/2000* 
Relatório 

Atendendo ao disposto no art. 153, 111, da Constituição 
Mineira, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio 
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da Mensagem no 141/2000, 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 § 2o 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 governamen;al de 
se elaborar uma Lei Orçamentária compatível com a sua execuçao. 

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 = 1 ,83% do valor total da 
proposta (R$17,5 bilhões). Esse déficit representa 3,34% do total das 
despesas financiadas com recursos ordinários do Tesouro, da ordem 
de R$9.617.233.789,00, valor equivalente a 54,93% da proposta. A 
previsão de arrecadação do ICMS representa 90,9% do estimado para 
Receita Tributária, comparando-se o arrecadado em ICMS no penedo 
jan/98 a jun/99 - R$3.879.462.622 jun/99 a jun/00 - R~4.698.5_90._3~9, 
tendo 17 44% de aumento arrecadação ICMS, rece1ta contnbUiçao: 
IPSEMG,- R$810.671.032 IPSM - R$317.366.948, outras receitas 
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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 demonstramos amplamente, a seguir, não existe 

qualquer possibilidade, por menor que seja, de permanência das 
obras de construção de usinas - Porto Estrela, Funil, lrapé, Pai 
Joaquim, Poços de Caldas (Sulminas) pela Cemig -, tendo em vista 
que os consórcios celebrados para a execução das obras contêm 
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 qualquer delas em empresa privada;" 

Na verdade, ao constituir-se um consórcio, cria-se uma 
nova pessoa jurídica com quadro societário próprio, e o pior, o capital 
do consórcio (a concessão) é um bem de propriedade pública, e sua 
alienação, independentemente da forma, precisa também de uma 
autorização legislativa. Fique claro que não se questiona a ausência 
de licitação, que, em nosso entender, a bem da moralidade pública, 
deveria preceder a formação do consórcio. Acrescentam-se ao fato as 
seguintes irregularidades: 

Usina Funil: A participação da Construtora Mendes Júnior, 
na qualidade de subcontratada da SERVIX para a realização das 
obras civis utilizando de um crédito que a Cemig teria com a Mendes 
Júnior Engenharia S.A, empresa falida com grande passivo 
trabalhista, que, por ter caráter alimentício, tem prioridade. no 
recebimento, caracterizando de forma clara e inequívoca fraude a 
credores e crime falimentar. 
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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, o que fez fundamentado no parágrafo 4° do art. 
5° da Lei Complementar n° 101 I de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), c/c o parágrafo único do art. 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 desses recursos e da 
impossibilidade de sua utilização na construção das barragens, 
considerando o disposto no parágrafo 4° do art. 5° da Lei 
Complementar n° 101 I de 4/5/2000 (lei de Responsabilidade Fiscal), 
c/c o parágrafo único do art. ao da mesma lei, opinamos pelo 
remanejamento dos mesmos com a finalidade de atender a um 
Projeto de Eletrificação Urbana e Rural no Estado de Minas Gerais 
contemplado em nosso substitutivo. 

Da distribuição de dividendos 
Sendo a Cemig uma empresa de economia mista, que 

mantém sua personalidade jurídica de S.A. (pertencente ao Governo 
de Minas), é natural que distribua dividendos aos seus acionistas. 
Ocorre, porém, que ao contrário das normas legais, e sem 
"Autorização Legislativa", os dividendos que deveriam ir para o código 
O (zero) do Orçamento do Estado, permaneceram na empresa a título 
de "investimento". 

É evidente que a destinação de qualquer recurso público, 
seja para que finalidade for, deve ser precedida de uma "Autorização 
Legislativa", conforme disposto no art. 37, XIX, XX da Constituição 
Federal, "in verbis": 

Ar. 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 criados 

T 
t 

..l 

z 
õ 
c 
" 

< 

= E 

c 
~ 

" 
§ 
~ 

Cii 
~ 
c 
c 
< 

c 
g_ 
~ 
"' c 
~~ 
_g' 

empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia, ou 
fundação pública, 

2471 

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 
Em razão da 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-nos, nos termos do art. 166, parágrafo 3°, 111, da 
Constituição Federal, e art. 12, parágrafo 1°, da Lei Complementar n° 
101, de 04/05/2000 (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 fazemos em nosso 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, jurídicas e administrativas relativas às áreas de transporte 
coletivo, intermunicipal e metropolitano de passageiros, motivo pelo 
qual não constaram 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 estarem 
definidas tais pendências, conforme editais de licitação publicados 
pelo DERIMG, e estando o Executivo com poucos recursos para fazer 
frente à grande despesa da máquina governamental, fundamentado 
no art. 166, parágrafo 3°, 111, "a", da CF e art. 12, parágrafo 1°, da Lei 
Complementar n° 101 I 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 Congresso 
Nacional, na forma do regimento comum. · , 

§ 3° - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou 
aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso: 
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111- 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 
econômico 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 comprovado erro ou omissão de 
ordem técnica ou legal." 

Relatamos pela reestimativa de Receita por "Omissão de 
Ordem Técnica", acrescentando-se ao orçamento a receita 
proveniente da Concessão da Exploração do Serviço de Transporte 
de Passageiros no Âmbito Metropolitano e Intermunicipal. 

Considerações finais 
A determinação política de se elaborar uma peça 

orçamentária compatível com as reais possibilidades de sua execução 
traz, sem dúvida, uma dificuldade maior no remanejamento dos 
recursos de modo a contemplar todas as emendas apresentadas. 

Em virtude do grande número de emendas apresentadas 
pelos Deputados e das 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 na proposta orçamentária. 

Esclarecemos que todo o trabalho de relataria foi 
fundamentado na legislação constante do Anexo I. 

Sugerimos a formação de duas Comissões Especiais para, 
nos termos do art. 100, incisos XIV, XV e XVI, do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, apurar as irregularidades apontadas no 
Relatório da Proposta Orçamentária para 2001 encaminhada a esta 
Casa pelo Executivo. Destaquem-se, dentre outras irregularidades, as 
concernentes à distribuição de dividendos, e os consórcios celebrados 
pela Cemig com empresas particulares, além dos acordos celebrados 
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pela estatal com grandes devedores. E, também, a não-inclusão, 
pelo Executivo, na Proposta Orçamentária da receita referente à 
licitação das linhas intermunicipais e metropolitanas em operação no 
Estado de Minas Gerais. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno 

único, do Projeto de Lei n° 1216/2000, na forma do Substitutivo n° 1, 
que contém o Anexo VI. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Rêmolo Aloise -

Olinto Godinho - lrani Barbosa - Eduardo Hermeto (voto contrário) -
Rogério Correia (voto contrário)- Mauro Lobo (voto em branco) 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.216/2000 
ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS DO ORÇAMENTO 
FISCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DO ORÇAMENTO DE 

INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2001 

Art. 1 o - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais 
para o exercício financeiro de 2001 estima a receita em 
R$17.506.573.968,00 (dezessete bilhões quinhentos e seis milhões 
quinhentos e setenta e três mil novecentos e sessenta e oito reais) e-
fixa a despesa em igual importância. 

Art. 2° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas 
mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de 
capital, na forma da legislação em vigor. 

Art. 3° - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado 
de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I desta lei. 

Art. 4° - As despesas dos órgãos e das entidades 
compreendidos no Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a 
discriminação constante nos Anexos 11 e 111 desta lei. Parágrafo único -
Cada crédito consignado a subprojeto, subatividade e desdobramento 
das operações especiais constante nos anexos a que se refere o 
"caput" integra esta lei na forma de inciso deste artigo, identificado 
numericamente pela respectiva codificação orçamentária. 

Art. 5° - O Estado não dispensará no ano de 2001 menos 
que 8,25% da soma das receitas de ICMS ( 63,75%); IPVA ( 50%); 
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imposto de transmissão causa mortis e doação de bens e direitos 
(100%); imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos 
pagos, inclusive por suas autarquias e fundações (100%); 
transferência do Fundo de Participação os Estados - FPE (85%); 
transferência de 10% do IPI sobre exportações (63,75%); 100% da 
parcela estadual da dívida ativa tributária de impostos; 1 00% da 
parcela estadual de juros e multas de impostos; e 1 00% da parcela 
estadual dos critérios de ICMS referentes à Lei 97/96 ( Lei Kandir), 
com ações e serviços públicos de saúde. 

Parágrafo único- Serão considerados ações e serviços 
públicos de saúde apenas aqueles a serem implementados com 
dotações orçamentárias consignadas aos órgãos e às entidades do 
Sistema Único de Saúde - SUS. 

Art. 6° - O Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em 
R$ 1.811.916.070,00 (um bilhão oitocentos e onze milhões 
novecentos e dezesseis mil e setenta reais). 

Art. 7° -Os investimentos das empresas controladas direta 
ou indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a 
discriminação por projeto, atividade e operações especiais constante 
no Anexo IV desta lei. 

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as 
operações especiais constantes no Anexo IV integram esta lei na 
forma de incisos deste artigo, identificados numericamente pela 
respectiva codificação orçamentária. 

Art. 8° - 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. 

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 2% (dois por 
cento) da despesa fixada no artigo 1 o desta lei. 

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste 
artigo: 

1 - o remanejamento de dotações referentes a pessoal e 
encargos; 

11 - o rem~nejamento de dotações com recursos 
vinculados; 
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111 - as suplementações que utilizarem como fonte o 
excesso de arrecadação de recursos vinculados; 
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IV -~ as suplementações de dotações referentes ao 
pagamento da dívida pública e de precatórios judiciários, bem como 
os créditos à conta da dotação Reserva de Contingência. 

V - as. suplementações de dotações com recursos 
constitucionalmente vinculados aos municípios. 

Art. 1 O - O Poder Executivo poderá suplementar o 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
até o limite de 5% (cinco por cento) do valor referido no artigo 6° desta 
lei. 

Art. 11 -Esta lei vigorará no exercício de 2001, a partir de 
1° de janeiro. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
ANEXO VI 

Código: 273-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DETEUMG. 
Objeto do Gasto: 
!Implantação da telefonia rural nas comunidades do 

Estado não contempladas pela política de telecomunicação das 
concessionárias responsáveis pelo setor /Investimentos. 

Valor: R$5.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - Secretaria de 

Estado da Casa Civil e Comunicação Social. 
- SETOP 
-FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Divulgação Governamental/Outras despesas correntes. 
Valor: R$500.000,00. 

- Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura/Outras despesas de capital. Valor: R$500.000,00. 

-Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind.-
Pró-Indústria/Inversões Financeiras- R$4.000.000,00. 

Código: 453-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado do 

Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente. 
Objeto do Gasto: Obras sociais. 
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Valor: R$590.000,00 
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 da Mata 
Código: 572 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santos Dumont 
Objeto do Gasto: 
Construção de aeroporto 
Valor: R$1.500.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas 
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: 939 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal da 

Jaíba 
Objeto do Gasto: 
Estrada construída - MG 401, no trecho que liga o 

município da Jaíba ao município de Matias Cardoso 
Valor: R$16.000.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 

EGE/SEPLAN/PROG. DIVERSOS 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Implantação de Projeto de Irrigação - Jaíba 11 - Região 
Norte - Estrada Construída 

Código: 940 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal da 

Jaíba 
Objeto do Gasto: 
Estação de tratamento de água construída na sede do 

município da Jaíba 
Valor: R$2.500.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 

EGE/SEPLAN/PROG. DIVERSOS 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
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Anulada(s): Implantação de Infraestrutura Social e Ambienta! 
Básicas - Jaíba I - Região Norte - Estação de Tratamento de Agua 
Construída 

Código: 986-01 '~ 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo para a lnlância e 

a Adolescência - FIA. 
Objeto do Gasto: Apoio às ações em defesa e garantia dos 

direitos da criança e do adolescente. 
Valor: R$690.000,00 
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 da Mata 
Código: 1 038 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação Asfáltica da MG 117, trecho que liga 

paulistas à BR 120 com extensão de 30 Km 
Valor: R$1.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, Criança e do Adolescente 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Anulação parcial da rubrica - Apoio às Ações de 
Assitência Social à Criança e ao Adolescente- 3231-30- R$1.000,00 

Código: 1 039 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação Asfáltica da Estrada que Liga São 

Sebastião do Maranhão à BR 120 com extenção de 32 Km 
Valor: R$1.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações de 
Assitência Social à Criança e ao Adolescente- 3231-30 R$1.000,00 
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Código: 1 040 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação Asfáltica da MG 232, trecho que liga Dores 

de Guanhães à BR 120, com extensão de 15 km. 
Valor: R$1.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da rubrica - Apoio as ações de 
assistência social a criança e ao adolescente- 3231-30 R$ 1.000,00 

Código: 1041 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação asfáltica da MG 229 - trecho que liga Dom 

Joaquim a BR 120 com extensão de 26 Km. 
Valor: R$1.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente. 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação parcial da rubrica - Apoio as Ações a 
Assistência Social à Criança e ao Adolescente - 3231-30 - R$ 
1.000,00 

Código: 1 042 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação Asfáltica da MG 314 trecho que liga 

Peçanha à BR 259, passando por Coroaci, com extensão de 55 Km 
Valor: R$1.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica, Apoio· às Ações de 
Assistência Sociál da Criança e do Adolescente- 3231-30 R$1.000,00 

Código: 1 043 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação Asfáltica da Estrada que liga o Frei 

Lagonegro à MG 117, Com extensão de 13 Km 
Valor: R$1.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações de 
Assistência Social à Criança e ao Adolescente - 3231-30 - R$ 
1.000,00 

Código: 1 044 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação Asfáltica da Estrada que Liga São José da 

Safira à BR 116 com extensão de 51 Km 
Valor: R$1.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, de Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio as Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Código: 1 045 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação Asfáltica da BR 451 trecho que liga MG 314 

a BR 116 passando por Virgolândia, Nacip Raydan, Marilac, com 
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extensão de 88 Km 
Valor: R$1.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, Assistência Social, da Criança e do Adolescente 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s} e/ou 

Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio as Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Código: 1 046 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: . 
Pavimentação Asfáltica da MG 217 trecho que liga Agua 

Boa à Malacacheta com extensão de 50 Km. 
Valor: R$1.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio as Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Código: 1047 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Recapeamento da BR 120 trecho que liga Santa Maria de 

· ltabira à Água Boa 
Valor: R$1.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Código: 1048 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
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Objeto do Gasto:·_; 
Pavimentação Asfáltica da MG 209 trecho que liga BR 116 

a Pavão passando por Oriente de Minas com extensão de 80 Km 
Valor: R$1.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Código: 1049 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 

. Pavimentação Asfáltica da MG 105 trecho que liga Joaima 
a Aguas Formosas passando por Fronteira dos Vales com extensão 
de 60 Km 

Valor: R$1.000,00-
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Código: 1050 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de / 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 1 

Pavimentação Asfáltica da Estrada que liga Tumiritinga à li 

BR 216 com extensão de 32 Km 
Valor: R$1.000,00 , 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de J 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e , do I 
i 
I 

~------------------------------~' 
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Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Código: 1051 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Construção de Ponte Sobre o Rio Doce da Estrada que 

Liga Tumiritinga à BR 259 
Valor: R$1.000,00 _ 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 - R$ 
1.000,00 

Código: 1052 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
O~~odoGa~o: _ 
Pavimentação Asfáltica que liga Bertopólis à MG 1 05 

Passando por Machacalis com extensão de 45 Km 
Valor: R$1.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

_Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança-, e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00-

Código: 1077 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do _Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
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Pavimentação Asfaltica da estrada que liga Açucena à 

Naque, passando por Naquinho, com extensão de 22km 
Valor: R$1.000,00 
Órgão(s) e/óu- Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Crinaça e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações de 
Assistência Social a Criança e ao Adolescente - 3231-30 - R$ 
1.000,00 

Código: 1093-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Educação 
Objeto do Gasto: Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade, com sede em Belo Horizonte e com Unidades de 
Educação em 29 cidades mineiras. 

Valor: R$50.000,00 
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 da Mata 
Código: 1716- ---
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: CEMIG 
Objeto do Gasto: 
Construção de uma subestação no Município de Papagaio. 
Valor: R$5.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): CEMIG 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Usina Termoelétrica de Poços de Caldas/Região 3 Sul 
Diversos Municípios. 

Código: 1717 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER/MG 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação asfáltica da Rodovia MG-238/Maravilhas a 

Cachoeira da Prata-21 Km. 
Valor: R$1.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): DERIMG 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
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Anulada(s): Implantação e Melhorias em Rodovias/Região 3 Sul 
Munhoz Toledo. 

Código: 1718-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DERIMG 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação asfáltica da Rodovia MG-818/Gameleira a 

Pará de Minas-15,6 Km 
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: 1719-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DERIMG 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação asfáltica da Rodovia MG-060/São José da 

Varginha a Esmeraldas-33, 7 Km. 
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: 1990-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES 
Objeto do Gasto: Obras de instalação do campus da 

Faculdade de Agronomia de Janaúba 
Valor: R$50.000,00 
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 da Mata 
Código: 2209 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem. 
Objeto do Gasto: 
Destinação de recurso para conclusão das obras do 

contorno na MG/455 na _cidade de Santa Rita de Caldas, numa 
extensão de 5 Km aproximadamente. 
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Valor: R$473.900,00 
· Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Departamento de 

Estrada de Rodagem. 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Restauração de rodovias - Poço Fundo entroncamento 
BR/459 - Pouso Alegre - Investimentos. 

Código: 2210 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estrada de Rodagem. ' 
Objeto do Gasto: 
Destinação de recursos para conclusão da pavimentação 

da MG/446 entre Muzambinho e Nova Resende, numa extensão de 9 
Km. 

Valor: R$616.070,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Departamento de 

Estrada de Rodagem. 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) · e/ou 

Anulada(s): Restauração de rodovias entre BR/267 - Machado/Poço 
Fundo- Investimentos. 

Código: 2293-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Glaucilândia 
Objeto do Gasto: 
Construção de Pequena unidade de Saúde (mini-hospital 

com 31eitos) 
Valor: R$100.000,00 
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 

Pedra Azul 

Código: 2294-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: 
Obras de infra-estrutura-básica 
Valor: R$200.000,00 · 
Órgão(s) e/ou Entidadé(s) Deduzida(s): FINO 



2486 
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 

Almenara 

Código: 2295-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: 
Obras de infra-estrutura-básica 
Valor: R$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-Indústria/Inversões Financeiras 

Código: 2296-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente 
Objeto do Gasto: 
Cronograma físico-financeiro para zoneamento ecológico e 

econômico da APA-SUL-RMBH 
Valor: R$400.000,00 
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: 2297-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Corpo de Bombeiro 

Militares de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: 
Construção da sede do 7° Batalhão do Corpo de 

Bombeiros em Montes Claros 
Valor: R$500.000,00 
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: 2417-0~ 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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'Objeto do Gasto: Reforma do Quartel de Polícia Militar 
Valor: R$15.ooo,oo 

2487 

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 da Mata 
Código: 2424-01 
Órgão ·e/ou Entidade Beneficiada: Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Minas Gerais · 
Objéto do Gasto: Aquisição de aparelhos Holl Matro para o 

Corpo de Bombeiros Militar de Lavras 
Valor: R$1 00.000,00 
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 da Mata 
Código: 2431 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: 
Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental 

da Bacia da Pampulha- PROPAM 
Valor: R$5.000.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Fundo Estadual de 

Saneamento Básico - FESB 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio financeiro para implementação de sistemas de água 
e esgoto 

4161 17 512 622 1.365 0001 4270 571 
Código: 2432-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: 
Programa de recuperação e desenvolvimento ambiental da 

bacia da Pampulha - PROPAM 
Valor: R$4.200.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FESB-Fundo 

Estadual de Saneamento Basico 



2488 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Apoio financeiro para implementação de sistema de água 
e esgoto 

4161 17 512 622 1.365 0001 4270 571 
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 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETASCAD 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Operacionalização das Ações dos Conselhos- Pessoal e 
Encargos Sociais 

Código: 2447-01 
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 
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 da Mata 
Código: 2448-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Instituto Estadual de 

Florestas- IEF 
Objeto do Gasto: Recuperação do Parque Estadual da 

Serra da Candonca, no Município de Guanhães. 
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 da Mata 
Código: 2465 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: 
Operacionalização das ações do Conselho do Trabalho, 

Emprego e Geração de Renda 
Valor: R$522.300,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s):- SETASCAD 
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2489 
- SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): -Operacionalização das Ações dos Conselhos/Outras 
Despesas Correntes - R$ 344.190;00 

Construção de Centro de Convenção/Região 
Central/Diversos municípios- R$ 178.110,00 

Código: 2466-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DERIMG 
Objeto do Gasto: 
Pavimentação da Rodovia MG 760, que liga as BRs 262 a 

381, no município de Timóteo 
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-I ndústria/1 nversões Financeiras 

Código: 2467-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: 
Construção do Hospital Regional no município de lpatinga 

para atendimento do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Aço 

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-I nd ústria/1 nversões Financeiras 

Barbacena 

Código: 2509-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Barbacena 
Objeto do Gasto: Instalação de unidade da UEMG em 

Valor: R$50.000,00 
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 da Mata 
Código: 2635-01 · 



Água Boa 

2490 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça 
Objeto do Gasto: Instalação da Comarca no Município de 

Valor: R$15.000,00 
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 da Mata 
Código: 2772 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar do Estado 

de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Assistência social a policiais militares. 
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: 2781 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar do Estado 

de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Investimento em unidades do Colégio 

Tiradentes - Aquisição de material didático e equipamentos. 
Valor: R$70.000,00 
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: 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 1 a C ia. Especial de Governador Valadares 
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: 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 
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2491 
equipamentos para a unidade de Patrocínio. 

