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14.5.2003 9a Ordinária da 22.5.2003 1371 
Comissão de Meio 

Comissão de 
Administração Pública 

Ambiente e Recursos 20.5.2003 1a Especial da Comissão 29.5.2003 1706 
Naturais Especial de Acidentes 

14.5.2003 r Ordinária da 22.5.2003 1372 
Comissão de 

Ambientais 
20.5.2003 9a Ordinária da 29.5.2003 1707 

Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnoloqia 

Comissão de 
Transporte, 

i 

\ 

-



Comunicação e Obras 22.5.2003 9a Ordinária da 31.5.2003 1807 
Públicas Comissão de Saúde 

20.5.2003 ?a Ordinária da 29.5.2003 1709 22.5.2003 ?a Ordinária da 31.5.2003 1809 
Comissão de Política ·- Comissão de 

Agropecuária e Constituição e Justiça 
Aaroindustrial 23.5.2003 Debates 24.5.2003 1510 

21.5.2003 37a Ordinária 23.5.2003 1386 23.5.2003 3a Extraordinária da 29.5.2003 1717. 
21.5.2003 23a Extraordinária 27.5.2003 1539 Comissão do 
21.5.2003 24a Extraordinária 28.5.2003 1604 Trabalho, da 
21.5.2003 8a Ordinária da 29.5.2003 1710 Previdência e da Ação 

Comissão de Direitos Social 
Humanos 23.5.2003 6a Extraordinária da 29.5.2003 1718 

21.5.2003 8a Ordinária da 29.5.2003 1712 Comissão de Direitos 
Comissão de Humanos 

Educação, Cultura, 26.5.2003 Debates 28.5.2003 1604 
Ciência e Tecnologia 27.5.2003 39a Ordinária 29.5.2003 1635 

21.5.2003 1Qa Ordinária da 29.5.2003 1714 27.5.2003 10a Ordinária da 31.5.2003 1812 
Comissão de Meio Comissão de 

Ambiente e Recursos Administração Pública 
Naturais 28.5.2003 40a Ordinária 30.5.2003 1748 

21.5.2003 8a Ordinária da 29.5.2003 1715 28.5.2003 11a Ordinária da 30.5.2003 1779 
Comissão de Comissão de Meio 
Fiscalização Ambiente e Recursos 
Financeira e Naturais 

Orçamentária 28.5.2003 1Qa Ordinária da 30.5.2003 1780 
21.5.2003 9a Ordinária da 29.5.2003 1716 Comissão de Defesa 

Comissão de Defesa do Consumidor e do . 
do Consumidor e do Contribuinte 

Contribuinte 29.5.2003 41a Ordinária 31.5.2003 1792 
21.5.2003 ?a Ordinária da 30.5.2003 1777 30.5.2003 Debates 31.5.2003 1807 

Comissão de 
Assuntos Municipais e 

Reaionalização 
21.5.2003 11a Ordinária da 30.5.2003 1778 

Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 

22.5.2003 38a Ordinária 24.5.2003 1467 
22.5.2003 25a Extraordinária 29.5.2003 1686 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1° DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29/4/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofícios e 
cartão - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei nos 656 a 667/2003 - Requerimentos nos 531 a 
579/2003 - Requerimentos da Comissão de Justiça e dos Deputados 
João Bittar, Domingos Sávio e Gil Pereira - Comunicações: 
Comunicações da Comissão de Transporte e dos Deputados Dinis 