Valor: R$20.000,00 
ÓrgãÕ(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: 2786 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Assistência social s Bombeiros Militares. 
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: 2814 

Joaíma 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: 
Construção de Cadeia Pública 
Valor: R$200.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas 
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: 2815 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Padre Paraíso 
Objeto do Gasto: 
Construção de Cadeia Pública 
Valor: R$200.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas 
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: 2816 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 



2492 
Jequitinhonha 

Objeto do Gasto: 
Reforma da Cadeia Pública 
Valor: R$1 00.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de. 

Estado de Transportes e Obras Públicas 
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: 3055-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 
Objeto do Gasto: Desenvolvimento do ensino, da pesquisa 

e da extensão da conta em investimento. 
Valor: R$1 00.000,00 
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 da Mata 
Código: 3060-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 
Objeto do Gasto: Construção do Campus Universitário 
Valor: R$50.000,00 
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 da Mata 
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 regional de Guanhães 

R$700.000,00; ampliação da rede 
física, tecnológica e ambulatorial do hospital municipal de 

Governador Valadares R$500.000,00; construção de UTI no município 
de Mantena R$400.000,00. 

Valor: R$1.600.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s):- SETOP 
-DER 
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2493 
Subprojeto(s) e/ou -Subatividade(s) Oeduzida(s) e/ou 

Anulada(s): - Construção, Ampliação e Reparos de Obras de Arte 
Especiais/1 nveslimentos-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 Urbanas/Investimentos Globais 
R$770.000,00 

Código: 31 01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: HEMOMINAS 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Rio Doce. 
Criação de centro do Hemominas nas cidades de lpatinga 

(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: 31 02 
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: 31 03 



Saúde 

2494 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

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 
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 
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2495 
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$80 mil, 

- Apoio Financeiro aos Municípios em ·Obras de Infra-
estrutura/Outras despesas de capital - R$3. 120 mil. 

Código: 3107 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Jequitinhonha/Mucuri-
lmplantação 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 
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2496 
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 
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: 31 09 
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$1.1 00 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: 3110 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Sul 
Implantação dos serviços de hemodiálise, oncologia e 
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psiquiatria no Hospital Regional de Pouso Alegre - R$700 mil; 
Aquisição de equipamentos para a Santa Casa Xavier Lisboa 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 Participativo -

Região Central 
Conclusão do Pronto Socorro de Venda Nova, Município 

de Belo Horizonte 
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 Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões 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 \1 · 
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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 
Neves~ 

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-I nd ústria/1 nversões Financeiras 

Código: 3159 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: RURALMINAS 
Objeto do Gasto: Construção de pequenas barragens. 
Valor: R$5.000.000,00 
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: 3160 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: RURALMINAS 
Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
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-I ndústria/1 nversões 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-I ndústria/1 nversões Financeiras 
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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) 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: 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. 

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-Indústria/Inversões 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 

2500 

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 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES 
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 Unidades 

· Prediais/Operacionalização e manutenção das atividades de 
desenvolvimento 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: 3169 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES 
Objeto do Gasto: Atendimento Hospitalar e 
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Ambulatorial/Outras despesas correntes. 

Operacionalização e manutenção das atividades' 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: 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. 
Valor: R$28.244.508,00 
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: 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 , 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 

Anulada(s): Prog. de Estr. Comercial de Empreend. Estratégicos -
Proe-Estruturação/1 nversões 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$5.000,00 
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: 3176 
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$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: 3178 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obra de arte especial na Rodocia MG-

341, sobre o Rio Cafariz, lote 11. 

z 
õ 

c 
~ 
~ c :.J _g· 

2503 
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: 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 111. 
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: 3180 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Ponte sobre o Córrego da Usina, lote 111. 
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: 3181 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obra de arte especial na Rodovia MG 

341, sobre o Córrego da Usina, lote 111. 
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: 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$19.840.000,00 
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 -
R$18,840 milhões; Região da Mata - R$1 milhão. ~ 
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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$5.000.000,00 
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 

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$38.240.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): - SETOP 
-FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) e/ou 

Anulada(s): - Construção de Centro de Convenção/Região da Mata -
R$11 ,240 milhões; 

-Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Oivers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústriallnversões Financeiras - R$27 milhões 

Código: 3185 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sec. da Habitação 
Objeto do Gasto: Apoiar os municípios na urbanização, 

construção e reforma de unidades habitacionais. 
Valor: R$5.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) e/ou 

Anulada(s): -Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Oivers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústriallnversões Financeiras - R$5 milhões 

Código: 3186 
Órgão e/ou Entldade Beneficiada: Sec. de Esportes 
Objeto do Gasto: Apoiar os municípios na promoção da 
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política do desporto e do lazer. 

Valor: R$8.000.000,00 
Órgãõ(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO , , 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) e/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 municípios nas ações e 

serviços públicos de saúde, aparimorando a assistência ambulatoria e 
·hospitalar/Outras despesas correntes 

Valor: R$5.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) e/ou 

Anulada(s): -Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Oivers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústriallnversões 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$25.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) e/ou 

Anulada(s):- Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Oivers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústriallnversões Financeiras- R$2S~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$156.820.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): CEMIG 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) e/9u 
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Anulada(s): Construção das Usinas de Porto Estrela (R$8,961 
milhões), de Funil (R$39,5 milhões), de Aimorés (R$77 milhões), de 
Queimados (R$16,359 milhões) e da Usina Termo-Elétrica de Poços 
de Caldas (R$15 milhões). 

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 
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) 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: 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 unidade de 

Fisioterapia "Afra da Fonseca". 
Valor: R$20.000,00 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou 
Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região-Central· 

Arapuá 

urbanas. 

Código: 3194 ., 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aplicação de lama asfáltica em vias 

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 
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 -- ·- ~ 

\\ 
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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: 3198 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: 
Obras de infra-estrutura e aquisição de equipamentos para 

a Maternidade Dr. Eugênio Gomes Carvalho, no município de Pedro 
Leopoldo. 

Valor: R$500.000,00 
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 

Saúde 

Código: 3199 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: 
Recursos para obras do Hospital Municipal de Contagem 
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-lndústria/lnversões Financeiras 

Código: 3200 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Contagem 
Objeto do Gasto: 
Obras nas áreas de risco do município. 
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-1 ndústria/1 nversões Financeiras 

Código: 3201 
órgão e/ou _Entidade Beneficiada: Município de Belo 

Horizonte 
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Objeto do Gasto: 
Obr§ls nas áreas de risco do município. 
Valor: R$10.000.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
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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: 3202 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: 
Obras e aquisição de equipamentos para o Hospital 

Regional de Betim 
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: 3203 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Conselheiro Lafaiete 
Objeto do Gasto: 
Recursos para estação de tratamento de esgoto no 

município. 
Valor: R$500.000,00 
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 

(Demandas incorporadas nas de Códigos 3182 a 3188) 
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 ciêlade, bem como as águas 
pluviais, numa extensão de aproximadamente 500 metros. · 

Valor: R$138.000,00 
Código: 3-01 



União 
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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 
que ligam vários distritos, numa extensão de aproximadamente 50 
kilômetros. 

Muriaé 

Matipó 

Leopoldina 

Fervedouro 

Recreio 

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 Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 8 , , 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
Código: 9 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pirapetinga 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 

J~-
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Palma 

Monte Alto 
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Código: 1 O )~ 
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 Barão do 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana 
Valor: R$40.000,00 
Código: 12 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Margarida 

Vi eiras 

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 ~asto: 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 1de exposição 

agropecuária 
Valor: R$40.000,00 
Código: 17 
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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 
Código: 19 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 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: CANALIZAÇÃO 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: CONSTRUÇÃO 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: CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO 

MUNICIPAL 
Valor: R$20.000,00 
Código: 25 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS 
Objeto do Ga~to: REFORMA DE ESTÁDIO MUNICIPAL 

DE FUTEBOL 
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Valor: R$1 0.000,00 
Código: 26 
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Órgao e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS 

Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE UM VELÓRIO 
MUNICIPAL 

Valor: R$15.000,00 
Código: 27 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARROSO 
Objeto do Gasto: ASFALTAMENTO URBANO 
Valor: R$20.000,00 
Código: 28 
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 
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Valor: R$40.000,00 
Código: 33-01 
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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 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAÇAÍ 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 
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 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA P.A. 
Valor: R$15.000,00 

r I ~------------------n 
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Código: 49 AS ·_ 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
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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 
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 
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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 _, 
Valor: R$15.000,00 
Código: 64 
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$1 0.000,00 
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 
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. Valor: R$15.000,00 
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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: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 78 
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 
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Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE 

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 • 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ 
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 SAÚDE 

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 

1~------------------------------------------------
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Valor: R$10.000,00 
Código: 98 
órgão' e/ou Entidade Beneficiada: ,PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIMENTA 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES DISTRITO SANTO HILÁRIO 
Valor: R$15.000,00 
Código: 102 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES 
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: CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

COMUNITÁRIA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 116 
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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 
Código: 121 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

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 
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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 
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 

Curvelo 

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$101.000,00 · ., 
Código: 153-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Saneamento Básico e Re~uperação. db 
'ri 

Curvelo 



2522 
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 Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Curvelo/MG 
Objeto do Gasto: Pavimentação de Vias Urbanas -

Extenção de 8Kms (oito Quilômetros) no município de Curvelo/MG 
Valor: R$25.000,00 
Código: 155-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DERIMG 
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 Municipal 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 

Inimutaba/MG 
Objeto do Gasto: Manutenção, Custeio e Capacitação de 

Recursos Humano na Área de Saude Municipal. 
Valor: R$15.000,00 

z 
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2523 
Código: 162 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal- de 

lnimutaba/MG 

de Saúde. 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos para Postos 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 163-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municiapal de 

Presidente Juscelino/MG 
Objeto do Gasto: Asfaltamento de Vias Urbanas -

Extensão 2Kms (dois quilômetros). 
Valor: R$8.000,00 
Código: 164-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Juscelino/MG 
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$10.000,00 
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$1 0.000,00 
Código: 169-01 

2524 

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 
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 

Coromandel 
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 
Objeto do Gasto: lngaí - Entroncamento no Trevo de 
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lngaí/MG 

lngaí/MG 

lngaí/MG 

14Kms. (quatorze Quilômetros) 
ValoCR$5.000,00 
Código: 176-01 

2525 

Órgão e/oú Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$10.000,00 
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 
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 



2526 
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$10.000,00 
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 
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 
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no município de Comercinho 
Valor: R$70.000,00 
código: 2o6-o1 

2527 

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 

Valor: R$100.000,00 
Código: 208-01 
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 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: DERIMG 



2528 
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 
Código: 237-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP. 
Objeto do Gasto: Construção de Postos de Saúde em 

zona rural do município de ltaguara. 

ltaguara. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 238-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município 

v' .... 

de 

Objeto do Gasto: Implantação de rede de eletrificação rural 
no município. 

Valor: R$100.000,00 
Código: 239-01 _ 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura MunicipaL 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 
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2529 
Código: 244-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Belo Vale 
Objeto-do Gasto: Instalação de posto telefônico rural- PS-

Telefone Rural, no município. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 246-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Belo Vale 
Objeto do Gasto: Construção de poços artesianos no 

município - povoados de Roças Novas, Alto do Estuvão, Borges e 
Gameleira. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 248-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Arantina 
Objeto do Gasto: Construção de salas de aula para 

ampliação de vagas no ensino fundamental. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 249-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Arantina 
Objeto do Gasto: Construção de salas de aula para 

ampliação de vagas no ensino médio. 

Belo Vale. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 250-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas no 
município de Belo Vale. 

Arantina 

Valor: R$50.000,00 
Código: 252-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

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 9e 



lixo do município de Crucilândia 
Valor: R$90.000,00 
Código: 258-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP. 

2530 

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: DETEUMG. 
Objeto do Gasto: Instalação de dois (2) postos telefônicos 

no município de Jeceaba. 

Jeceaba. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 263-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas no 
município de Jeceaba. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 264-01 
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 Carmópolis de Minas. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 270-01 
Órgão e/ou E;ntidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carmópolis de Minas. 

z c 

2531 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas no 

município de C~rmópolis de Minas. 
Valor: R$5o.ooo,oo 
Código: 272-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Moeda 
Objeto do Gasto: Instalação de posto telefônico rural no 

povoado de Marinho da Serra. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 27 4-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Dionísio/MG 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana. 
Valor: R$200.000,00 
Código: 275-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Vespasiano 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana. 
Valor: R$100.000,00 
Código: 276-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João da Lagoa/MG. - - -
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana. 
Valor: R$150.000,00 
Código: 277-01 
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. 

Patis. 

Valor: R$90.000,00 
Código: 283 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 



Monte Azul 

Espinosa 

Objeto do Gasto: Melhorias de Estradas Vicinais. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 284 

2532 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Muncipal de 

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 

Juramento 

Januária 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 288 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 289 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção do Estádio Municipal. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 290 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Guaraciama 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas 
Valor: R$40.000,00 
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Luislândia 

2533 
Código: 291 

-Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias públicas. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 292 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Chapada Gaúcha 

Bocaíuva 

Pintópolis 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$30.000,00 
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 

escolar. 

Cláudio 

Cristina 

Objeto do Gasto: Aquisição de ônibus para transporte 

Valor: R$30.000,00 
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 
do Rosário 

Valor: R$20.000,00 



Estiva 

2534 
Código: 319 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

'J 

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 .r. 

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 

ltamonte 

Congonhal 

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. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 331-01 
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 
Objeto do .Gasto: Calçamento da Avenida Dona 

Mariquinha 

Valor: R$30.000,00 
Código: 337 

2535 

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 

Piranguçu 

Correinhas 

Virgínia 

Objeto do Gasto: Calçamento de Ruas do Município 
Valor: R$30.000,00 
Código: 348-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Perfuração de Poço Artesiano no Bairro 

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 

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 
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2536 
Objeto do Gasto: Construção de Usina de Reciclagem 

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 

Campestre 

artesianos 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$20.000,00 
Código: 385 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Trator 
Valor: R$30.000,00 
Código: 386-01 
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 Ç3asto: construção de 4(quatro) postos 
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í 2537 
Valor: R$25.000,00 
Código: 392-01 ·. 
Órgãõ e/ou Entidade Beneficiada: Município de Moeda 
Objeto do Gasto: Construção de uma ponte sob~e o 

Ribeirão da Cotenda, na estrada vicinal que liga Moeda a Brumadmho, 
numa extensão de aproxidamente 45 metros. 

Valor: R$62.000,00 
Código: 393 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ~oe?~ 
Objeto do Gasto: Construção de ponte sobre o nbe1rao 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. 

Município. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 395 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Moeda 
Objeto do Gasto: . . . 
Aquisição de Instalações para um <Babmete Dentano no 

Valor: R$23. 000,00 
Código: 396 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Piranguinho . . . 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfaltlca nos Ba1rros do 

Sossego e Jardim Beira-Rio 
Valor: R$40.000,00 
Código: 397 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Delfim Moreira 

água 
Objeto do Gasto: Implantação de sistema de tratamento de 

Valor: R$20.000,00 
Código: 398 



2538 
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 

Virgínia 

Roseirinha 

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 

Objeto do Gasto: Construção Posto de Saúde Bairro 

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 E11tidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Lourenço 
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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 

ltutinga 

ltutinga 

Valor: R$20.000,00 
Código: 410 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

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 



2540 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 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 

Pouso Alto 

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 
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 AltÇ>, à margem da BR 345 
Valor: R$20.000,00 
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2541 
Código: 419 ,·· 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Nazareno 

Nazareno 

estrutura 

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 

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 MunicipaLde ,, 



Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$200.000,00 
Código: 426 

2542 

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 
Objeto do Gasto: Reforma das Instalações da Entidade 
Valor: R$10.000,00 
Código: 431 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Vermelho Novo 

Joanésia 

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 
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Mariana 

Dentro 

Poções 

Enéas 

Valor: R$20.000,00 
Código: 433 

2543 

Órgã6 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 

Objeto do Gasto: Construção de estádio de futebol 
Valor: R$40.000,00 
Código: 439 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São João 

da Lagoa 
Objeto do Gasto: Construção de muro e arquibancadas em 

estádio de futebol 

do Pacuí 

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 
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Barreiro 

Patos 

Valor: R$40.000,00 
Código: 441 

2544 

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 

Minas 

do Norte 

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 
Valor: R$60.000,00 
Código: 446 
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$40.00Q,OO 
Código: 448 

2545 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Varzelândia · 

Francisco 

Objetô 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: 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 



2546 
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: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 

POÇOS ARTESIANOS. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 462-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

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 
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MUNICIPAL DE CORDISBURGO/MG 
Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 

POSTO DE SAÚtfE MUNICIPAL. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 467-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORDISBURGO/MG 

UNIDADES 
Objeto do Gasto: ELETRIFICAÇÃO RURAL - 30 

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 ARTESIANOS. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 469 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Vespasiano 
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-

sonografia para o Centro de Saúde D. 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.~. 
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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 

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: 476-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Paula 

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 
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Objeto do Gasto: Construção de casas populares 
Valor: R$100.000,00 
Código:480 

2549 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 
Segurança Pública 

Objeto do Gasto: Aquisição de viatura para o município de 
Paula Cândido 

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 

Alvinópolis 
Objeto do Gasto: Extensão de rede elétrica urbana no 

Distrito de Fonseca 
Valor: R$20.000,00 
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 
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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 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
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 
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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$1 0.000,00 
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: Expansão de eletrificação trifásica na 

Zona Rural 
Valor: R$10.000,00 
Código: 497-01 . 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Cachoeira 

Dourada 
Objeto do Gasto: Aquisição de 1 ambulância para o 

município. 
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 



2552 
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 l'. 
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 
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 <:l.~ 
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 

. Objeto do Gasto: Eletrificação Rural no município 
Valor: R$30.000,00 
Código: 507-01 

2553 

·. ·órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 
Saúde 

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 

Juscelino 

Kubitschek 

Vermelho 

Firmino 

Valor: R$40.000,00 
Código: 509 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Presidente 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 510 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Presidente 

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 
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Graça 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 514 

2554 

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: 516 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura de Morro da 

Objeto do Gasto: Obras de eletrificação rural 
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 

de Minas 

Objeto do Gasto: Construção de creche 
Valor: R$25.000,00 
Código: 519 
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 En~idade Beneficiada: Prefeitura de Lassance 
Objeto do Gasto: Construção de posto de saúde.· " 
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Palma· 

municipal. 

Valor: R$25.000,00 
Código: 522 

2555 

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. 

Palma 

na BR496 

Diamantina 

Valor: R$10.000,00 
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 

Objeto do Gasto: Contrução de quadras esportivas. 
Valor: R$50.000,00 -
Código: 529-01 .. . . 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação de Pa1s e 



2556 
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 

Urbano 

de Minas 

Urbano 

de Morais 

Valor: R$60.000,00 
Código: 533 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Confins 
Objeto do Gasto: Serviços de Saneamento básico- Esgoto 

Valor: R$50.000,00 
Código: 534 
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 Gastp: Serviços de Calçamento de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
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2557 
Código: 536 , 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município ·de Mata 

Verde 
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 Meta 

Longa 

Valor: R$40.000,00 
Código: 540 
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 Beneficiada: 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 

jl 
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2558 
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 

do Conjunto Rio Branco 11 -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: 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$10.000,00 
Código: 548 I 
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2559 
Órgão e/ou , Entidade Beneficiada: Associação 

Comunitária Pastoral da Saúde do Bairro São Cosme - Santa Luzia 
Objeto dó 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 qualidade 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 

Programas de Assistência a Criança e Adolescente visando suprir 
suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida 

Valor: R$5.000,00 
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$5.000,00 
Código: 553-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cambuquira 



Objeto do Gasto: Saneamento Básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 554-01 

2560 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Santos Dumont 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$170.000,00 
Código: 555 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João Del Rei 
Objeto do Gasto: Canalização do Córrego do Lenheiro 
Valor: R$70.000,00 
Código: 556 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Matias Barbosa 
Objeto do Gasto: Canalização de córrego 
Valor: R$40.000,00 
Código: 557 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ewbanck da Câmara 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 558 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal d~ 

Silveirânia . 
Objeto do Gasto: Eletrificação rural · 

., 

Valor: R$30. 000,00 
Código: 559 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Nova Era 

Mercês 

Objeto do Gasto: Saneamento básico 
Valor: R$30.000,00 
Código: 560 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefetura Municipal de 

Objeto do Gasto:_Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$40.000,00 
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2561 
Código: 561 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura: municipal de 

Senador Cortes ·· -

Bicas 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 562 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Construção de pronto socorro 
Valor: R$35.000,00 
Código: 563 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Dores de Campos 

lbituruna 

São Tiago 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 564 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$25.000,00 
Código: 565 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 566 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Andrelândia , 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 567 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Estrela Dalva 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 568 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

j\ 



Tabuleiro 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$25.000,00 
Código: 569 

2562 

Descoberto 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

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 
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 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Piranga 
Objeto do Gasto: eletrificação rural 
Valor: R$40.000,00 

2563 
Código: 577 , .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Jeceaba 
Objeto -do Gasto: aquisição de equipamentos médico 

hospitalares para a Santa Casa 
Valor: R$20.000,00 
Código: 578 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santana 

dos Montes 

Branco 

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 

Otoni 

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 
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 
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 

\! 
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2564 
hospitalares para o Hospital Municipal 

Valor: R$20.000,00 
Código: 585 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Catas 

Altas da Noruega 
Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 586 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Congonhas 
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 

Bernardes .... 
Objeto do Gasto: aquisição de equipamentos médico 

hospitalares para o Hospital Santo Antônio 
Valor: R$20.000,00 

Grande 

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 E_ntidade Beneficiada: Município de Casa 
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de Minas 

Firme 

Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 

2565 

Código:-593 · . · 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mu~icípio 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: Mun1c1pto de Queluztto 
Objeto do Gasto: saneamento básico 
Valor: R$20.000,00 
Código: 596 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Desterro 

de Entre Rios 

Alagoa 

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 
Valor: R$20.000,00 
Código: 598 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Obras de Complementação do Ginásio 
Poliesportivo. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 599 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Alvinópolis. 
Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 600 



de Braúnas 

2566 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

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 
Código: 605 
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 
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Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura ~ 
Valor: R$30.000,00 
Código: 609 

2567 

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 

Gouveia 

ltabirito 

lnimutaba 

Joanésia 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 613 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 614 
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: Melhorias na infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 



Mesquita 

2568 
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 

1..::. 

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 
Valor: R$30.000,00 
Código: 621 
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 -
DERIMG. 

Objeto do Gasto: Construção de um terminal rodoviário no 
município de Piracema. 

Valor: R$60.000,00 
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2569 
Código: 625 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Piracema 
Objeto do Gasto: Construção de prédio de delegacia de 

polícia, no Município. 
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: 628 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DO MANHUAÇU. 
Objeto do Gasto: 
Reforma da praça São João Batista. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 629 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DO MANHUAÇU. 

DE RUAS. 

Objeto do Gasto: 
TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIO PARA CALÇAMENTO 

Valor: R$40.000,00 
Código: 630 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DO MANHUAÇU. 

20 metros. 

Objeto do Gasto: 
Construção de ponte sob o rio São João com extensão de 

Valor: R$40.000,00 
Código: 631 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Caputira 
Objeto do Gasto: 
POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS DO 

PIRAPETINGA. 
Valor: R$20.000,00 



I 

f 

I 

CAPUTIRA 

2570 
Código: 632 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: MUNICÍPIO DE 

Objeto do Gasto: J: 
CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 633 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: MUNICÍPIO DE ~L TO 

JEQUITIBÁ. 
Objeto do Gasto: 
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E 

TRATOR DE ESTEIRA 

MANSO. 

Valor: R$150.000,00 
Código: 634 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: MUNICÍPIO DE RIO 

Objeto do Gasto: 
CALÇAMENTO DE RUAS. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 635 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS. 
Objeto do Gasto: 
SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO DE SOUZA, 

MUNICÍPIO RIO MANSO. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 636 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETAR IA DE 

ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS. 
Objeto do Gasto: 
SANAMENTO BÁSICO NO DISTRITO DE BERNADAS, 

MUNICÍPIO DE RIO MANSO. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 637 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS. 
Objeto do Gasto: 

~----------------------------------------~------
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2571 
TRANFERÊNCIA A MUNICÍPIO PARA 

SANEAMENTO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE FLORESTAL. 
Valor: R$30.000,00 · 
Código: 638 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Araujos. 
Objeto do Gasto: Transferência para reforma da .Escola 

Estadual José Manoel. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 639 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Curvelo 
Objeto do Gasto: Pavimentação de logradouros públicos 

na sede do município 

Curvei o 

Valor: R$50.000,00 
Código: 640 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Perfuração e equipagem de poços 
artesianos na localidade de Pedras e no CAl C 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 serv1ços de 

apoio às obras municipais. 
Valor: R$45.000,00 
Código: 643 . 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

de Santo Hipólito · · 
Objeto do Gasto: Instalação de fábrica de bloquetes de 

cimento. ~. 



Valor: R$15.000,00 
Código: 644 

2572 

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 

instituição. 
Objeto do Gasto: Conclusão das obras da sede da 

Valor: R$10.000,00 
Código: 646 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Felixlândia 
Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva 

murada com iluminação no distrito de São Geraldo do Salto. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 647 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Felixlândia 
Objeto do Gasto: Pavimentação de logradouros públicos 

na sede do município. 
Valor: R$30.000,00 ,, .,.., 
Código: 648 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Diamantina 
Objeto do Gasto: Pavimentação de logradouros públicos 

na sede do município. · 
Valor: R$50.000,00 
Código: 649 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Diamantina ; 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo para transporte 

escolar. 
Valor: R$20.000,00 
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2573 
Código: 650 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Juscelin-o 

saúde. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo para a área de 

Valor: R$15.000,00 
Código: 651 
Órgão e/ou Entidàde Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Presidente Juscelino . ~ 
Objeto do Gasto: Pavimentação de logradouros públicos 

na sede do município. 

Monjolos 

artesianos. 

Monjolos 

zona rural. 

Valor: R$25.000,00 
Código: 652 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

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 \ 

I 



2574 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação 

Regional Pró-Desenvolvimento da Área de Ligação Diamantina-
Corinto - ARPRODIC 

Objeto do Gasto: Implantação de telefone na zona rÜral 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 

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 Munidpal de 

Felixlândia 
Objeto do Gasto: Extensão de rede de energia elétrica na 

zona rural do município. 
Valor: R$1 0.000,00 
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 

z 
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2575 
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 Claud1a 

Modesto Fonseca. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 665 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

do Cafundó - Augusto de Lima 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo para atender a 

comunidade 
Valor: R$12.000,00 
Código: 666 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associações de Pais e 

Amigos de Excepcionais (APAE) - Felixlândia 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para parque 

infantil 
Valor: R$1 0.000,00 
Cód~o:667 . _ . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assoc1açao de Pa1s e 

Amigos de Excepcionais (APAE)- Curvelo . . 
Objeto do Gasto: Aquisição de máqu1nas para a coz1nha 

industrial da entidade. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 668 · · . _ . , . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Ass~~1açao Com~n~t~na 

dos Moradores de Nossa Senhora da Glória e Reg1ao - Santo Hlpohto 
Objeto do Gasto: Continuidade das obras · do velório do 

cemitério local. -
Valor: R$10.000,00 
Código: 813 . . . , 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de ltambe do 

Mato Dentro 
Objeto do Gasto: Promover a construção de equipamento~ 



2576 
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 Beneficiada: Município de PassabémJ 
Objeto do Gasto: Promover a construção de equipamentos 

comunitários como incentivo ao desenvolvimento social no Município 
de Passabém 

Valor: R$40.000,00 
Código: 816 
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 
çomunitários como incentivo ao desenvolvimento social no Município 
de São Sebastião do Rio Preto 

Valor: R$40.000,00 
Código: 818 

de Minas 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Bela Vista 

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 
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2577 
Código: 820 · · ·,. ·· 

. órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltab_ir?. 
Objeto·· do Gasto: Reforma do Centro Comumtano 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 Gasto: Aquisição de eqUipamentos de 

informática, Centro Comunitário do Engenho zona Rural 
Valor: R$5.000,00 
Código: 823 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltab1ra 
Objeto do Gasto: Reforma do Centro Comunitário do 

Bairro Praia 
Valor: R$4.000,00 
Código: 824 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de ltab1ra 
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: Mumc1p1o_ de ltab1ra 
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: Mumc1p1o de ltab1ra 
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: Mumc1p1o de ltab1ra 
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2578 
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 
Valor: R$30.000,00 
Código: 830 
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 
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í 2579 
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 
Objeto do Gasto: Construção de Grade de proteção em 

metalon construção de quadra de esportes e aquisição de 
equipa~entos 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 

Danta 

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 
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2580 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

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 

Gotardo 

Valor: R$50.000,00 
Código: 854 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$50.000,00 
Código: 857 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 

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 
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2581 

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: Mumc1p1o de R1be1rao 

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: Mumc1p1o de CatUJI 
Objeto do Gasto: Construção de praças 
Valor: R$30.000,00 
Código: 871 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p10 de Frei 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 872 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Fronte1ra 

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 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 874 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Congonhas 
j\ 
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Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 876 

2582 

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 ,. 

Jacinto 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$30.000,00 
Código: 879 
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 

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 
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2583 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

Objeto ao Gasto: Reforma do Cemitério Municipal 
Valor: R$50.000,00 
Código: 884 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Cataguases 

Alvinópolis 

Matipó 

Escolar 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$65.000,00 
Código: 885 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$50.000,00 
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 

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 

[\ 



Rio Casca 

lnhapim 

Durandé 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 891 

2584 

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 
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 Municipal de 

Patrocínio do Muriaé 

Miradouro 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$20.000,00 
Código: 895 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 896 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Cruz do Escalvado 

município 
Objeto do Gasto: Melhoria de estradas vicinais do 

Valor: R$15.000,00 
Código: 897 
Órgão e/ou t=ntidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES. 
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URBANAS. 

2585 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO- DE VIAS 

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 

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. 
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Valor: R$70.000,00 
Código: 905 

2586 

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 
Valor: R$30.000,00 
Código: 909 
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$10.000,00 
Código: 914 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Montes Claros 

Januária 

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 
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2587 
Código: 916 . · . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura: Mun1c1pal da 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$55.000,00 
Código: 917 . . . -· · ' · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$55.000,00 
Código: 918 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Guaraciama · 
Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$35.000,00 
Código: 919 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Engenheiro Navarro . . , 
Objeto do Gasto: Construção de Umdade M1sta de Saude 

Botumirim 

Valor: R$40.000,00 
Código: 920 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$30.000,00 
Código: 921 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Campo Azul 
Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 922 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Curral de Dentro 
Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 923 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

\\ 



2588 
Francisco Dumont 

lbiracatu 

ltacambira 

Japonvar 

Lontra 

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 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
Valor: R$30.000,00 
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 
Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas 
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Valor: R$30.000,00 
Código: 931 

2589 

órgão é7ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Juramento 

Mirabela 

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 
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 



2590 
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 Gasto: Obras de infra-estrutura e urbanização 

no município de Campina Verde- MG 
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 urbanização 

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 urbanização 

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 urbanização 

no município de Gurinhatã- MG 
Valor: R$40.000,00 
Código: 951 
Órgão e/ou _ Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASCALHO RICO- MG 
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Objeto do Gasto: -~ Obras de infra-estrutura e 
urbanização no município de Cascalho Rico - MG 

Valor: R$30.000,00 
Código: 952 

2591 

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 Municipal de 

Arceburgo 
Objeto do Gasto: transferência ao Município de Arceburgo 

para aquisição de equipamento hospitalar e odontológico 
Valor: R$25.000,00 
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 

Caxambú 

Valor: R$15.000,00 
Código: 957 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Caxambú _, 

li 
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para aquisição de equipamentos hospitalar 
Valor: R$27.500,00 
Código: 958 

2592 

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 

Funilândia 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

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 
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 Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Lagoa da Prata 
Objeto do Gasto: Transferência ao município 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 Gast9: Transferência ao Município de Santana 

do Jacaré para aquisição de material e equipamento hospitalar 
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2593 
Valor: R$25.000,00 . 
Código: 964 . :' · · · . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

santo Antônio do Amparo A • • , • 

Objeto do Gasto: Transferenc1a ao Mumc1p1o de Santo 
Antônio do Amparo para aquisição de ambulância 

Valor: R$27.500,00 
Código: 965 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Santo Antônio do Monte . 
Objeto do Gasto: Transferência ao MunicípiO de ~anto 

Antônio do Monte para aquisição de material e equipamento hospitalar 
Valor: R$35.000,00 
Código: 966 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

São Sebastião da Bela Vista . , . _ 
Objeto do Gasto: Transferência ao Mumc1p1o ?e Sao 

Sebastião da Bela Vista para aquisição de equipamentos hospitalar 
Valor: R$20.000,00 
Código: 967 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Paraisópolis . , . 
Objeto do Gasto: Transferência ao Mun~c1p1o de 

Paraisópolis para aquisição de material e equipamento hospitalar 
Valor: R$30.000,00 
Código: 968 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Aracitaba 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Aracitaba 

para construção de quadra poliesportiva 
Valor: R$17.500,00 
Cód~o:969 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Guarará 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de Guarará 

para construçaõ de quadra poliesportiva 
Valor: R$15.000,00 



2594 
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 
Objeto do Gasto: Transferência ao Município de São João 

da Mata para construção de praça de esportes 
Valor: R$20.000,00 
Código: 973 

São Tiago 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

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$25.00Q,OO 
Código: 976 
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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 Mun1c1pal 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 Mun1c1pal de 

Ritápolis . · • 
1
-

0bjeto do Gasto: Transferência ao MunicípiO de R1tapo 1s 
para aquisição de equipamentos e material hospitalar 

Valor: R$25.000,00 
Código: 979 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal 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 Mun1c1pal de 

Conceição das Pedras 
Objeto do 

Conceição das Pedras 
hospitalar 

Gasto: Transferência ao Município de 
para aquisição de- equipamento e material 

Valor: R$20.000,00 
Código: 981 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Dores do Turvo 
Objeto do Gasto: Transferência a~ Munic~pio de Dores do 

Turvo para aquisição de equipamento e matenal hospitalar 
Valor: R$20.000,00 
Código: 982 



, 2596 

de Pinhuí 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

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 

Consoloção para aquisição de equipamento médico hospitalar 
Valor: R$10.000,00 
Código: 984 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Gonçalo do Abaeté 
Objeto do Gasto: Trasnsferência ao Município de São 

gonçalo do Abaeté para aquisição de equipamento médico hospitalar 
Valor: R$10.000,00 

Vermelhas. 

Minas. 

Código: 985 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Berizal 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00 
Código: 994 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Águas 

Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 995 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Berizal. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$25.000,00 
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. 
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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. 

Minas 

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: 1002 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lpaba 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1003 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lnhap1m 
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 Januana. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$60.000,00 



Código: 1 006 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Mutum. 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1 007 

2598 

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: 1 008 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Sericita 
Objeto do Gasto: Execução de obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1 009 
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: 1010 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santa 

Maria de ltabira. 
Objeto do Gasto: Desassoreamento 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: 1 012 
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 
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Objeto do Gasto: Construção de Praça da Matriz, na 

cidade de Ubaporanga 
Valor: R$25.000,00 
Código: 1014 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Barra 

Longa . . . 
Objeto do Gasto: Implantação de rede de energ1a eletnca 

rural na localidade de Godinho, na Comunidade de Fragoso. 

Braga 

Novo 

Açucena 

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: 1 029 
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 Mumc1pal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 
Sede do Município 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1 054 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Munmc1pal de 

Água Boa 
Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1 055 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Águas Formosas 
Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 

Sede do Município 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1 056 



de Caeté 

Catuji 

2600 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1 057 
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: 1 058 
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 
Código: 1 060 
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: 1 062 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 
Sede do Município I 
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Valor: R$30.000,00 
Código: 1 063 

2601 

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: 1 065 
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: 1 066 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João Evangelista 
Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1 067 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São José do Jacuri 
Objeto do Gasto: Eletrificação Rural 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1 068 
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 d,e 



2602 
Senhora do Porto 

Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloquete de Ruas na 
Sede do Município 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1 070 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santa Maria 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$20.000,00 
Código: 1 072 ; 
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 
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 c-
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Paviemtação em Bloquete em Ruas da 
Sede do Município 

Valor: R$30.000,00 
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Código: 1 076 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Na que 
Objeto do Gasto: Pavimentação em Bloqquete de Ruas da 

Sede do Município · 

Tocantins 

Simonésia 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1 078 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Construção de Rodoviária. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1 079 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1 080 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Bom Jesus do Galho 
Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1081 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Martins Soares 

Brazópolis 

Acaiaca 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1 082 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Construção de Casas Populares 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1083 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Construção de Casas Populares 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1 084 
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Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Andradas 

Caputira 

Luizburgo 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1 085 
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 Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1 087 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santana do Manhuaçu 

Durandé 

Alvarenga 

lbiracatu 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1 088 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1 089 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1 090 
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 
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Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde 
Valor: R$30.000,00 , 
Código: 1 092 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

. Três Marias . 
Objeto do Gasto: Construção de casas populares. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1164 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal do 

Serro 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas 

no município. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1166 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Cana Verde 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1228 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Brumadinho · · 
Objeto do Gasto: Pavimentação ~sf~ltica do cont?r~o da 

Praça da Matriz (Maria Júlia Sales) no D1stnto de Conce1çao de 
ltaguá 

Valor: R$60.000,00 
Código: 1235 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Bom Despacho . _ - . . 
Objeto do Gasto:- Pavimentaçao asfalt1ca de ruas urbanas. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1236 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura• Municipal de 

Dom Joaquim _ . . 
Objeto do Gasto: Pavimentaçao asfalt1ca de ruas urbanas. 
Valor: R$30.000,00 
Cód~o: 1237 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada:. Prefeitura Mumc1pal de 



Antônio Dias 
2606 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de ruas urbanas. 
Valor: R$60.000,00 
Código: 1238 

Congonhas 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Abaeté 

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$40.000,00 
Código: 1250 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Carmo da Cachoeira 

municipais. 

Rio Manso 

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 

Contagem 
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 
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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 
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 mob1hano 

para APAE do município de Visconde do Rio Branco. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1312-01 -
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São João 

Nepomuceno. - · . 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos hospitalares 

para a Associação dos Aposentados e Pensionistas do município. 
Valor: R$10.000,00 
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Fora. 

Código: 1314-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Juiz de 

Objeto do Gasto: Aquisição de mobiliário e equipamentos 
para a Associação Municipal de Amparo a Criança - AMAC no 
município. 

Fora. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 1315-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Juiz de 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e mobiliário 
para a APAE do município. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 1317-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Açucena. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e mobiliário 

para a Associação Comunitária de Açucena no município. 
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 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Ervália. · J 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos e· mobiliário 

para o Hospital Jorge Caetano de Matos no município. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1435-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Leopoldina. . 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos hospitalares 

para a Casa de Caridade Leopoldinense no município. 
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 1mob1hano 

para a APAE dp município de Leopoldina. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 1443-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD. . 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos hospitalares 

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 

1\ 
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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 
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 En~idade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

z 
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Objeto do Gasto: Execução de obras de· infra~~strutura 

no município de Muriaé. )..J 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1500-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Francisco do Glória. 
Objeto do Gasto: Ex~cução 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 Carat~nga 
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 

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 

. 'L ' 
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: Mu"nicípio de Fernandes 

Objeto do Gasto: Apoio Finaceiro ao Município visando 
obras de infra-estrutura e rural 



Valor: R$30.000,00 
Código: 1507 
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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 

de Minas 

Código: 1510 , 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santa Ritá 

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Município visandà 
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 
Objeto do Gasto:_ Construção de Creches e Quadras 

Esportivas ·, 

í Valor: R$40.000,00 
Código: 1545 
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órgão e7ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MATOZINHOS _ 

Objeto do Gasto: AQUISIÇAO 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 BASICO 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 1547 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATOZINHOS _ 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS 
Valor: R$150.000,00 
Código: 1548 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATOZINHOS _ , 
. . Objeto do Gasto: REFORMA E AMPLIAÇAO DO GINASIO 

POLI ESPORTIVO 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1549 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIAU _ 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇAO 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 
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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 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municípios da Área 

Mineira da SUDENE 
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$1 00.000,00 
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 
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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 08- Norte) 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1694 . , . _ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p1o -de Coraçao 

de Jesus 
Objeto do Gasto: Conservação e restauração de estradas 

vicinais do município. (Região 08- Norte) 
Valor: R$100.000,00 
Código: 1695 . . , . _ _ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p1o de Sao Joao 

do Paraíso -
Objeto do Gasto: Conservação e restauração de estradas 

vicinais do município. (Região 08- Norte) 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 1706 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal 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 Mun1c1pal de 

Pará de Minas. _ , . . , . 
Objeto do Gasto: Pavimentaçao asfalt1ca de v1as publicas. 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 1708 ·- . . ' . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: _Prefeitura Mun1c1pal de 

lgaratinga. 
Objeto do Gasto: -Pavimentação asfáltica das vias 

públicas. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1709 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 
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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 

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 
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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 
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$1 00.000,00 
Código: 1725 --
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Vicente de Minas 
Objeto do Gasto: Obras de paviment~ção asfáltic~ ~a 

estrada que liga os municípios de São Vicente de Mmas a Andrelandta 
(MGT 494) 

Valor: R$1 00.000,00 
Código: 1726 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal Mar 

de Espanha 
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Objeto do Gasto: Obras de pavimentação asfástica da 

estrada que liga os municípios de Mar de Espanha a Sapucaia (MG _ 
126). 

Valor: R$200.000,00 
Código: 1727 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bias Fortes 
Objeto do Gasto:Obras de pavimentação asfástica da 

estrada que liga os municípios de Bias Fortes a Antônio Carlos- MG 
135. 

Valor: R$100.000,00 
Código: 1728 
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$40.000,00 
Código: 1729 
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$90.000,00 
Código: 1730 
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$20.000,00 
Código: 1731 
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$40.000,00 

c 
u 

o 

2619 
Código: 1735 - ,·. '·· 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Universidade Federal de 

Minas Gerais - Belci.Horizonte · 
Objeto do Gasto: Transferência de recursos para 

restauração e reforma do Hospital Borges da Costa em Belo 
Horizonte. 

Moema 

Chapada. 

Moema 

Jonas. 

Moema 

Alvorada. 

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$5.000,00 
Emenda: 1739 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Creche no Bairro 

Valor: R$5.000,00 
Código: 17 40 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Creche Nossa Senhora 

Natividade - Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Reforma da Sede. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 17 45 
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 
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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: 1748 
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 

Paineiras 

Paineiras 

Código: 1755 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de trator com implementas. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1756 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

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. 

c 
" 

-------------------------·~ 

Valor: R$5.000,00 ., . 
Código: 1759 
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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 
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 

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 . 
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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 

ltauna 

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 utilitário~. 
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 
Objeto do Gasto: Eletrificação de imóveis rurais. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 177 4 
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. 
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Valor: R$20.000,00 
Código: 1776 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

campos Altos 
Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas do · Bairro 

CamposaWnho. · 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1777 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Munc1pal de 

Carvalhos 
Objeto do Gasto: Calçamento de ruas do Bairro Santa 

Edwiges 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1778 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Natalândia 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1779 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Bom Despacho · 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1780 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Congonhas do Norte _ . . 
Objeto do Gasto: Eletrificaçao de propnedades rura1s. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1781 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Perdigão 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1782 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Bom Sucesso 
Objeto do Gasto: Perfuração de um poço artesiano ;no 

., 
j'; 
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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 
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. 

Valor: R$30.000,00 
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Código: 1792 .r" 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Claraval. 
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. 
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 

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. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1798 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

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 

Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para suprir 
as unidades de saúde do município. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1803 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pratápolis. 
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 
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São João Batista do Glória. · · ~ - ·· ' . . 

Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para supnr 
as unidades de saúde do município. 

Valor: R$30.000,00 -
Código: 1805 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

São José da Barra. · . . 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para supnr 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1806 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

São Roque de Minas. . . 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para supnr 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1807 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

São Sebastião do Paraíso. . 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para supnr 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1808 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

São Tomás de Aquino. . . 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para supnr 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1809 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Santa Rita do Sapucaí. . . 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos para supnr 

as unidades de saúde do município. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1810 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Alvarenga. 



Objeto do Gasto: Eletrificação Rural. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 1811 

2628 
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. Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

ao omrngos do Prata. 
- Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execuçao 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 execuç d b d recursos para ao e o ras e infra-estrutura no município. 
Valor: R$70.000,00 
Código: 1813 

P 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal d 

edra do Anta. e 
_ Objeto do Gasto: Transferência de execuç d b d recursos para ao e o ras e infra-estrutura no Município. 

Valor: R$50.000 00 
Código: 1814 ' 

S P 
. Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

em erxe. 
- Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execuçao de obras de infra-estrutura no Município. 
Valor: R$50.000 00 
Código: 1815 ' 

S 
~ <?rgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

anta Antonro do Grama. 
_ Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execuçao de obras de infra-estrutura no Município. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1816 

_ Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Sao Pedro dos Ferros. 

_ Objeto do G?tsto: Transferência de Recursos para 
execuçao de obras de infra-estrutura no Município. 
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Valor: R$40.000,00 
Código: 1817 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do . Gasto: c 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 Municipal de 

Marliéria. 
Objeto do Gasto: Transferência de Recursos para 

execução de obras de infra-estrutura no Município. 
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 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São José do Goiabal. 
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. 
Valor: R$40.000,00 
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Código: 1823 

Guidoval. 
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 

MUNICIPAL DE AGUA BOA 
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 

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 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARANGOLA 
Objeto âo Gasto: OBRAS D_E INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE CARANGOLA- 02 REGIAO DA MATA ·. 
Valor: R$200.000,00 
Código: 1877-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ORIZANIA 
Objeto do Gasto: OBRA~ DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE ORIZANIA- 02 REGIAO DA MATA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1878-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FARIA LEMOS 
Objeto do Gasto: OBRAS D~ INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE FARIA LEMOS- 02 REGIAO DA MATA 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1879-01 
órgão e/ou Entidade . Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORES 
Objeto do Gasto: OBRAS DE IN~RA ESTRUTURA ~O 

MUNICIPIO DE SERRA DOS AIMORES - 09 REGIAO 
JEQUITINHONHAIMUCURI 

Valor: R$15.000,00 
Código: 1880-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TOMBOS 
Objeto do Gasto: OB~S DE ·INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE TOMBOS- 02 REGIAO DA MATA "· 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1881-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUISBURGO . 
Objeto do Gasto: OBRAS J?E INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE LUISBURGO- 02 REGIAO DA MATA 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1882-01 
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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 JEQUITINHONHA/MUCURI 
Valor: R$10.000,00 
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 
Código: 1887-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS 
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 
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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: OB~S DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE CAIANA- 2 REGIAO 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$10.000,00 
Código: 1900-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VIEIRAS 
Objeto do Gasto: OB~S DE INFRA ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE VIEIRAS- 02 REGIAO DA MATA 
Valor: R$15.000,00 
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 
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MUNICIPAL DE CORREGO NOVO 

Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 
MUNICIPIO DE CORREGO NOVO- 1 O REGIÃO DO RIO DOCE 

Valor: R$1 0.000,00 
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- 10 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 DE 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 

MUNICIPIO DE CAPARAÓ- 02 REGIÃO DA MATA 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 1921-01 
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 
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Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 
MUNICIPIO DE JAGUARAÇU -10 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 INF~ ESTRUTURA NO 

MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA- 02 REGIAO 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 

Apoio ao Excepcional ( ALAE ) de Juiz de Fora. 
Objeto do Gasto: Assistência Social. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 1959 I 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação' de Caridade 1 

São José, no município de Bicas. i 
Objeto do Gasto: Assistência Social. il 

Valor: R$30.000,00 
Código: 1960 · - \ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Laranjal. 1 

Objeto do Gasto: Obras de Saneamento Básico - t 



Construção de Encostas no Córrego São José. 
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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. 

Valor: R$70.000,00 
Código: 1962 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ewbanck 

da Câmara. 

Pereira. 

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. 

Minas. 

Barbosa. 

Valor: R$70.000,00 
Código: 1965 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Maripá de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Retroescavadeira. 
Valor: R$70.000,00 
Código: 1966 
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. 
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios em 
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Obras de Infra-estrutura - Calçamento de Ruas. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1968 . , . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p1o de P1au. _ 
Objeto do Gasto: Saneamento Básico - lmplantaça? de 

Rede de Água nas Comunidades de Miranda e Córrego dos Alme1da. 
Valor: R$70.000,00 
Código: 1969 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santos 

Dumont . 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a . Ent1dad~~ e 

Prefeituras - Construção de Quadra Poliesportiva no Ba1rro da Glona. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 1972 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Miravânia 
Objeto do Gasto: Construção de Praça Pública 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1973 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Jenipapo de Minas . , . 
Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2. de v1as pubhcas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1974 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Francisco Badaró . , . 
Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2. de v1as pubhcas 

Cristália 

Valor: R$20.000,00 
Código: 1975 · . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Assentamento de 4000~m de meio fio 
aquisição e assentamento de 4km de me1o fio 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1976 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal ~e ,, 

\'I 



Jaíba 
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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 Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Montezuma 
Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2. de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
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 

z 
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Valor: R$10.000,00 
Código: 1984 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal 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 Mun1c1pal de 

Pirapora 
Objeto do Gasto: Aquisição de ambulância e gabinete 

odontológico 
Valor: R$35.000,00 
Código: 1987 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Pai Pedro 
Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2. de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1988 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Vargem Grande do Rio Pardo . . 
Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2. de v1as urbanas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 1989 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Montes Claros 1, . • . 
Objeto do Gasto: Obras do anel ferrov1ano 
Valor: R$25.000,00 
Código: 1991 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MENDONÇA E SILVA- Montes Clar~s . 
Objeto do Gasto: Aquisição . d.e . equipamentos para 

laboratório para cursos destinados a excepc1ona1s 
Valor: R$50.000,00 
Código: 1992 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Riacho dos Machados 
; 
>i 
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Objeto do Gasto: Aquisição de tubulação para 
abastecimento de água no perímetro urbano 

Valor: R$200000,00 
Código: 1993-01 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria da Casa Civil 
e Comunicação Social 

Objeto do Gasto: Aquisição de sementes para distribuição 
aos pequenos produtores rurais do Norte de Minas e Jequitinhonha 

Valor: R$500000,00 
Código: 1994 

Janaúba 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva no 
Bairro Ribeirão do Ouro 

Valor: R$300000,00 
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 
Valor: R$200000,00 

Bandeira 

Código: 1996 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de 4000m2 de vias urbanas 
Valor: R$200000,00 
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 00000,00 
Código: 1998 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Porteirinha 
Objeto do Gasto: Construção de quadra esportiva 
Valor: R$200000,00 
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Código: 1999 · c.ll, , ' 1 : 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
porteirinha · · · · -

Objeto do Gasto: Instalação de telefonia rural 
Valor: R$50000,00 
Código: 2000 o • o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 
l . o 

ltabirito 
Objeto do Gasto: Obras de drenagem de vias públicas do 

Bairro Padre Adelmo 
Valor: R$1 00000,00 
Código: 2001 o o o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 
Mariana 

Objeto do Gasto: Construção de Praça no Distrito de 
Padre Viegas 

Valor: R$1 00000,00 
Código: 2002 o o o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 
Berizal 

Objeto do Gasto: Construção de quadra de futebol de 
salão 

Valor: R$200000,00 
Código: 2003 o o o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 
Curral de Dentro 

Objeto do Gasto: Construção de quadra de futebol no 
Distrito de Maristela 

Valor: R$150000,00 
Código: 2004 o o o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 
Jaboticatubas 

Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo para 
incentivo ao esporte amador 

Valor: R$1 00000,00 
Código: 2005 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 



2642 
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 
NORTE DE MINAS 

Andradas. 

Valor: 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 implementes). 
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 

z 

" 

o 

" c 

c 
~ 

c;; 
.g 
" = -< 
c 

~ 
~ 
~ :: ::., 
.§' 

2643 

liga Alvorada de Minas ao Serro,. , 
Valor: R$9.000,00 
Código: 2012 · · ·· · . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Mun1c1pal de 

'-Araxá. 
Objeto do Gasto: Saneamento básico. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2013 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Caetanópolis. 
Objeto do Gasto: Aquisiçã? . de um . aparelho de ultra-

sonografia para o Centro de Saúde Mun1c1pal. D.Eilza Cardoso 
Valor: R$7.000,00 
Código: 2014 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Mun1c1pal de 

Caetanópolis. . . . 
Objeto do Gasto: Pavimentação de v1as publicas. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2015 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Carmo da Mata. · 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2016 . _ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assoc~aya~ dos 

Pequenos Produtores Rurais de Areião- Município de Cruc1land1a. 
Objeto do Gasto: Compra de fertilizantes, sementes, 

calcário, preparo e aração. 

Datas. 

Datas. 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2017 . . · .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$9.000,00 
Código: 2018 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

l '---------~ 



Sanitário. 

Ferros. 

lnhaúma. 
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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 3a etapa do Complexo de 
Lazer Manga. 

lnhaúma. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2021 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica e recapeamento 
de vias urbanas. 

lnhaúma. 

Jnhaúma. 

lbertioga. 

Valor: R$40.000,00 
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$1 0.000,00 
Código: 2025 _ 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 
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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. 

Jacutinga. 

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 

Objeto do Gasto: Término do asfaltamento da estrada 
municipal que liga Jacutinga a Espírito Santo do Pinhai/SP (divisa). 

Jacutinga. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2028 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde no 
Distrito de São Sebatião dos Robertos. 

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 

Ouro Preto. 
Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 2031 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Serra Azul de Minas. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$15.000,00 
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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 

Objeto do Gasto: Construção de pontes e mataburros. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2036 
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$1 0.000,00 
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 Córregos do Pilão e São João. 

2647 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2039 '• 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação dos 

Mutuários do Conjunto Santos Dumont- AMSCOD- Município de Belo 
Horizonte. 

Objeto do Gasto: construção de poço artesiano. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2040 
Órgão e/óu 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. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2043 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

do Bairro São Geraldo - Município de ltabirito. 
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/MG ,...., r> 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$5.000,00 · 



Código: 2046 
2648 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 
Vil_a 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 
Código: 2050 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

da Vila José Lopes- 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. 

Urbanismo. 

Pompéu. 

Velho. 

Objeto do Gasto: conclusão do Projeto ltabirito 2000 -

Valor: R$5.000,00 
Código: 2052 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Eletrificação Rural - Distrito de Pompéu 

Valor: R$2.000,00 
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Código: 2053 . _,, · . . , . 
órgão e/ou Entidade 'Beneficiada: Assoc1aça?· Comumtana 

Amigos Munu - Município de ltabi~i~o~ , '" 
· Objeto do Gasto: Aqu1s1çao de ve1culo. 

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: As~oc1açao Comumtana 

Nossa Senhora de Fátima - Município de Cachoe!ra da Prata. . 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos e matenal 

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 . _ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: ASTUC-As~oc1açao ~os 

Trabalhadores Unidos das Comunidades de Córrego Seco, Catua 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: Assoc1açao dos 

Moradores do Distrito de Glaura- Município de Ouro Preto. _ 
Objeto do Gasto: Aquisição de Material de Construçao. 
Valor: R$4.000,00 1 

· ·, 

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 



2650 Código: 2060 
. Órgã? elo~ Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 

do Conjunto Res1denc1al São Cristovão - Município de Belo Horizonte 
. . Objeto do Gasto: Aquisição de material de construção ~ 

cestas bas1cas. 
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 

da Piedade- Município de Elói Mendes. 
Objeto do Gasto: Aquisição de medicamentos. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2064 
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. 
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Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. ,, 
Valor: R$5.000,00 
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· Código: 2067 :' ,, . . _ . 
, órgão e/ou Entidade Beneficiada: A~s_oc1açao de Apo1o 

c munitário do Bairro Saudade- Município de ltab1nto. 0 
Objeto do Gasto:-Construção de sede. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2068 . _ . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficia?_a: Assoc1açao Comumtana 

São Gonçalo do Bação- Municípi_o_d~ ltabmt~. 
Objeto do Gasto: Aqu1s1çao de ve1culo. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2069 . . _ 
órgão e/ou Entidade Benefic1ad~: Assoc1açao Nossa 

senhora do Belo Ramo- Município de Belo Honzonte. 
Objeto do Gasto: Construção de Sede. 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2070 . . _ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assoc1açao dos 

cavaleiros do Mestre Nico de São Gonçalo do ~marante. 
Objeto do Gasto: Finalidade desportiva. 
Valor: R$4. 000,00 
Código: 2071 . _ . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assoc1açao da ParoqUJa 

de São Gonçalo do Amarante. . 
Objeto do Gasto: Restaurar Igreja. 
Valor: R$3.000,00 
Código: 2072 . _ "t. . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assoc1açao Comum ana 

de Lavras Velhas. 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2073 . _ _ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Assoc1açao de Proteçao 

a Maternidade e Infância de Cachoeira do Carmo. . . 
Objeto do Gasto: Proteção ao recem-nasc1do e ao 

adolescente. 

L-------~------------------------------



Valor: R$4.000,00 
Código: 2074 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Associação Comunitária 
dos Moradores do Bairro Calafate e Adjacências- Município de Passa 
Tempo. v 

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 

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 de Minas. 
Objeto do Gasto: Aquisição de material de construção. 
Valor: R$2.000,00 
Código: 2087 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santo 

Antônio do Monte. 
Objeto do Gasto: Contribuição 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: Associação dos 

Moradores do Bairro São João do Município de Pirapora. 
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Objeto do Gasto: Construção de Creche. · ' 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2089 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Ribeirão 

vermelho. 
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. 

Orantibus. 

Unaí. 

Valor: R$10.000,00 
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 Mun1c1pal 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 Mun1c1pal de 

Monte Carmelo. 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamento Hospitalar. 
Valor: R$1 00.000,00 
Código: 2095 
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Orgão 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$1 00.000,00 
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. 

Araxá. 

Objeto do Gasto: Obras de Assistência Social. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2099 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Término da construção da Casa de 
Triagem da Sociedade de Promoção Humana - SOPRO. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2100 

· Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Araguari. 

Objeto do Gasto: Construção da rede de esgoto do Bairro 
Jockey Clube. 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2101 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Araguari. 
Objeto do Gasto: Reforma da Casa Jesus, Maria e José. 
Valor: R$20.000,00 
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Código: 2102 · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Araguari. 
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$10.000,00 
Código: 2104 ... 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Centro Comumtano 

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 Formaçao 

Nossa Senhora de Guadalupe - Comunidade Theotokos. 
Objeto do Gasto: Término da Construção da Sede. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2106 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Tupaciguara. . 
Objeto do Gasto: Reforma das Casas Populares da V1la 

Vicentina. 
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: 21 08 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BORDA DA MATA ·· 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS 
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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: 2110 
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$1 0.000,00 
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 
MUNICÍPIO 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2112 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CALDAS 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAREAÇU · 
ObjetO do Gasto: CONSTRUÇ~O DE TERMINAL 

RODOVIÁRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO PROXIMO A9 ACESSO 
QUE LIGA A RODOVIA BR-381 COM A SEDE DO MUNICIPIO. -

Valor: R$10.000,00 
Código: 2115 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAREAÇU , 
, . Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃÇ) DE POSTO DE SAUDE 

NO BAIRRO PENHA, NA SEDE DO MUNICIPIO 
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$1 0.000,00 
Código: 2117 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS _ 
Objeto do Gasto: REALIZAÇAO DE OBRAS DE 

SANEAMENTO BÁSICO EM VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DO 
MUNICÍPIO 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2118 
órgão e/ou 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 
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SOCORRO MUNICIPAL 
Valor: R$10.000,00 
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 BASICO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2122 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE INCONFIDENTES , 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BASICO 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2123 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTE SIÃO ~ 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇAO DE PARQUE 

TURÍSTICO, NA SEDE DO MUNICÍPIO 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2124 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OURO FINO ~ 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇAO 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 
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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$10.000,00 
Código: 2130 
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 ASFÁL:TICA EM VIAS 

PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2132 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BOM REPOUSO 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS 



URBANAS 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2133 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOM REPOUSO 

Objeto do Gasto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA HOSPITAL 

Valor: R$10.000,00 
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 

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$1 0.000,00 
Código: 2138 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POÇO FUNDO 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2139 
Órgão e/ou . Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE 

2661 
Objeto do Gasto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 

VIAS URBANAS 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2140 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MIN~S , 
Objeto do Gasto: CONSTRUÇAO DE POSTO DE SAUDE 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2141 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM , 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BASICO 
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 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPESTRE . 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BASICO 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2144 
órgão e/ou Entidade Ben~ficiada: APAE DE JACUTINGA 
Objeto do Gasto: ASSISTENCIA SOCIAL 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2145 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA . 
Objeto do Gasto: OBRAS DE SANEAMENTO BASICO 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2146 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
Objeto do Gasto: CONCLUSÃO DO HOSPITAL DR 
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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 

Moreira 

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 
Valor: R$32.000,00 
Código: 2151 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Arcos 
Objeto do Gasto: Construção de escola 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2152 
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 Enti_dade Beneficiada: Município de Conceição 

do Mato Dentro 
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Objeto do Gasto: Reforma e construção de Posto de 

Valor: R$32.000,00 
Código: 2155 . . , . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o ?e Careaçu 
Objeto do Gasto: Ampliação de Posto de Saude 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2156 . , . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc!~1o de Lavras 
Objeto do Gasto: Construção de laboratono 
Valor: R$32.000,00 
Código: 2157 . . , . , 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p1o de Sapucai-

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 
vias urbanas 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2159 . , . 
órgão e/ou Entidade Beneficia_da: M~n!c1p10 de Munhoz 
Objeto do Gasto: Pavimentaçao asfaltJca e calçamento de 

vias urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2160 . . , . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1 p1o de 

Piranguinho . . 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento bas1co 

Sião 

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 
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Código: 2162 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltaverava 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$180000,00 
Código: 2163 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Lagoa 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$320000,00 
Código: 2164 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Extrema 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
Valor: R$320000,00 
Código: 2165 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltapeva 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 

(canalização do Córrego Divinéia) 
Valor: R$300000,00 
Código: 2166 

Brás 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltapecerica 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$300000,00 
Código: 2167 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de lguatama 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
Valor: R$280000,00 
Código: 2168 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Estiva 
Objeto do Gasto: Construção de hospital 
Valor: R$300000,00 
Código: 2169 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Serro 
Objeto do Gasto: Ampliação de hospital 
Valor: R$140000,00 
Código: 2170 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Wenceslau 
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Diamantina 

Joaquim 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$120000,00 
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Código: 2111 
órgão e/ou n Entidade Beneficiada: Município de 

Objeto do Gasto: Construção de hospital 
Valor: R$280000,00 
Código: 2172 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Dom 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$180000,00 
Código: 2173 o o , o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Bom Jesus 
do Amparo 

Objeto do Gasto: Calçamento de vias urbanas 
Valor: R$120000,00 
Código: 2174 o o , o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Fruta de 
Leite 

Objeto do Gasto: Aquisição de um veículo para a 
Secretaria Municipal de Saúde 

Valor: R$120000,00 
Código: 2175 o , o o ~ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Conce1çao 

das Pedras 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$180000,00 
Código: 2176 o o , o o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de lpUiuna 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$180000,00 
Código: 2177 o o , o , 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de ltamb~ do 
Mato Dentro J 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$180000,00 



Código: 2178 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santo 
Antônio do Rio Abaixo 

Objeto do Gasto: Obras de saneamento básico 
Valor: R$18.000,00 
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 Beneficiada: Prefeitura do município 

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 
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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 mumc1p1o 

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 mumc1p1o 

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 Entidade Beneficiada: Prefeitura do mumc1p1o 

de Senador Amaral. 
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 mumc1p1o 

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: Prefe1tura do mumc1p1o 

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 mumc1p1o 
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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 
mfra-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 

Albertina 

municipais 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2212 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2213 
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 

Albertina 

Albertina 

móvel 

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 ambulâncià - UTI 

õ 
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Valor: R$15.000,00 ::; 
· Código:'2216 · ·· . ., .. 

órgão "e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura· Mun1c1pal de 
conceição dos Ouros Objeto do Gasto: Reforma e construção .. de logradouros 

públicos 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2217 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Conceição dos Ouros _ 
Objeto do Gasto: Reforma da ponte e construçao de uma 

passarela sobre o rio Sapucaí Mirim 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2218 . . .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tura Mun1c1pal de 

Conceição dos Ouros . . . . 
Objeto do Gasto: Construção Termmal Rodov1ano 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2219 . . .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Conceição dos Ouros . . , 
Objeto do Gasto: Construção de "Matadouro Mun1c1pal 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2220 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tura Mun1c1pal 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 Mun1c1pal de 

Conceição dos Ouros . . 
Objeto do Gasto: Aquisição de ambulância - UTI Movei 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2222 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Conceição dos Ouros 
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Objeto do Gasto: Pavimentação das ruas dos bairros 

Quil~mbo, Santa Efigênia, Chácara dos Euclides, da Av. Cel. 
Dom1ngos 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 
Objeto do Gasto: Asfaltamento de vias urbanas no 

Município 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2224 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Consolação 
Objeto do Gasto: Reforma e construção de logradouros 

públicos 
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 

água e de esgoto 

Jacutinga 

Congonhal 

Valor: R$15.000,00 
Código: 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 

Cambuí 
Objeto do G~sto: Obras de saneamento básico e 

reurbanização 
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Valor: R$15.000,00 
Código: 2229 . . . 
órgão ·e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Santana da Vargem . _ 
-·-~ Objeto do Gasto: Pav1mentaçao das vias públicas do 

bairro São Domingos 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2230 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1t~ra._Mumc1pal d.e 

Santana da Vargem 
Objeto do Gasto: . Pavimentação e urbanização das 

avenidas Prefeito Hélio Terra e avenida que margeia o Ribeirão 
.. ,. 

Santana 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2231 · . · . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Pédralva 
Objeto do Gasto: Construção de praças na área urbana do 

município 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2232 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Pedralva 
Objeto do Gasto: Aquisição e equipamentos de 

ambulância 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2233 . . . 

) órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pa~?e 
Pedralva 

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 Mumc1pal de 

Bueno Brandão 
Objeto do Gasto: Aquisição de uma patrol e uma pá 

carregadeira 



Valor: R$20.000,00 
Código: 2235 
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. Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Bueno Brandão r 

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$10.000,00 
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 
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 
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Código: 2241 ·; ' . . · . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

São João da Mata- ·· _ 
··· Objeto do Gasto: Obras de viabilização da construçao do 

complexo turístico Pedra do Navio 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2242 . . . . · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

São João da Mata · · . . .. 
· Objeto do Gasto: Aquisição de um ambulatono 1tmerante 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2243 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal 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 Mun1c1pal de 

São João da Mata 
Objeto do Gasto: Aquisição de motoniveladora e 

·equipamentos 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2245 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Consolação 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do matadouro 

municipal 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2246 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Cristina 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do matadouro 

municipal 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2247 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tura Mumc1pal de 

Cristina 

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



Cristina 

Objeto do Gasto: Construção de aterro sanitário 
Valor: R$1 0.000,00 
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Código: 2248 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma e ampliação de escolas 
municipais da zona urbana e rural 

Cristina 

Cristina 

públicos 

Estiva 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2249 
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$10.000,00 
Código: 2251 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de melhoria de infra-estrutura 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2252 " 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municip~f 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 
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Objeto do Gasto: Obras de melhoria na infra-estrutura 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2255 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumcipal de 

Paraisópolis 
Objeto do Gasto: Obras de melhoria na infra-estrutura 

urbana 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2256 . · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipa e 

Heliodora 
Objeto do Gasto: Reforma de logradouros públicos 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2257 . · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipa e 

Gonçalves · · 1 
Objeto do Gasto: Construção de matadouro mumcipa 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2258 . · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumcipa e 

Cachoeira de Minas · 
Objeto do Gasto: Melhoria da infra-estrutura urbana 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2266 . . · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Muntcipal de 

Rio Paranaíba 
Objeto do Gasto: Aplicação de lama esfáltica em vias 

urbanas. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2267 . · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Muntcipa e 

Rio Paranaíba . t 
Objeto do Gasto: Implementação de sistema de tratamen o 

de lixo no município. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2268 

L_--~--------~----------------~ 



2676 
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 

urbanas. 

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 

Valor: R$50.000,00 
Código: 2272-01 
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 

! 
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serviços de adução de água tratada e coleta de esgoto sanitário 
domiciliares. 

Valor: R$100.000,00 
Código: 2276 . . . ' -
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pedra Azul 
Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas 
Valor: R$80.000,00 
Código: 2277 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura MuniCipal de 

Olhos D'Água 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2278 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura MuniCipal de 

Buritizeiro 
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2279 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura MuniCipal de 

Glaucilândia 
Objeto do Gasto: Obras ~e infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2280 . . . r-
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Josenópolis -
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2281 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura MuniCipal de 

Marliéria 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2282 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
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Santa Cruz de Salinas 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2283 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Juvenilha 

Divisópolis 

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 do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2286 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Jequitai 

Urucuia 

Rubim 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$35.000,00 
Código: 2287 
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 

c 
" 
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Valor: R$30.000,00 
Código: 2290 · À • 'F·· .. 
órgão ·e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Porteirinha . · 
, Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 

Boca i uva 

Almenara 

Valor: R$50.000,00 
Código: 2291 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura 
Valor: R$90.000,00 
Código: 2292 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas 
Valor: R$100.000,00 
Código: 2298 . , . , . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p1o de Naterc1a 
Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 

poliesportiva. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2299 . . , . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun~c1p1o de Nat~rc1a. 
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~ Mun~c1p_1o de Naterc1a. 
Objeto do Gasto: Pavimentaçao de v1as urbanas no 

Conjunto Habitacional Santa Catarina. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2301 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Campos 

Gerais. . b 
Objeto do Gasto: Pavimentação de v1as ur anas nos 

bairros Jardim Cidade Nova e Jardim Botânico 11, total de 50.000 m2 
Valor: R$40.000,00 
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Código: 2302 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Campos 

Gerais. 
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$1 0.000,00 
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 
Código: 2305 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Boa 

Esperança. 
Objeto do Gasto: Pavimentação (recapeamento) de vias 

urbanas nos bairros Maringá e Nossa Senhora Aparecida I e 11. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2306 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de llicínea. 

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: Município de llicínea. 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$30.000;00 
Código: 2308 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Campestre. · · 
Objetó do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2309 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de 

Campestre. . 
Objeto do Gasto: Implantação, ampliação e melhona de 

sistema de esgotamento sanitário. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2310 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Areado. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2311 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Aread?. 
Objeto do Gasto: Implantação, ampliação e melhona de 

sistema de esgotamento sanitário. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2312 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Coque1ral. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$45.000,00 
Código: 2313 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Coque1ral. 
Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 

poliesportiva. 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2314 . . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Cnsta1s. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2315 .. ::_. . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Cnsta1s. 
Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 

poliesportiva. 
Valor: R$15.000,00 
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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. 

Geral. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2318 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Quartel 

Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 
poliesportiva. 

Geral. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2319 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Quartel 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2320 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Pains. 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 2321 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Pains. 
Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 

poliesportiva. 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2322 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Boa 

Esperança. 
Objeto do Gasto: Construção de 01 (uma) quadra 

poliesportiva. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2323 . 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Tiros. 

z 
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Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas. 
Valor: -~$30.000,00 · 
Código: 2324 · r · 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Tiros. 
Objeto do Gasto: Reforma do muro do Estádio Municipal 

Marcondes Gontijo de Melo. ·• 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2325 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Tiros. 
Objeto do Gasto: Construção de 03 (três) quadras 

poliesportivas. 

Furnas 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2331-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Fronteira 
Objeto do Gasto: Ampliação e Reforma do·. Hospital de 

Valor: R$125.000,00 
Código: 2341-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Carneirinho 
Objeto do Gasto: Pavim~ntação 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: 2350 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Delta 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas nos 

bairros: Bela Vista e Novo Horizonte. 
Valor: R$1 00.000,00 
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: 
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Jardim Castro, Olinda, Cohab 11, Maria Pedro da Cunha, Lageado 
e Jardim Costa, totalizando 12.000 m 

Valor: R$1 00.000,00 
Código: 2385 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Tupaciguara 
Objeto do Gasto: Pavimentação das ruas: João Torquato 

Neves, Laerte de Araújo, Laurindo Pereira Neves, Jobe da Cruz, José 
Primo de Azevedo, Luiz Domes de Campos e Jobe Moreira -
Totalizando 1.500m. 

Valor: R$400.000,00 
Código: 2390-01 
Órgão 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$11.000,00 
Código: 2415 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Câmara Municipal de 

Central de Minas 
Objeto do Gasto: Calçamento das Ruas Olavo Verissímo 

Fagundes e Paulo Pereira Pinto 
Valor: R$15.000,00 
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Código: 2416 . , .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Lassance 
Objeto do Gasto: Construção de 1 (uma) quadra 

poliesportiva 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2418 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

São Gonçalo do Sapucaí . 
Objeto do Gasto: Contrução do Pavilhão da ala masculina 

da Sociedade São Vicente de Paula 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2419 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Paulistas 
Objeto do Gasto: Calçamento da rua Tabatinga 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2420 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal 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 Mumc1pal de 

Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Manutenção de Viaturas de Resgate 

Lavras 

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: Prefe1tura Mumc1pal de 

Belo Horizonte . ~ 
, Objeto do Gasto: Construção da Sede da Assoc1açao de 



Moradores do Conjunto Santa Maria 
Valor: R$34.000,00 
Código: 2425 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Pirapora 

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 
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$100.000,00 
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 
Código: 2430 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar do Estado 

de Minas Gerais _ 
Objeto do Gasto: Aquisição de veículos para a Polícia 

T 
I ~ Florestal 
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Valor: R$60.000,00 
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Código: 2433 . . 
_ órgão e/ou Entidade Beneficiada: Supenntendenc1a de 
Limpeza Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte - SLU/PBH . · · , 

Objeto do Gasto: Construção de galpão de tnagem na 
Região do Barreiro 

Valor: R$98.000,00 
Código: 2434 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

lbiracatu 
Objeto do Gasto: Recuperação de estradas vicinais 
Valor: R$70.000,00 
Código: 2435 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Lagoa Grande . 
Objeto do Gasto: Aquisição de ambulância 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2436 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

São João do Manhuaçu _ _ 
Objeto do Gasto: Construção de praça na Av. Sao Joao 

Batista 
Valor: R$40.000,00 

Bonfim 

Código: 2437 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Objeto do Gasto: Ampliação de posto de saúde 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2438 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Brasilândia de Minas . . 
Objeto do Gasto: Aquisição de pá carregade1ra 
Valor: R$80.000,00 
Código: 2439 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Ouro Preto 



Pinheiro 

Objeto do Gasto: Eletrificação rural 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2440 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de João 

Objeto do Gasto: Construção de pequenas barragens de 
perenização e captação nos seguintes assentamentos: 

Corinto 

infantil 

Formosas 

Fruta D'anta, Formiga, Bocaina, Segredo e 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 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Água 

Objeto do Gasto: Reforma de quadra poliesportiva na 
Escola Estadual José Quaresma da Costa. 

Horizonte 

Morcego 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2443 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Belo 

Objeto do Gasto: Implantação do Parque da Mata do 

Valor: R$52.000,00 
Código: 2444 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Construção de centro comunitário de 

convivência no Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova. 

Sabará 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2445 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

"'f 
I 

z 
õ 

o 

"' <: 

ê 

2689 
Objeto do Gasto: Construção de Centro . Comunitário 

de Convivência no Bairro Ana Lúcia 
Valor: R$3o.ooo,oo 
Código: 2449 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DERIMG 
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$30.00Ó,OO 
Código: 2450 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Ubaporanga 
Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde 

Dias 

município. 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2451 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Antônio 

Objeto do Gasto: Construção de moradias populares no 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2452 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DERIMG 
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: DERIMG 
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 PenqUito 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2455 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Vargem Alegre 
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 

Bárbara 

município. 

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: Município de Santa 

Objeto do Gasto: Construção de moradias populares no 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2461 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

governador Valadares 
Objeto do Gasto: Construção de moradias populares no 

município. 
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Valor: R$40:000,00 - _::,_ 
Código: 2462 

2691 

órgão-e/ou Entidade Beneficiad~: DER/~~ 
Objeto do Gasto: Pavimentaçao asfalt1ca na sede do 

'· município de Bugre 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2463 . , . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p1o de Santana 

do Paraíso , . 
Objeto do Gasto: Obras de saneamento bas1co 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2464 . 
órgão e/ou Entidade Benefic1~da: D~~MG 
Objeto do Gasto: Pavimentaçao asfalt1ca de 10.000 metros 

quadrados no município de Jaguaraçu · 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2477 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Uruana de Minas , 
Objeto do Gasto: Ampliação do Centro de Saude 

Vazante 

Formoso 

Arinos 

Valor: R$100.000,00 
Código: 24 78 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Construção de Ginásio Poliesportivo 
Valor: R$150.000,00 
Código: 2479 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2480 . · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pa e 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$70.000,00 
Código: 2481 

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



2692 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Varjão de Minas 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$500000,00 
Código: 2482 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Lagoa Grande 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$700000,00 
Código: 2483 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Guimarânia 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$500000,00 
Código: 2484 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Brasilândia de Minas 

Lagamar 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$500000,00 
Código: 2485 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$500000,00 
Código: 2486 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Chapada Gaúcha 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura Urbana 
Valor: R$500000,00 
Código: 2490 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Capetinga 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para 

farmácia de manipulação 
Valor: R$200000,00 
Código: 2491 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Além 

Paraíba 
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2693 
Objeto do Gasto: . Reforma e aquisição de 

equipamentos pa_ra o Hospital São Salvador 
Valor: R$150000,00 · · 

~ ! 

Código: 2492 o • o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Santa 
Bárbara do Tugúrio o • o _ 

Objeto do Gasto: Convênio com o Mumc1p1o para açoes de 
desenvolvimento comunitário ~ 

Valor: R$100000,00 
Código: 2493 o • o o A 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de C1potanea 
Objeto do Gasto: Reforma da rede física do Hospital São 

Caetano 
Valor: R$150000,00 
Código: 2494 o • o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Santana 
do Garambéu o o • o 

Objeto do Gasto: Implantação de biblioteca publica 
Valor: R$100000,00 
Código: 2495 o • o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Santana 
do Garambéu o -· 

Objeto do Gasto: Aquisição . de eg~1pamentos e 
ambulância para atendimento do Posto de Saude Mumc1pal 

Valor: R$100000,00 
Código: 2496 o • o 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Desterro 
do Melo 

Objeto do Gasto: Ampliação da rede física do Posto de 
Saúde Antônio Tafuri · 

Valor: R$100000,00 
Código: 2497 o • o • 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mum~1p1o de Caranda1 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para o 

Hospital Municipal de Santana 
Valor: R$100000,00 
Código: 24~8 

~----------------------------------------~ 
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2694 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Alto 

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 Tereza 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 
Umdade 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 
Valor: R$15.000,00 

J 
'~=-~-----~----------------------------------------------

T 
I 

~ o 

e 
" 
~ 
i 

Q 

"' <: 

;; 
"' õ; 
.g 
" o -< 
e g 
g 
"' e ::., 
.É. 

2695 

Código: 2505 . , . · . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mu~1~1~1o de lbert~oga 
Objeto do Gasto: Convênio com Mumc1p1o para açoes 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$1 0.000,00 
Código: 2507 . , . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1plo de Senador 

Firmino 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$10.000,00 
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: 2510 . , . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mu~1~1~1o de Barb~cena 
Objeto do Gasto: Convênio com Mumc1p10 para açoes de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2511 . , . _ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1 p1o de Madre de 

Deus de Minas _ 
Objeto do Gasto: Convênio com Município para açoes de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2512 . . , . . A 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mu~1~1~1o de C1po!anea 
Objeto do Gasto: Convênio com Mumc1p1o para açoes de 



desenvolvimento comunitário 
Valor: R$10.000,00 

2696 

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 d~ 

Turvo 
Objeto do Gasto: Construção de unidade escolar para o 

ensino fundamental 

Carlos 

escolar 

municipal 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2517 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Antônio 

Objeto do Gasto: Manutenção dos serviços de transporte 

Valor: R$10.000,00 
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 

i 
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Aracitaba 

Gaúcha 

2697 
órgão e/ou Entidade ·Beneficiada: Município de 

Objeto do Gasto: Aquisição de ambulância 
Valor: R$15.000;00 
Código: 2520 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Chapada 

Objeto do Gasto: Reforma da unidade de saúde municipal 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2521 . ; . . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mu~1~1~10 de D1vm_opohs 
Objeto do Gasto: Convênio com Mumc1p1o para açoes de 

desenvolvimento comunitário 
Valor: R$10.000,00 

Campos 

municipal 

Código: 2522 . . · . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Dores de 

Objeto do Gasto: Reforma da unidade de saúde municipal 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2523 . . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1~1o de Go1ana . 
Objeto do Gasto: Construção de umdade de saude 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2524 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Madre de 

Deus de Minas . . 
Objeto do Gasto: Aquisição de unidade movei de saude 

Novas 

Fortes 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2525 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Minas 

Objeto do Gasto: Aquisição de unidade móvel de saúde 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2526 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Oliveira 



saúde 

Branco 

Objeto do Gasto: Aquisição de unidade móvel de 2698 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2527 
Órgão e/ou Entidade B eneficiada: Município de Ouro 

Objeto do Gasto· Convênio co M . , . 
desenvolvimento comunitári~ m umclplo para ações de 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2528 
Ór~ão e/ou Entidade ~~n~ficiada: Município de Paiva 

VObl~eto do Gasto: AquJslçao de unidade móvel de saúde 
a or: R$15.000,00 

Código: 2529 
Ór~ão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Pira ora 

M. Freire Objeto do Gasto: Reforma do Hospital Municipal ~oisés 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2530 
Ór~ão e/ou Entidade Beneficiada: Município de R N 
Objeto do Gasto· c ~ . 10 ovo 

desenvolvimento comunitári~ onvemo com Município para ações de 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2531 

de lbitipoca Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Santa Rita 

VOb1~etoRd$o Gasto: Reforma de unidade de saúde municipal 
a or: 15.000,00 

Código: 2532 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São João 

Del Rei 
Objeto do Gasto: Reforma do Teatro Municipal 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2533 

Lourenço Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São 

Objeto do Gasto: Convênio com Município para ações de 

z 
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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$1 0.000,00 
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$10.000,00 
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 Uma 
Objeto do Gasto: Construção de um Posto Médico 
Valor: R$60.000,00 
Código: 2582 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Contagem 



Sabará 

ltaobim 

Objeto do Gasto: Ações na área de assistência social 
Valor: R$90.000,00 
Código: 2583-01 

2700 

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 

Medina 

Valor: R$60.000,00 
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 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2592 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Pavimentação e calçamento de vias 
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urbanas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2593 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Medina 
Objeto do Gasto: Construção do Hospital Ambulatorial 

Hebron Betel, bairro Bela Vista. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2594 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Guarnnê~a ·-
Objeto do Gasto: Saneamento básico no Bairro Cap1tao 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2596 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Raposos 
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 Mun1c1pal de 

Além Paraíba 
Objeto do Gasto: Ponte de Concreto no Distrito de 

Marinópolis 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2602 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

ltambacuri · . . . . 
Objeto do Gasto: Construções e melhorias hab1tac1ona1s 

município 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2611 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 2 - mata 
Prefeitura Municipal de Jequeri 
Objeto do Gasto: construção de campo de futebol no 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2612 



oeste 

município 

município 
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2702 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 6 - centro-

Prefeitura Municipal de Candeias 
Objeto do Gasto: construção de pontes 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2613 
Órgão e/ou Entidade 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 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: região 6 - centro-oeste 
Prefeitura Municipal de Piracema 
Objeto do Gastç>: reforma do ginásio poliesportivo 
Valor: R$20.000,00 
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Código: 2619 __ -_ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: reg1ao 2 - mata 
Prefeitura Municipal de Araponga , . 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias publicas 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2620 . . _ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: reg1ao 2 - mata 
Prefeitura Municipal de Urucânia ·· 
Objeto do Gasto: pavimentação de vias públicas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2621 __ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: reg1ao 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 Ben~fic1ada: reg1ao 1 - central 
Prefeitura Municipal de 01ogo de Vasconcelos 
Objeto do Gasto: construção de ponte 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2623 ·- . __ 
órgão e/ou Entidade Benefic1a?a: reg1ao 1 -: central 
Prefeitura Municipal de lgarape . . 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra pohesport1va 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2624 . __ 
órgão e/ou Entidade Benefic1ad~: r~g1ao 2 - mata 
Prefeitura Municipal de Paula Cand1do . . 
Objeto do Gasto: construção de uma quadra pohesport1va 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2625 . __ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: reg1ao 1 - central 
Prefeitura Municipal de Abaeté . .; Li. . . 
Objeto do Gasto: construção de umà quadra pohesport1va 
Valor: R$30.000,00 ,, 
Código: 2626 . . . _ 
órgão e/ou Entidade Benef1c1ada: reg1ao 1 - central 

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



2704 
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: construção de quadra poliesportiva 
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 
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Valor: R$20.000,00 
Código: 2634 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Três 

Marias · · 1 p 1· 
Objeto do Gasto: Reforma da Escola Mumc1pa o 1cena 

Alves Amorim, Municipio de Três Marias 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2636 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Agua Boa 
Objeto do Gasto: Reforma e aparelhamento de Posto de 

Saúde 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2637 . . , . _ . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p1o de Sao M1guel 

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: Mumc1p1o de Sao M1guel 

do Anta 
Objeto do Gasto: Reforma e aparelhamento do Posto de 

Saúde, Município de São Miguel do Anta , 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2639-01 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pal de 

Bambuí 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$10.000,00 , 
Código: 2640 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mumc1p10 de Cant~galo 
Objeto do Gasto: Perfuração de 3(três) poços artes1anos, 

Município de Cantagalo 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2641-01 . . .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Chácara 
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2706 
Objeto do Gasto: Ampliação da unidade básica de 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2642 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Bambui -

Secretaria de Esporte 
Objeto do Gasto: Construção de uma Quadra Poliesportiva 

- Município 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 

Fundo 

de Saúde 

Minas 

da Prata 

Código: 2644 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Córrego 

Objeto do Gasto: Reforma e aparelhamento de um Posto 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2645 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de ltatiaiuçu 
Objeto do Gasto: Implantação de Distrito Industrial 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2646 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Municípo São Roque de 

Objeto do Gasto: Aquisição de um ultra-som 
Valor: R$10.000,00 
Código: 2647 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Cachoeira 

Objeto do Gasto: Passarela para Lagoa no município. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2648-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

J \~------------------------------------------------~-----
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2707 
Esportes 

Obj~to do Gasto: Quadra poliesportiva na Escola Estadual 
Raimundo Deco- Município de Materlandia 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2649 · · . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Matut1na 
Objeto do Gasto: Reforma da Quadra poliesportiva da 

Escola Estadual Frei Leopoldo - Matutina 
Valor: R$1 0:000,00 
Código: 2650-01 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Minas 

Novas 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação de Escolas 

Estaduais no município. 

Escolar 

Antônio 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2651 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Paraopeba 
Objeto do Gasto: Aquisição de ônibus para transporte 

Valor: R$12.000,00 
Código: 2652 ~~~ 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Peçanha 
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do Hospital Santo 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2653 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretari~ de Espo_rt~s. 
Objeto do Gasto: Término da construçao do gmas1o 

poliesportivo- Município de Paraopeba '" 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2654 . ·. . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Mun1c1p1o de P1edade do 

Rio Grande 
Objeto do Gasto: Construção de três quadras 

poliesportivas. 
Valor: R$24.000,00 
Código: 2655 
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2708 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Objeto do Gasto: Um ônibus para consultório móvel de 
atendimento médico 

Valor: R$12.000,00 
Código: 2656 
ór~ão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Paraopeba 
Objeto do Gasto: Pontilhão sobre o córrego do beco 

interligando os bairros Colina e Jardim Clara Nunes. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2657 
Ór~ão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Pompéu 
Objeto do Gasto: Construção de posto de saúde. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2658 
ór~ão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Pompéu 
Objeto do Gasto: Construção de uma quadra poliesportiva 

-Município de Pompéu 
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 férrea no centro da cidade. 

Vermelho 

Valor: R$20.000,00 
Código: 2660 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Rio 

Objeto do Gasto: Perfuração de 01 (um)poço artesiano. 
Valor: R$18.000,00 
Código: 2661 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Sabinópolis 
Objeto do Gasto: Construção e reforma do terminal 

rodoviário. 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2662 
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2709 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Rio 

J• Vermelho 
Objeto' do Gasto: Reforma e aparelhamento do posto de 

saúde. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2663 . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Sabinópolis 
Objeto do Gasto: Pavimentação poliédrica, construção de 

calçamentos e galerias de águas pluviais. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2664 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de São Roque 

de Minas 
, Objeto do Gasto: Ampliação e aparelhamento do hospital 

municipal Santa Marta 
Valor: R$25.000,00 
Código: 2665 

Lagoas 

Velha 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Sete 

Objeto do Gasto~ Posto de Saúde no Distrito Fazenda 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2666 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Virgolândia 
Objeto do Gasto: Construção e aparelhamento de mini 

postos de saúde. 
Valor: R$24.000,00 
Código: 2667 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Fortuna de 

Minas 
Objeto do Gasto: Reforma ?a Quadra Esportiva Praça 

Juca Pereira - Município de Fortuna de Mmas 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2668 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER I MG 
Objeto do Gasto: Continuação da implantação da 

'I ,, 



pavimentação do trecho São Francisco e São Romão 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2669 

2710 

CDI 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Jacutinga -

Objeto do Gasto: Complementação de infraestrutura para 
a viabilização de Distrito Industrial de Jacutinga, região sul de Minas 
Gerais 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2670 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Abaete 
Objeto do Gasto: Posto telefônico rural 
Código: 2671-01 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER I MG 
Objeto do Gasto: Continuação da implantação e 

pavimentação do trecho Pompéu - 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: 2674 
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: CALÇAMENTO 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 
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2711 
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 
órgão elo_u Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPITOLIO _ 
Objeto do Gasto: REFORMAIAMPLIAÇAO 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 AGUA 
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 CARANDAI , 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2683 . 
órgão e/ou , Entidade Benefi~c1ada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARANDAI _ 
Objeto do Gasto: REFORMAIAMPLIAÇAO DE POSTO DE 

SAÚDE 



Valor: R$40.000,00 
Código: 2684 

2712 

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 
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 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃOROQUE;iQE MINAS , 

Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2692 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS , 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2693 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VARGEM BONITA , 
Objeto do Gasto: CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2694 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIUMHI _ 
Objeto do Gasto: REFORMA/AMPLIAÇAO 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/AMPLAÇAO DE ESCOLA 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2717 . .. . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tura-:Mumc1pal 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 Mumc1pal de 

Janaúba 
Objeto do Gasto: reforma da praça, no distrito de Vila 

Nova dos Poções 
Valor: R$10.000,00 



2714 
Código: 2719 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Janaúba 
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 
Código: 2721 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Janaúba 
Objeto do Gasto: aquisição de playgrounds para serem 

montados nas praças públicas 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2722 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Janaúba 
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 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura M.unicipal 
de São João da ponte 

Objeto do Gasto: reforma da praça, no povoado de 
Tamburil 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2726 · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pa e 

São João da Ponte _ 
Objeto do Gasto: reforma da praça, no povoado de Poçoes 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2727 . M · · 1 d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tura umc1pa e 

São João da Ponte _ . 
Objeto do Gasto: perfuraçao de poços artesianos e 

aquisição de tubulação para abastecimento rural 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2728 . · · 1 d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pa e 

Nova Porteirinha _ 
Objeto do Gasto: construção de parte de 1 (um) galpao 

coberto, para realização de eventos 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2729 . M · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura umc1pa e 

Olhos D'água . d Objeto do Gasto: construção de 1 (uma) creche, na se e 
do município 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2730 . M · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura umc1pa e 

Olhos D'água · .. 
Objeto do Gasto: construção de 1 (um) centro odontolog1co 
Valor: R$15.000,00 ~ 
Código: 2731 - . · · 1 d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mumc1pa e 

Olhos D'água . 
Objeto do Gasto: construção de salas pre-escolares 

i: 
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Catuti 

Catuti 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2732 

2716 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: construção de 1 (um) mercado municipal 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2733 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: construção de 1 (uma) creche, no distrito 
de Barreito Branco 

Valor: R$1 0.000,00 
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$10.000,00 
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 
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2717 
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: Prefe1tura Mun1c1pal de 

Raul Soares 
Objeto do Gasto: reforma de posto de saúde 
Valor: R$15.000,00 
Código: 27 40 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Raul Soares 
Objeto do Gasto: reforma da cadeia pública 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2741 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Raul Soares _ 
Objeto do Gasto: aquisição de materias para manutençao 

da Fundação Casa de Cultura de Raul Soares 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2742 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Raul Soares _ 
Objeto do Gasto: aquisição de materiais de construçao 

para a Associação de Pais e Amigos de Raul Soares - APAE/Raul 
Soares. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 27 43 - . _ . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tur~ Mun1c1pal de 

Raul Soares '' _ 
Objeto do Gasto: aquisição de materiais de construçao 

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 Mun1c1pal 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 

2718 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Mato Verde 

Objeto do Gasto: construção de 1 (uma)creche, na 
comunidade de Cristino 

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: 27 4 7 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Raul Soares 
Objeto do Gasto: construção de 1 (um) salão comunitário 

na Associação Comunitária da Vila Prefac/Raul Soares 
Valor: R$5.000,00 
Código: 27 48 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Montes Claros 
Objeto do Gasto: aquisição de 1 (uma)retroescavadeira 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2750 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Delta 
Objeto do Gasto: Pavimentação de Vias Urbanas nos 

bairros: Bela Vista e Novo Horizonte. 

ltacarambi 

Valor: R$1 00.000,00 
Código: 2758 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: infra-estrura urbana 
Valor: R$20.oop,oo 
Código: 2759 
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2719 
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 · J 
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 AIMORES 
· Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA URBANA 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2763 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

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 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2765 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BELO ORIENTE 



2720 
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 TAIOBEIRAS 
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 
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 
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Objeto do Gasto: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE 

INFRA ESTRUTl)RA URBANA 
Valor: R$20.000,00 
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$10.000,00 
Código: 2774 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JAMPRUCA 
Objeto do Gast~: APOIO AO DESENVpLVIMENTO 

COMUNITÁRIO - SUBVENÇAO SOCIAL DESTINADA A ENTlDADE 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS BAIRROS CLAMENCIA/ 
VULCÃO/ ABC - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2775 
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 
Objeto do Gasto: APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2777 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BERIZAL 
Objeto do Gasto: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
Valor: R$20.000,00 
Código: 2778 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA 



2722 
Objeto do Gasto: OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL NA COMUNIDADE DE BOM FIM. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2779 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 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 Entidade Beneficiada: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
Objeto do Gasto: APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO NO BAIRRO JARDIM CANADÁ. 
Valor: R$10.000,00 
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 .. "1 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JANUÁRIA 

Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE POÇOS 
ARTESIANOS NO DISTRITO DE TEJUCO. 

Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2790 
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: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde 
Valor: R$50.000,00 
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Código: 2792 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura. Municipal de 

Couto de Magalhães de Minas · · 
Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2793 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Crisólita 
Objeto do Gasto: Ampliação do Posto de Saúde Municipal 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2794-01 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Felício dos Santos 

Felizburgo 

Joaíma 

Jordânia 

Objeto do Gasto: Construção de Ponte 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2795 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2796 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2797-01 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Reforma do Estádio Municipal 
Valor: R$45.000,00 
Código: 2798 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitur~ Mun1c1pal de 

Malacacheta 
Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2799-01 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 



Medina 
Objeto do Gasto: Pavimentação de ruas 
Valor: R$55.000,00 

2724 

Código: 2800 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Padre Paraíso 
Objeto do Gasto: Cobertura Metálica de Mercado( 1.800 

metros de extensão) 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2801 

Palmópolis 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Rubim 

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 

Machacalis 

Valor: R$30.000,00 
Código: 2812 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitua Municipal de 

Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$30.000,00_ 
Código: 2813 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitur~ Municipal 
de Moeda 

Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2817-01 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Monte Formoso _. 
Objeto do Gasto: Construção de Ponte sobre o Corrego 

Anta Podre- Perímetro Urbano 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2820 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Abre Campo. 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - calçamento. 

Aimorés. 

Ataléia. 

Valor: R$50.000,00 
Código: 2825 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - calçamento. 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2827 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - calçamento. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 2831 . . . . -
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Conceição de I panema. --
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2835 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura _Mun1c1pal de 

Conselheiro Pena. 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$75.000,00 
Código: 2840 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

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



2726 
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 
Código: 2863 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pedra Bonita. 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura -calçamento. 
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2727 
Valor: R$30.000,00 ' 
Código: 2868 -r 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: 'Prefeitura Municipal de 

Pocrane. 
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 Bemardes. 
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: Prefe1tura Mumc1pal de 

Tumiritinga. 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 2889 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João do Manteninha. 



2728 
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: 2913 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Tres Marias 
Objeto do Gasto: Eletrificação rural no município 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2914 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Curvelo 

Curvelo 

município 

Curve lo 

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 

município 

Valor: R$80.000,00 
Código: 2917 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Reforma de postos de saúde no 

Valor: R$40.00Q,OO 
Código: 2918 
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2729 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Abaeté _ ""-- . . -. . . 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfalt1ca de v1as publicas 

no município 

Abaeté 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2919 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

d' 

Objeto do Gasto: Reforma de posto de saúde no município 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2920 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Martinho Campos 
Objeto do Gasto: Ampliação de posto de saúde no 

município 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2921 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Martinho Campos . . . 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica de v1as publicas 

no município 
Valor: R$50.000,00 
Código: 2922 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Martinho Campos . . . . 
Objeto do Gasto: Equipamento med1co-odontolog1co par.~ 

os postos de saúde dos distritos de lbitira, Alberto lsaacson e Bunt1 
Grande --

Valor: R$10.000,00 
Código: 2923 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal 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 · . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Jl 
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2730 
Martinho Campos 

Objeto do Gasto: Reforma das Escolas Municipais dos 
distritos de Alberto lsaacson e Coronel Pedro Lino 

Valor: R$1 0.000,00 
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 
Código: 2930 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Sete Lagoas 
Objeto do Gasto: Aquisição de material de consumo para o 
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2731 
hospital municipal 

Valor: R$1 0.000,00 -· l 
Código: 2931 d: ;! 

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 
desaúde ' 

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 
Objeto do Gasto: Construção do Velório Municipal 
Valor: R$15.000,00 
Código: 2934 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Felixlândia 
Objeto do Gasto: Perfuração de poços artesianos 
Valor: R$20.000,00 
Código: 2939 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bonfim 
Objeto do Gasto: Eletrificação rural no município 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2940 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Bonfim 
Objeto do Gasto: Perfuração de poços artesianos no 

município 
Valor: R$5.000,00 
Código: 2941 - · · 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 



2732 
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 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Campo Florido. 
Objeto do Gastq: Transferência de recursos financeiros à 

Prefeitura Municipal de Campo Florido com a finalidade de construir 
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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. 

Planura. 

Valor: R$40.000,00 
Código: 2948 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de equipamen!o~ didáticos 
como aparelhos de TV, vídeo, xerox e livros para b1bhotecas de 
Escolas do Município de Planura. 

Valor: R$17.000,00 
Código: 2949 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal 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 esp-ortivo c?m a 

finalidade de apoiar o desenvolvimento do esporte amador na c1dade 
de Planura. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2951 .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Veríssimo. 
Objeto do Gasto: Ampliação 

mediante a transferência de recursos 
Municipal de Veríssimo. 

Valor: R$30.000,00 

do Asilo Doca Sabino, 
financeiros à Prefeitura 
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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. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 2954 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Perdizes. 

Pratinha 

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 
Agua Comprida. 

Objeto do Gasto: Construção de Rede Secundária de 
Esgo~o, medi~~te tran_sferência de recursos financeiros para a 
Prefertura Munrcrpal de Agua Comprida. 

Valor: R$28.400,00 
Código: 2957 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

lturama. 
Objeto do Gasto: Transferência de recursos financeiros ao 

Município de lturama com a finalidade de ampliação das instalações 
do lturama Esporte Clube .. 

Valor: R$15.000,00 
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Código: 2958 · .J 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 
Viçosa. . ... 

Objeto do Gasto: Aquisição de ~~t~nal drdatrco ~orno 
aparelho de TV, vídeo, xerox e out~o~ ~e mul~rmrdra, bem como livros 
para bibliotecas de Escolas do Munrcrpro de Vrçosa. 

Valor: R$15.000,00 
Código: 2959 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefertura Munrcrpal de 

Pratinha. 
Objeto do Gasto: Fornecimento de 5 mata-burros e 2 vigas 

metálicas para melhoria de estradas rurais. 
Valor: R$7.600,00 
Código: 2960 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefertura Munrcrpal de 

lturama. 
Objeto do Gasto: Aquisição de uniformes e ~?t~riais 

esportivos destinados a apoiar o esporte amador do Munrcrpro de 
lturama. 

Valor: R$12.000,00 
Código: 2961 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefertura Munrcrpal de 

Uberaba. 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamen~o~ didáticos 

como aparelhos de TV, vídeo, xerox e livros para brbhotecas de 
Escolas do Município de Uberaba. 

Valor: R$21.000,00 
Código: 2962 ·· .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Munrcrpal de 

Prata. 
Objeto do Gasto: Construção, em parceria, de uma 

pequena biblioteca na Escola Municipal Afonsin Maria, no Distrito 
Patrimônio Rio do Peixe-Município de Prata. 

Valor: R$8.600,00 
Código: 2963 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefertura Munrcrpal de 

Monte Alegre de Minas. 
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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$1 0.000,00 
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. 
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 
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Código: 2969 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettur~ ;Muntctpal de 

Sacramento. . 
Objeto do Gasto: Aquisição, de matenal didático 

pedagógico e esportivo para incentivar o esporte amador. 
Valor: R$8.000,00 
Código: 2970 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpal de 

Pedrinópolis. . . _ 
· Objeto do Gasto: Aqutstçao de material didático 

pedagógico para incentivar o esporte amador. 
Valor: R$1 0.000,00 
Código: 2971 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpal de 

~m~AA~- . Objeto do Gasto: Aquisição de matenal didático 
pedagógico e esportivo para incentivar o esporte amador. 

Valor: R$7.600,00 
Código: 2972 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpal de 

Delta. t . I d"d. t· Objeto do Gasto: Aquisição de ma ena t a tco 
pedagógico e esportivo para incentivar o esporte amador. 

Valor: R$7.600,00 
Código: 2973 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpal de 

Pirajuba. . . 
Objeto do Gasto: Aquisição de material didatlco 

pedagógico e esportivo para incentivar o esporte amador. 
Valor: R$7.600,00 
Código: 3014 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpal de 

Mesquita. 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$45.000,00 
Código: 3015 . . · · I d 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefettura Muntctpa e 
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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. 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3018 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

ltaguara. 
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 
Código: 3022 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Piedade dos Gerais. 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
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Valor: R$30.000,00 ·· i 

Cócligo: 3023 . . . 
órgão ·e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tura Mun1c1pal 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 Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$35.000,00 
Código: 3025 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3026 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Angelândia. 

Pescador 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3027 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

'1 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3028 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Santana do Pirapama. 

Gonzaga. 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3029 · . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3030 

L-------------------------------------~ 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 

de Jequitibá. 
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 

Medina 

ltaobim 

Valor: R$30.000,00 
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 

Objeto do Gasto: Ações na área de Assistência Social. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3049 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

-----------------8 
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Governador Valadares . A • • • 

Obj~to do Gasto: Ações na área de Ass1stenc1~ Soc1al 
Valor: R$60.000,00 
Código: 3050 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tura Mun1c1pal de 

Teófilo Otoni 
Objeto do Gasto: Calçamento de ruas 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3051 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Teófilo Otoni . 
Objeto do Gasto: Ações na área de Assistência Soc1al 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3053 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiáda: Prefe1tura Mun1c1pal de 

Pedra Azul. 
Objeto do Gasto: Saneamento básico 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3054 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Medina 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para o 

-Hospital Santa Rita. 
Valor: R$50.000,00 

z 
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Código: 3057 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal ,de· 

Contagem , . A • S · ,-
Objeto do Gasto: Ações na Area de Ass1stenc1a oc1a . 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3058 . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Campo Belo . A • • 

Objeto do Gasto: Ações na área de Ass1sten~1~ Soc1al 
Valor: R$50.000,00 
Código: 3059 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

ltabirito 
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Alterosa 

Objeto do Gasto: Infra-estrutura urbana. 
Valor: R$80.000,00 

2742 

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 Beneficiada: 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 
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: 307 4 
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, 
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banho e medicamentos hospitalares para o Compra de roupas de . 
cama, mesa, bªnho e medicamentos hospitalares para o Hosp1tal 
Monsenhor Genésio de Juruaia. 

Valor: R$10.000,00 
Código: 3077 . . . :' 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal 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: Mumc1p1o de 

Muzambinho . , . 
Objeto do Gasto: Conclusão do bl?co ped1atnco na 

Irmandade Santa Casa de Miséricórdia de Muzamb1nho. 
Valor: R$30.000,00 
Código: 3079 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Nova Resende _ 
Objeto do Gasto: Aquisição de terreno e construçao da 

quadra poliesportiva no bairro Rio Claro em Nova Resende. 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3080 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal 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 Mumc1pal de 

São Pedro da União · 
Objeto do Gasto: Conclusão do Hospital Municipal. 
Valor: R$80.000,00 ' 
Código: 3083 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Ubá 
Objeto do Gasto: Construção de Creche Municipal no 
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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 

urbana 

llicínea 

Objeto do Gasto: Pavimentação de vias públicas em área 

Valor: R$50.000,00 
Código: 3090 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

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 

c 
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r 2745 
Código: 3094 
Órgªo 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 
Código: 3113 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São Geraldo do Baixio. 
Objeto do Gasto: Aquisição de material para co~st~ução, 

ampliação e reforma do serviço de água da sede e do D1stnto 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 Mumc1pal de 

Central de Minas 



Mantena 

Objeto do Gasto: Pavimentação Urbana 
Valor: R$24.000,00 

2746 

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 

Resplendor 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$29.000,00 
Código: 3120 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$24.000,00 
Código: 3121 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Nova Belém 
Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3122 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Nova Módica 
Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
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Valor: R$20.000,00 
Cód.igo: 3123 . · .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Pescador 
Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3124 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Jampruca 
Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3125 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Ouro Verde de Minas . 
Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 

Poté 

Ladainha 

Valor: R$24.000,00 
Código: 3126 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3127 . . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Reabertura e Encascalha_mento ~a 
Estrada Interligando o Distrito de Concórdia ao Povoado Corrego Sao 
Domingos do Arrozal 

Valor: R$29.000,00 
Código: 3128 . . .. 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

ltaipé 
Objeto do Gasto: Pavimentação e manutenção de vias 

urbanas 
Valor: R$24.000,00 
Código: 3129 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefe1tura Mun1c1pal de 

Turmalina 
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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 de Ambulância 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3133 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aquisição de Ambulância 
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 
Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
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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: Prefeitura Municipal de 

Dona Euzébia 

Jequeri 

Alfenas 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$24.000,00 
Código: 3140 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva 
Valor: R$25.000,00 
Código: 3141 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

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 

2750 

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 

Guaranésia 

Objeto do Gasto: Pavimentação de Vias Urbanas 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3148 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Infra-Estrutura e Saneamento Básico 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3149 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal 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 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 

z 
õ 

c 

"' r. 

c 

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

2751 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3151 . \ 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura· Municipal de 

Paraguaçu · ·· 

Fama 

Alfenas 

Serrania 

Fama 

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: Prefe1tura 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: Término do Terminal Rodoviário 
Valor: R$40.000,00 
Código: 3155 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Objeto do Gasto: Tratamento de rede de esgoto 
Valor: R$20.000,00 
Código: 3174 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Nova União 
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas 
Valor: R$102.000,00 · 
Código: 3192 . . . 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Mun1c1pal de 

Patos de Minas -
Objeto do Gasto: Continuação das ob_ras de edificação do 

Hospital da Associação Centro Comunitário Infantil. 
Valor: R$100.000,00 
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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 
* - Republicado em virtude de incorreção verificada na 

edição de 22/12/2000. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 

1.216/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.216/2000, do Governador do Estado, 
que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do 
Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2001, foi 
aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1 com as 
Emendas n°s 990 e 2.468, destacadas e rejeitadas as Emendas n°s 
1.717, 3.159, 3.160, 3.189, 3.190, 3.191, 3.195, 3.196 e 3.197. 

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° 1.216/2000 
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal 

do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2001. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
decreta: 

Art. 1° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais 
para o exercício financeiro de 2001 estima a receita em 
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R$17.506.573.968,00 (dezessete bilhões quinhentos e seis 
milhões quinhentos e setenta e três mil novecentos e sessenta e oito 
reais) e· fixa a despesa em igüal importância: ·•··. ·;._ 

Art. 2° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas 
mediante a arrecadação de tributos e outras •receitas correntes e de 
capital, na forma da legislação em vigor. 

Art. 3° - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado 
de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento· das Empresas 
Controladas pelo Estado constam no Anexo I desta lei. 

Art. 4° - As despesas dos órgãos e ·das entidades 
compreendidas~ no Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a 
discriminação constante nos Anexos 11 e 111 desta lei. 

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto, 
subatividade e desdobramento das operações especiais constante 
nos anexos a que se refere o "caput" deste artigo integra esta lei na 
forma de inciso deste artigo, identificado numericamente pela 
respectiva codificação orçamentária. 

Art. 5° - O Estado dispensará com ações· e serviços 
públicos de saúde, no ano 2001, no mínimo, 8,25% (oito vírgula vinte 
e cinco por cento) da soma das receitas de: 63,75% (sessenta e três 
vírgula setenta e cinco por cento) do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação- ICMS-; 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -; 100% (cem por cento) 
do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens ou 
Direitos; 100% (cem por cento) do Imposto de Renda incidente na 
fonte sobre rendimentos pagos pelo Estado, por suas autarquias e 
fundações inclusive; 85% (oitenta e cinco por cento) da transferência 
do Fundo de Participação dos Estados- FPE -; 63,75% (sessenta e 
três vírgula setenta e cinco por cento) da parcela de 10% (dez por 
cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos 
Industrializados- IPI -; 100% (cem por cento) da parcela estadual da 
dívida ativa tributária de impostos; 100% (cem por cento) da parcela 
estadual de juros e multas sobre impostos e 1 00% (cem por cento) da 
parcela estadual do ICMS, nos termos da Lei Complementar Federal 
n° 87, de 13 de setembro de 1996- Lei Kandir. 
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Parágrafo único - Serão considerados ações e 

serviços públicos de saúde apenas aqueles a serem implementados 
com dotações orçamentárias consignadas aos órgãos e às entidades 
do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Art. 6° - O Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em 
R$1.a11.916.070,00 (um bilhão oitocentos e onze milhões novecentos 
e dezesseis mil e setenta reais). 

Art. 7° - Os investimentos das empresas controladas direta 
ou indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a 
discriminação por projeto, atividade e operações especiais constante 
no Anexo IV desta lei. 

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as 
operações especiais constantes no Anexo IV integram esta lei na 
forma de incisos deste artigo, identificados numericamente pela 
respectiva codificação orçamentária. 

Art. ao- Os incisos do Anexo VI integram esta lei na forma 
de incisos deste artigo. 

Parágrafo único - O Poder Executivo promoverá a 
compatiblização das alterações contidas no Anexo VI com os Anexos I 
a V desta lei. 

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 2% (dois por 
cento) da despesa fixada no art. 1° desta lei. 

§ 1 ° - Não oneram o limite estabelecido neste artigo: 
I - o remanejamento de dotações referentes a pessoal e 

encargos sociais; 
11 - o remanejamento de dotações com recursos 

vinculados; 
111 - as suplementações que utilizem como fonte o excesso 

de arrecadação de recursos vinculados; 
IV - as suplementações de dotações referentes ao 

pagamento da dívida pública e de precatórios judiciários, bem como 
os créditos à conta da dotação Reserva de Contingência; 

V - as suplementações de dotações com recursos 
constitucionalmente vinculados aos municípios. 

Art. 1 O - O Poder Executivo poderá suplementar o 
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Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado até o limite de 5% (cinco por cento) do valor referido no art. 6° 
desta lei. 

Art. 11 - Esta lei vigorará no exercício de 2001, a partir de 
1° de janeiro. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2000. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Eduardo Brandão, relator 

- Agostinho Patrús - Marco Régis. 
ANEXO VI 

(a que se refere o art. ao da Lei n°, de de de ..... ) 
INCISO 
CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS VALOR R$1 ,00 

INCISO: 1 
1 011 01 031 101 4 123 0001 1 O 1 A 19.0a9.261 ,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 19.0a9.261,00 
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. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Água Boa. 

Valor: R$19.0a9.261 ,00 

INCISO: 2 
1 031 02 061 099 1 147 0001 4 O 1 A 15.000,00 
1 301 04122 099 1 67a 0001 4 O 1 D 15.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça 
Objeto do Gasto: Instalação de Comarca no Município de 
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região da Mata 
Valor: R$15.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 3 
1 121 04 122 218 1 361 0001 3 O 1 A 5.000.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 5.000.000,00 
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. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s):- SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): - Construção de Centro de Convenção/Região da Mata -
R$5 milhões 

Valor: R$5.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 4 
1 121 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 A 38.240.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 27.000.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 11.240.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sec. da Casa Civil e 

Comunicação Social . 
Objeto do Gasto: Apoiar os municípios na execução de 

obras de infra-estrutura urbana e rural, através de repasse de 
recursos financeiros. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s):- SETOP 
-FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): - Construção de Centro de Convenção/Região da Mata -
R$11 ,240 milhões; 

-Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústria/lnversões Financeiras- R$27 milhões 
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Valor: R$38.240.000,00 
----~------------------------~-----------------------------------------------

INCISO: 5 
1 211 14 421 099 1 579 0001 4 O 1 A 2.800.000,00 
1 301 14 122 099 1 571 0001 4 O 1 D 2.800.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da 

Justiça e Direitos Humanos . _ . . 
Objeto do Gasto: Construção na Regtao Metropolitana de 

Belo Horizonte de Centro Educacional para Jovens de 18 a 25 anos 
condenados pela Justiça 

órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 
Estado do Transporte e Obras Públicas 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduz_ida(s) ou 
Anulada(s): Construção, ampliação e reforma de untdades da 
Secretaria de Estado da Justiça 

Valor: R$2.800.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 6 
1 251 06 181 332 2 109 0001 3 O 1 A 30.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 30.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar do Estado 

de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Assistência social a policiais militares. 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP. 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduztda(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$30.000,00 
----------------------------------------------------~-------------------------

INCISO: 7 
1 251 12 362 503 2 021 0001 3 O 1 A 70.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 o 1 o 70.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar do Estado 

de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Investimento em unidades do Colégio 
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Tiradentes -Aquisição de material didático e equipamentos. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$70.000,00 

Educação 

INCISO: 8 
1 261 12 243 473 2 563 0001 3 O 1 A 50.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 50.000,00 
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. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): Secretaria de 
Estado de Transportes e Obras Públicas 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou 
Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região da Mata 

Valor: R$50.000,00 

INCISO: 9 
1 281 27 812 871 4 499 0001 7 O 1 A 8.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 O 8.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sec. de Esportes 
Objeto do Gasto: Apoiar os municípios na promoção da 

política do desporto e do lazer. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduzida(s) ou 

Anulada(s): -Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústria/lnversões Financeiras- R$8 milhões 

Valor: R$8.000.000,00 

INCISO: 10 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 A 200.000,00 
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4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 200.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Pedra Azul ~ '~'r~~ 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura-básica , ·. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$200.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 11 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 A 1.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Contagem 
Objeto do Gasto: Obras nas áreas de risco do município 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) · Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Finanéeiras.:~..:·~ .. ;. ~ . '~ . í ., 

Horizonte 

Valor: R$1.000.000,00 ~. 

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

INCISO: 12 
1 301 04122 099 1 230 0001 7 O 1 A 10.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 10.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Belo 

Objeto do Gasto: Obras nas áreas de risco do município 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog: de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$10.000.000,00 · : · 
-----------------------~--~----~---------------------------------------------

INCISO: 13 
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1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 A 300.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 300.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura-básica 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$300.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 14 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 A 19.840.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 19.840.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sec. de Transportes e 

Obras Públicas 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios em 

Obras de Infra-estrutura 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central -
R$18,840 milhões; Região da Mata- R$1 milhão. 

Valor: R$18.840.000,00 

INCISO: 15 
1 301 06 122 099 1 085 0001 4 O 1 A 15.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 15.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

São João do Manteninha 
Objeto do Gasto: Reforma do Quartel de Polícia Militar 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região da Mata 
Valor: R$15.000,00 
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INCISO: 16 -
1 301 06 122 099 1 501 00014 O 1 A 500.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5o 1 o 500.000,00 

2761 

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Corpo de Bombeiro 
Militar de Minas Gerais 

Objeto do Gasto: Construção da sede' do 7° Batalhão do 
Corpo de Bombeiros em Montes Claros ' · 

órgão(s) e/ou Entidade(s)cDeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Joaíma 

Valor: R$500.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 17 
1 301 06 122 099 1 573 0001 4 O 1 A 200.000,00 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 D 200.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Construção de Cadeia Pública 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida{s) ou 

Anulada(s): Apoio Financeiro aos Municípios em Obras de Infra-
estrutura - Outras Despesas de Capital - • 

Valor: R$200.000,00 
----------------------.-------------------------------------------------

INCISO: 18 
1 301 06 122 099 1 573 0001 4 O 1 A 200.000,00 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 D 200.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Padre Paraíso 
Objeto do Gasto: Construção de Cadeia Pública 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida{s): Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas ' , · ,. 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financeiro aos Municípios em Obras de Infra-
estrutura - Outras Despesas de Capital 

Valor: R$200.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 19 
1 301 06 122 099 1 573 0001 4 O 1 A 100.000,00 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 D 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Jequitinhonha 
Objeto do Gasto: Reforma da Cadeia Pública 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financeiro aos Municípios em Obras de Infra-
estrutura - Outras Despesas de Capital 

Valor: R$100.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 20 
1 301 1 O 122 099 1 576 0001 4 O 1 A 800.000,00 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 D 800.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Central 
Conclusão do Pronto Socorro de Venda Nova, Município 

de Belo Horizonte 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financeiro aos Municípios em Obras de Infra-
estrutura/Outras despesas de capital 

Valor: R$800.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 21 
1 301 10 122 099 1 576 0001 4 O 1 A 3.000.000,00 
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4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 3.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP 
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Objeto do Gasto: Término da construção do Pronto 
Socorro de Venda Nova, município de Belo Horizonte. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO . 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduz1da(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$3.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 22 
1 301 17 122 842 1 086 0001 7 O 1 A 500.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 500.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de 

Conselheiro Lafaiete 
Objeto do Gasto: Recursos para estação de tratamento de 

esgoto no município 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO . 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) DeduzJda(s)_ ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agromd. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$500.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 23 
1 301 26 122 099 1 047 0001 4 O 1 A 1.500.000,00 
1 301 04122 099 1 230 0001 7 O 1 D 1.500.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Santos Dumont 
Objeto do Gasto: Construção de aeroporto 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas . 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduz1da(s). ou 

Anulada(s): Apoio financeiro aos municípios em obras de Infra-
estrutura 

outras despesas de capital 
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Valor: R$1.500.000,00 

INCISO: 24 
1 351 16 482 601 4 149 0001 7 O 1 A 12.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 12.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria da Habitação 
Objeto do Gasto: Urbanização, construção e reforma de 

unidades habitacionais. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$12.000.000,00 

INCISO: 25 
1 351 16 482 601 4 149 0001 7 O 1 A 5.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 5.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sec. da Habitação 
Objeto do Gasto: Apoiar os municípios na urbanização, 

construção e reforma de unidades habitacionais. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): -Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústriallnversões Financeiras - R$5 milhões 

Valor: R$5.000.000,00 

INCISO: 26 
1 371 18 122 641 4 772 0001 3 O 1 A 400.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 400.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente 
Objeto do Gasto: Cronograma físico-financeiro para 

zoneamento ecológico e econômico da APA-SUL-RMBH 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Pró::-lndústria/lnversões Financeiras 

Valor: R$400.000,00 · :; ., · 
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____ _:;_ _________________ ._ _______________ ":"' ___ ~-----------------------

INCISO: 27 
1 381 08 122 001 2 293 0002 1 O 1 A 78.000,00 
1 381 08 122 001 2 293 0001 1 O 1 D 78.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Operacionalização das ações do 

Conselho do Trabalho, Emprego e Geração de Renda. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETASCAD 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Operacionalização das ações dos Conselhos- Pessoal 
Encargos sociais 

Valor: R$78.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 28 
1 381 08 122 001 2 293 0002 3 O 1 A 522.300,00 
1 301 04122 0991 678 0001 4 O 1 D 178.110,00 
1 381 08122 001 2 293 0001 3 O 1 D 344.190,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Operacionalização das ações do 

Conselho do Trabalho, Emprego e Geração de Renda 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETASCAD 
SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Operacionalização das Ações dos Conselhos/Outras 
Despesas Correntes - R$ 344.190,00 

Construção de Centro de Convenção/Região 
Central/Diversos municípios - R$ 178.110,00 

Valor: R$522.300,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 29 
1 381 08 122 001 2 293 0002 4 O 1 A 20.000,00 



1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 20.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada:.SETASCAD 
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Objeto do Gasto: Operacionalização das ações do 
Conselho do Trabalho, Emprego e Geração de Renda. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção- Região da Mata 
Valor: R$20.000,00 

INCISO: 30 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 A 590.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 590.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Obras sociais. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região da Mata 
Valor: R$590.000,00 

INCISO: 31 
1 401 06 182 332 2 109 0001 3 O 1 A 20.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 20.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Assistência social a bombeiros militares. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$20.000,00 

INCISO: 32 
1 401 06 182 305 4 878 0001 4 O 1 A 100.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Corpo de Bombeiros 
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Militar do Estado de Minas Gerais 

Objeto do Gasto: Aquisição de aparelhos Holl Matro para o 
Corpo de Bombeiros Militar de Lavras 

órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região da Mata 
Valor: R$1 00.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 33 
1 401 06 182 305 4 878 0001 4 O 1 A 20.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 20.000,00 
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 1 a C ia. Especial de Governador Valadares. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$20.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 34 
1 401 06 182 305 4 878 0001 4 O 1 A 20.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 20.000,00 
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. 
órgão(s} e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$20.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 35 
1 921 20 607 723 1 368 0001 4 6 1 A 16.000.000,00 
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1921 20 607 723 1 368 0001 4 6 1 D 16.000.000,00 

Jaíba 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal da 

Objeto do Gasto: Estrada construída - MG 401, no trecho 
que liga o M~nicípio da Jaíba ao Município de Matias Cardoso 

Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
EGE/SEPLAN/PROG. DIVERSOS 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Implantação de Projeto de Irrigação - Jaíba 11 - Região 
Norte- Estrada Construída 

Jaíba 

Valor: R$16.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 36 
1 921 20 607 724 1 369 0001 4 O 1 A 2.500.000,00 
1 92120 607 724 1 369 0001 4 O 1 D 2.500.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal da 

Objeto do Gasto: Estação de tratamento de água 
construída na sede do Município da Jaíba 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
EGE/SEPLAN/PROG. DIVERSOS 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Implantação de Infraestrutura Social e Ambiental Básicas -
Jaíba I - Região Norte - Estação de Tratamento de Água Construída 

Valor: R$2.500.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 37 
2 101 18 541 647 4 078 0001 4 O 1 A 30.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 30.000 00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: lnstitutd Estadual de 

Florestas- IEF 
Objeto do Gasto: Recuperação do Parque Estadual do 

Serra da Candonca no Município de Guanhães. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
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Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região da Mata 

Valor: R$30.000,00 
---------------------------~------------------------------------~-~-----------

INCISO: 38 
2 27110 302 099 1 579 0001 4 O 1 A 1.750.000,00 
2 301 26 782 832 4 311 00014 o 1 o 1.750.000,00 
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. 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): DER 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Sinalização de Rodovias/Investimentos 
Globais/Implantação e adequação de sinalização vertical 

Arapuá 

urbanas. 

Valor: R$1.750.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 39 
2 301 26 451 831 1 078 0004 4 O 1 A 30.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 o 1 o 30.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Objeto do Gasto: Aplicação de lama asfáltica em vias 

órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP . 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzrda(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$30.000,00 · 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 40 
2 301 26 782 835 1 135 0001 4 O 1 A 473.900,00 
2 301 26 782 835 1 135 0001 4 o 1 o 473.900,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem. 
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Objeto do Gasto: Destinação de recurso para 

conclusão das obras do contorno na MG/455 na cidade de Santa Rita 
de Caldas, ~uma extensão de 5 Km aproximadamente. 

Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Departamento de 
Estrada de Rodagem. 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Restauração de rodovias - Poço Fundo entroncamento 
BR/459 - Pouso Alegre - Investimentos. 

Valor: R$473.900,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 41 
2 301 26 782 835 1 135 0001 4 O 1 A 616.070,00 
~ 301 26 782 835 1 135 0001 4 o 1 o 616.070,00 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estrada de Rodagem. 
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para conclusão 

da pavimentação da MG/446 entre Muzambinho e Nova Resende 
numa extensão de 9 Km. ' 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Departamento de 
Estrada de Rodagem. 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Restauração de rodovias entre BR/267 - Machado/Poço 
Fundo - Investimentos. 

Valor: R$616.070,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 42 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
~ 381 08 243 334 4 629 0001 3 o 1 o 1.000,00 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da MG 117, 

trecho que liga paulistas à BR 120 com extensão de 30 Km 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da As_sistência Social, Criança e do Adolescente 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
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Anulada(s): Anulação parcial da rubrica - Apoio às Ações de 
Assitência Social à Criança e ao Adolescente- 3231-30- R$1.000,00 

Valor: R$1.000;00 · 
-----------------~------------------------------------------------------------

INCISO: 43 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 o 1 o 1.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da t::'1G 232, 

trecho que liga Dores de Guanhães à BR 120, com extensao de 15 
km. 

órgão(s) e/ou Entidade(s) Oed~zida(s): S~cretaria de 
Estado do Trabalho, da Assistência Soc1al, da Cnança e do 
Adolescente . 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) . Deduz1da~s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da rubrica - Apo1o as açoes de 
assistência social a criança e ao adolescente- 3231-30 R$ 1.000,00 

Valor: R$1.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 44 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 o 1 o 1.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da M~ 314 

trecho que liga Peçanha à BR 259, passando por Coroac1, com 
extensão de 55 Km . 

órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): S~cretana de 
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Cnança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) . De?uzida~s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica, Apolo as Açoes de 
Assistência Social da Criança e do Adolescente- 3231-30 R$1.000,00 

Valor: R$1.000,00 



INCISO: 45 
2 301 26 782 8331 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 o 1 o 1.000,00 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 

Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da Estrada que 
Liga São José da Safira à BR 116 com extensão de 51 Km 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 
Estado do Trabalho, de Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade{s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio as Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 

INCISO: 46 
2 301 26 782 8331 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 o 1 o 1.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da MG 217 

trecho que liga Água Boa à Malacacheta com extensão de 50 Km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio as Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 

INCISO: 47 

í 
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j 
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2 301 26 782 8331141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 o 1 o 1.000,00 

2773 I 

Órgão e/ou Entidade ·· Béiíeficiada: ' Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 

Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da BR 451 
trecho que liga MG 314 a BR 116 passando por Virgolândia, Nacip 
Raydan, Marilac, com extensão de 88 Km 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzidà(s): · Secretaria de 
Estado do Trabalho, Assistência Social, da Criança e do Adolescente 

Subprojeto(s), e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio as Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 

INCISO: 48 
2 301 26 782 833 1141 0001 4 O 1 A 1.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5o 1 o 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DERIMG 
Objeto do Gasto: Pavimentação da Rodovia MG 760, que 

liga as BRs 262 a 381, no Município de Timóteo 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$1.000.000,00 

INCISO: 49 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.000.000,00 
4 os1 22 661 745 1 052 ooo1 5·o 1 o r.ooo.ooo,oo 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DERIMG 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica da Rodovia MG-

060/São José da Varginha a Esmeraldas-33,7 Km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 



2774 
Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. 
Agroind.- Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$1.000.000,00 

INCISO: 50 
2 301 26 782 8331141 00014 O 1 A 1.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DERIMG 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica da Rodovia LMG-

818/Gameleira a Pará de Minas-15,6 Km 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$1.000.000,00 

INCISO: 51 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 D 1.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação Asfaltica da estrada que 

liga Açucena à Naque, passando por Naquinho, com extensão de 
22km 

Órgão{s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Crinaça e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações de 
Assistência Social a Criança e ao Adolescente - 3231-30 - R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 

INCISO: 52 

í 

z 
õ 

o 

2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 D 1.000,00 
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 

Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica que liga 
Bertopólis à MG 1 05 Passando por Machacalis com extensão de 45 
Km 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00-

Valor: R$1.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 53 
2 301 26 782 8331141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 D 1.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

·Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da Estrada que 

liga Tumiritinga à BR 216 com extensão de 32 Km 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança . e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 54 ·. 
2 301 26 782 8331141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 D 1.000,00 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da MG 1 05 

trecho que liga Joaima a Águas Formosas passando por Fronteira dos 
Vales com extensão de 60 Km 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 

INCISO: 55 
2 301 26 782 8331 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 D 1.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da MG 209 

trecho que liga BR 116 a Pavão passando por Oriente de Minas com 
extensão de 80 Km 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 

INCISO: 56 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 D 1.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

z 
\3 
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Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 

Objeto do Gasto: Recapeamento da BR 120 trecho que 
liga Santa Maria de ltabira à Água Boa · 

órgão(s) 'e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 57 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 10.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 10.000,00 
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. 

órgão(s) e/ou Entidade{s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$10.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 58 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 5.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 5.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Implantação e pavimentação da MG-341, 

estaca 1.572 a 2.043, lote 11/Campinópolis 
órgão(s) e/ou Entidade{s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$5.000,00 
------------------------------------------------------------------------------



I 
I 

INCISO: 59 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 3.872.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 3.872.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
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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. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$3.872.000,00 

INCISO: 60 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.300.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 1.300.000,00 
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. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$1.300.000,00 

INCISO: 61 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 8.359.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 8.359.000,00 .• , 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Trabalhos de implementação e 

pavimentação do trecho Arinos/São Francisco, MG402, lote 03, ~'' · 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
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Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. 
Agroind.- Pr6-lndústria/lnversões Financeiras 

Valor: R$8.359.000,00 , 
------------------------------------------------------------------------:-----

INCISO: 62 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 2,199.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 2.199.000,00 
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. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$2.199.000,00 

INCISO: 63 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 D 1.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da Estrada· que 

liga o Frei Lago negro à MG 117, Com extensão de 13 Km .. · 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividãde(s} Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações de 
Assistência Social à Criança e ao Adolescente - 3231-30 - R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 
-------------------~---------------------------------------------------------

INCISO: 64 
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2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 D 1.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica da MG 229 -

trecho que liga Dom Joaquim a BR 120 com extensão de 26 Km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente. 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação parcial da rubrica - Apoio as Ações a 
Assistência Social à Criança e ao Adolescente - 3231-30 - R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 65 
2 301 26 782 833 1 141 0001 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 D 1.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
Objeto do Gasto: Pavimentação Asfáltica da Estrada que 

Liga São Se?astião do Maranhão à BR 120 com extenção de 32 Km 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações de 
Assitência Social à Criança e ao Adolescente - 3231-30 R$1. 000,00 

Valor: R$1.000,00 
------------------------------------------------------------------------------,,-

INCISO: 66 
2 301 26 782 833 1 141 0002 4 O 1 A 1.000,00 
1 381 08 243 334 4 629 0001 3 O 1 D 1.000,00 
Órgão e/ou ~ntidade Beneficiada: Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 

z 
õ 
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Objeto do Gasto: Construção de Ponte .Sobre o Rio 
Doce da Estrada que Liga Tumiritinga à BR 259 : · -· · · 

órgão(s) e/ou_ Entidade(s) Deduzida(s): ·Secretaria de 
Estado do Trabalho, da Assistência Social,' da Criança e do 
Adolescente 1 • • • 

Subprojéto(s) e/ou Subat1v1dade(s) . Deduz1da(s) ou 
Anulada(s): Anulação Parcial da Rubrica - Apoio às Ações- a 
Assistência Social da Criança e do Adolescente - 3231-30 - R$ 
1.000,00 

Valor: R$1.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 67 
2 301 26 782 833 1 141 0002 4 O 1 A 10.000,00 
1 301 04122 099 1 678 0001 4 O 1 D 10.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obra de arte especial na Rodovia MG 

341 sobre o Córrego da Usina, lote 111. 
' órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP . 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduz1da(s) ou 
Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 

Valor: R$10.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 68 
2 301 26 782 833 1 141 0002 4 O 1 A 10.000,00 
1 301 04122 099 1 678 0001 4 O 1 D 10.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Ponte sobre o Córrego da Usina, lote 111. 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP . 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduz1da(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$10.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 69 
2 301 26 782 833 1 141 0002 4 O 1 A 10.000,00 



1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 

2782 

Objeto do Gasto: Obra de arte especial na Rodovia MG-
341, ponte sobre o Rio São Francisco, lote 111. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$10.000,00 

INCISO: 70 
2 301 26 782 833 1 141 0002 4 O 1 A 10.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obra de arte especial na Rodocia MG-

341 , sobre o Rio Cafariz, lote 11. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$10.000,00 

INCISO: 71 
2 301 26 782 833 1 141 0002 4 O 1 A 10.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Obra de arte especial na Rodovia MG-

34, sobre o Rio Piumhí, lote I. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$10.000,00 

INCISO: 72 
2 301 26 782 833 1 141 0003 4 O 1 A 6.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 6.000.000,00 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Duplicação da Rodovia MG - 433, 

extensão de 15 km. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-I ndústria/1 nversões Financeiras 

Valor: R$6.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 73 
2 311 10 302 412 4 468 0001 3 O 1 A 10.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 10.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNI MONTES 
Objeto do Gasto: Atendimento Hospitalar e 

Ambulatorial/Outras despesas correntes. 
Operacionalização e manutenção das atividades da 

universidade. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$10.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 74 
2 311 12122 099 1 579 0001 4 O 1 A 50.000,00 
1 301 04 122 0991 678 0001 4 O 1 D 50.000,00 
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 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região da Mata 
Valor: R$50.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

i\ 



INCISO: 75 
2 311 12 122 099 1 579 0001 4 O 1 A 10.000.000,00 
~ 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 10.000.000,00 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES 

2784 

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Unidades 
Prediais/Operacionalização e manutenção das atividades de 
desenvolvimento da universidade. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$10.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 76 
2 311 12 571 513 4 467 0001 3 O 1 A 23.243.753,00 
~ 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 23.243.753,00 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES 
Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Coordenação de 

Pesquisa/Outras despesas correntes 
Operacionalização e manutenção das atividades 

universidade. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$23.243. 753,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 77 
2 321 1 O 302 099 1 579 0001 4 O 1 A 600.000,00 
2 301 26 451 831 1 078 0004 4 O 1 D 600.000 00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: HEMOMINÀS 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Rio Doce. . 
Criação de centro do Hemominas nas cidades de lpatinga 

r 
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(R$200 mil), Caratinga (R$200 mil) e João Monleva·de· (R$200 
mil). 

órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): DER 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) - ou 

Anulada(s): Pavimentação de Vias Urbanas/Investimentos Globais 
Valor: R$600.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 78 
2 351 12 122 099 1 358 0001 4 O 1 A 50.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 50.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG . . . . 
Objeto do Gasto: Construção do Campus Umvers1tano 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região da Mata 
Valor: R$50.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 79 
2 351 12 122 099 1 358 0001 4 O 1 A 15.000.000,00 
4 261 22 661 745 1 184 0001 5O 1 D 15.000.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEM~ . . .. 
Objeto-do Gasto: Construção dos Ca_mpl Umvers1ta_n?s. 
Operacionalização e manutençao das at1v1dades 

necessárias à total implantação e desenvolvimento da universidade. 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIE~T 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzlda.(s~ ou 

Anulada(s): Prog. de Estr. Comercial de Empreend. Estrateg1cos -
Proe-Estruturação/1 nversões Financeiras. 

Valor: R$15.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 80 
2 351 12 364 513 4 481 0001 3 O 1 A 28.244.508,00 
4 261 22 661 745 1 182 0001 5O 1 D 28.244.508,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 

,, 
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Objeto do Gasto: Apoio aos Campi Fundacionais da 

Operacionalização e manutenção das atividades 
necessárias à total implantação e desenvolvimento da universidade. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Programa de Apoio à lmpl. de Empreend. lndust. Estratég. 
- Proe-lndústria/lnversões Financeiras 

Barbacena 

Valor: R$28.244.508,00 

INCISO: 81 
2 351 12 364 513 4 481 0001 4 O 1 A 50.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 50.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Barbacena 
Objeto do Gasto: Instalação de unidade da UEMG em 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região da Mata 
Valor: R$50.000,00 

INCISO: 82 
2 351 12 364 513 4 522 0001 3 O 1 A 15.000.000,00 
4 261 22 661 745 1 182 0001 5O 1 D 15.000.000,00 
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. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FUNDIEST 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Programa de Apoio à lmpl. de Empreend. lndust. Estratég. 
- Proe-lndústria/lnversões Financeiras 

Valor: R$15.000.000,00 

J 
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INCISO: 83 
2 351 12 364 513 4 522 0001 4 O 1 A 100.000,00 
1 301 04122 0991 678 0001 4 o 1 o 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 
Objeto do Gasto: Desenvolvimento do ensino, da pesquisa 

e da extensão da conta em investimento. 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região da Mata 
Valor: R$1 00.000,00 
----------------------------------------------------------------------------

INCISO: 84 
2 381 24 722 782 4 500 0001 4 O 1 A 5.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 4.000.000,00 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 D 500.000,00 
1 121 04 131 781 4 904 0001 3 O 1 D 500.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DETEUMG. 
Objeto do Gasto: Implantação da telefonia rural nas 

comunidades do · Estado não contempladas pela política de 
telecomunicação das concessionárias responsáveis pelo setor I 
Investimentos. 

órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - Secretaria de 
Estado da Casa Civil e Comunicação Social 

-SETOP 
-FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): - Divulgação Governamental/Outras despesas correntes. 
Valor: R$500.000,00. 

- Apoio financeiro aos mun1c1 p1os em obras de infra-
estrutura/Outras despesas de capital. 

Valor: R$500.000,00. 
- Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -

Pró-Indústria/Inversões Financeiras- Valor:R$4.000.000,00. 
Valor: R$5.000.000,00 
------------------------~-----------------------------------------------------
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INCISO: 85 
4 091 08 243 334 4 630 0001 3 O 1 A 690.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 D 690.000,00 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo para a Infância e 
a Adolescência - FIA. 

Objeto do Gasto: Apoio às ações em defesa e garantia dos 
direitos da criança e do adolescente. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de 
Estado de Transporte e Obras Públicas 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Mata 

Valor: R$690.000,00 

INCISO: 86 
4 161 17 512 622 1 365 0001 57 1 A 5.000.000,00 
4 161 17 512 622 1 365 0001 57 1 D 5.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Programa de Recuperação e 

Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha- PROPAM 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Fundo Estadual de 

Saneamento Básico - FESB 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio financeiro para implementação de sistemas de água 
e esgoto 

4161 17 512 622 1.365 0001 4270 571 
Valor: R$5.000.000,00 

INCISO: 87 
4 161 17 512 622 1 365 0001 57 1 A 4.200.000,00 
4 161 17 512 622 1 365 0001 57 1 D 4.200.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte 
Objeto do Gasto: Programa de recuperação e 

~----------~----~ 
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desenvolvimento ambiental da bacia da Pampulha - PROPAM 

Órgão(s) ·e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FESB-'Fundo 
Estadual de Saneamento Basico 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Apoio financeiro para implementação de sistema de água 
e esgoto 

4161 17 512 622 1.365 0001 4270 571 
Valor: R$4.200.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 88 
4 161 17 512 622 1 365 0001 59 1 A 31.420.902,00 
4 081 15 451 571 1 189 0001 59 2-420.902,00 
4 171 20 606 719 1 956 0001 59 2-6.000.000,00 
2 111 20 607 712 4 558 0001 4 9 2- 18.020.000,00 
2 111 20 607 712 4 558 0001 3 9 2- 6.980.000,00 
4 161 17 122 900 1 487 0002 4 9 1 D 18.020.000,00 
4 161 17 122 900 1 487 0002 3 9 1 D 6.980.000,00 
4 161 17 122 900 1 487 0004 59 1 D 420.902,00 
4 161 17 122 900 1 487 0003 59 1 D 6.000.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saneamento Básico - FESB 
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro para a Implementação 

de Sistemas de Água e Esgoto. · · 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Fundo Estadual de 

Saneamento Básico - FESB 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Contribuição a Ruralminas,Funderur e Fundeurb. 

Saúde 

Valor: R$31.420.902,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 89 
42911030241046000006301 A5.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 5.000.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Apoiar os municípios nas açõe~ e 
\ 
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serviços públicos de saúde, aparimorando a assistência 
ambulatoria e hospitalar/Outras despesas correntes 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): -Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústria/lnversões Financeiras- R$5 milhões 

Valor: R$5.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 90 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 100.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Glaucilândia 
Objeto do Gasto: Construção de Pequena unidade de 

Saúde (mini-hospital com 31eitos) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Saúde 

Valor: R$100.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 91 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 5.000.000,00 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 D 2.100.000,00 
1 121 04 131 781 4 904 0001 3 O 1 D 2.900.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -
Região Jequitinhonha/Mucuri 

Implantação 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 
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- R$130 mil; Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal . 
de Capelinha 7.. R$200 mi; Aquisição de equipamentos para o Hospital 
Municipal de ltamarandiba - R$200 mil; Aquisição d~ equi~~m_entos 
para o Hospital Municipal de Turmalina - R$200 m_11; Aqu1s1çao d_e 
equipamentos para o Hospi~al MuniCipal_ ~e. Carbomta ~ R$.100 m1l; 
Construção de postos de saude nos Mun1c1p1os d~ Ladainha - R$1 ~O 
mil e de Novo Cruzeiro (Distritos de Lambari e Queixada) - R$1 00 m1l. 

órgão(s) e/ou Entidade(s) Déduzida(s): - SETOP 
- Sec. da Casa Civil e Comunicação Social -
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Dedl.Jzida(s) ou 

Anulada(s): - Apoio Financeiro aos· Municípios em Obras de Infra-
estrutura/Outras despesas de capital- R$2.100 mil; 

- Divulgação Governamental/Outras despesas correntes -
R$2.900 mil 

Saúde 

Valor: R$5.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 92 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 1.300.000,00 
1 301 04 122 099 1 230 0001 70 1 D 1.300.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -
Região Norte . . _ . : 

Conclusão das obras e aqu1s1çao de equipamentos para o 
Hospital Regional de Janaúba - R$1.100 mil; Conclusão do pronto 
socorro do município de Engenheiro Navarro- R$200 mil. 

órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP. 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduz1da{s) ou 

Anulada(s): Apoio Fin·anceiro aos Municípios em Obras de Infra-
estrutura/Outras despesas de capital 

Valor: R$1.300.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 93 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 2.000.000,00 
1 121 04 131 781 4 904 0001 3 O 1 D 2.000.000,00 



Saúde 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

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. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): Sec. da Casa Civil 
e Comunicação Social 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Divulgação Governamental/Outras despesas correntes 

Valor: R$2.000.000,00 

Saúde 

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

INCISO: 94 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 1.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Obras e aquisição de equipamentos para 
o Hospital Regional de Betim 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Oeduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Saúde 

Valor: R$1.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 95 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 1.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Recursos para obras do Hospital 
Municipal de Contagem 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

z 
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Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. 
Agroind. - Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$1.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 96 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 500;000,00 
4 ())51 22 661 745 1 052 0001 5O 1 O 500.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e aquisição de 

equipamentos para a Maternidade Or. Eugênio Gomes Carvalho, no 
município de Pedro Leopoldo 

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. Agro1nd. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras 

Valor: R$500.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 97 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 20.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 O 20.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

Lagoa Formosa . 
Objeto do Gasto: Término da obra da umdade de 

Fisioterapia "Afra da Fonseca". 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP . 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Oeduz1da(s) ou 

Anulada(s): Construção de Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$20.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 98 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 100.000,00 
1 301 04 122 099 1 678 0001 4 O 1 O 100.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de 

(I 
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Patos de Minas 

Objeto do Gasto: Continuação das obras de edificação do 
Hospital da Associação Centro Comunitário Infantil. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Construção do Centro de Convenção/Região Central 
Valor: R$1 00.000,00 

Saúde 

INCISO: 99 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 25.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 25.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Apoiar os municípios nas ações e 
serviços de saúde, aprimorando a assistência ambulatorial e 
hospitalar/Outras despesas de capital 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): -Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind.-
Pró-lndústria/lnversões Financeiras- R$25 milhões 

Saúde 

Valor: R$25.000.000,00 

INCISO: 100 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 1.000.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Obras e aquisição de equipamentos para 
o Hospital Municipal São Judas Tadeu, Município de Ribeirão das 
Neves. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-1 ndústria/1 nversões. Financeiras 

Valor: R$1.000.000,00 

z 
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-----------------------------------------------------------------~-------

INCISO: 101 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 800.000,00 
1 121 04 131 781 4 904 0001 3 O 1 D 800.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -
Região Sul 

Implantação dos serviços de hemodiálise, oncologia e 
psiquiatria no Hospital Regional de Pouso Alegre - R$700 mil; 
Aquisição de equipamentos para a Santa Casa Xavier Lisboa no 
Município de ltajubá- R$1 00 mil. 

órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Sec. da Casa Civil 
e Comunicação Social · 

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
Anulada(s): Divulgação Governamental/Outras despesas correntes 

Valor: R$800.000,00 

Saúde 

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

INCISO: 102 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 3.200.000,00 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 D 3.120.000,00 
2 301 26 782 832 4 311 0001 4 O 1 D 80.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

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. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - DER 
- SETOP 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): - Sinalização de Rodovias/Investimentos Globais/lmplant. 



e adeqo de sinalização vertical - R$80 mil, 
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- Apoio Financeiro aos Municípios em Obras de Infra-
estrutura/Outras despesas de capital - R$30120 mil. 

Valor: R$302000000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 103 
4 291 1 O 302 41 O 4 600 0006 7 O 1 A 106000000,00 
1 301 26 122 843 1 087 0001 4 O 1 D 3800000,00 
2 301 26 451 831 1 078 0004 4 O 1 D 7700000,00 
~ 301 26 122 099 1 503 0001 4 O 1 D 4500000,00 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -

Região Rio Doce 
- Ampliação do hospital regional de Guanhães 

R$700°000,00; ampliação da rede física, tecnológica e ambulatorial do 
hospital municipal de Governador Valadares R$5000000,00; 
construção ~e UTI no município de Mantena R$4000000,000 

Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - SETOP 
-DER 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): - Construção, Ampliação e Reparos de Obras de Arte 
Especiais/Investimentos Globais/Construção de Pontes R$1500000,00; 
Ampliação de Pontes R$1500000,00 e Reparos em Pontes 
R$1500000,00; 

Obras de Complementação de Sistemas 
Viários/Investimentos Globais/Pavimentação de Vias Públicas 
R$3800000,00; ' 

- Pavimentação de Vias Urbanas/Investimentos Globais 
R$7700000,00 

Valor: R$106000000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 104 
4 291 10 302 41_0 4 600 0006 7 O 1 A 1.4500000,00 
2 301 26 451 831 1 078 0004 4 O 1 D 5800000,00 

r 
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2 301 26 782 832 4 311 0001 4 O 1 D 870°000,00 
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. 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): - DER o 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduz1da(s) o ou 

Anulada(s): - Pavimentação de Vias Urbanas/Investimentos Globais -
R$580 mil; o o 

- Sinalização de Rodov1as/lnvest1mentos 
Globais/Implantação de sinalização horizontal - R$870 mil. 

Saúde 

Valor: R$1.4500000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 105 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 200°000,00 
2 301 26 782 832 4 311 0001 4 O 1 D 200°000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Objeto do Gasto: Demandas do Orçamento Participativo -
Região Alto Paranaíba · 

Conclusão da Santa Casa no município de Campos Altos 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): DER o 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) ~eduz1da~s) ou 

Anulada(s): Sinalização de Rodov1asllnvest1mentos 
Globais/Implantação e adequação de sinalização vertical 

Valor: R$2000000,00 
------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 106 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 10300°000,00 
2 301 26 782 832 4 311 0001 4 O 1 D 10300°000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

" 
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Saúde 

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. 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): DER 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) 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. 
Valor: R$1.300.000,00 

INCISO: 107 
4 291 10 302 410 4 600 0006 7 O 1 A 1.000.000,00 
~ 051 22 661 745 1 052 0001 5o 1 o 1.000.000,00 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de 

Saúde 
Objeto do Gasto: Construção do Hospital Regional no 

Município de lpatinga para atendimento do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Vale do Aço 

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): FINO 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 

Anulada(s): Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. -
Pró-Indústria/Inversões Financeiras ' 

Valor: R$1.000.000,00 

INCISO: 108 
5 121 25 752 804 3 504 A 5.000.000,00 
5 121 25 752 803 3 831 o 5.000.000 00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: CEMIG 
Objeto do Gasto: Construção de uma subestação no 

Município de Papagaio. 
Órgão(s) e/ou ~ntidade(s) Deduzida(s): CEMIG 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou 
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Anulada(s): Usina Termoelétrica de Poços de Caldas/Região 3 Sul 
Diversos Muniçípios. 

Valor: R$5.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS _PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇOES 

- O Sr. Presidente despachou, em 29/12/2000, as 
seguintes comunicações: . ~ . . 

Do Deputado Nivaldo Andrade, dando c1enc1a a Casa que, 
tendo sido eleito no pleito municipal de 1°/10/2000, para o mandato de 
Prefeito de São João del-Rei, e objetivando assumir a Chefia do 
Executivo desse município em 4/1/2001, manifesta sua renúncia, a 
ocorrer em 4/1/2001, e solicita a adoção das providências formais 
cabíveis. (-Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.) 

Do Deputado Ronaldo Canabrava, dando ciência à Casa 
que, tendo sido eleito no pleito municipal de 1°/1 0/200_0, para o 
mandato de Prefeito de Sete Lagoas, e objetivando assum1r a Chefia 
desse município em 1°/1/2001, manifesta a sua renúncia, a ocorre_r em 
1°/1/2001, e solicita a adoção das providências formais cabíveis. (-
Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideran~s.}. . 

Do Deputado Marco Régis, dando c1enc1a a Casa do 
falecimento do Sr. Eduardo Daladier Pereira e da Sra. Flávia de Melo 
Pereira, ocorrido em 24/12/2000, em Caratinga. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Moacir Guimarães, ocorrido em 15/12/2000, em 
São Lourenço. (-Ciente. Oficie-se.} 

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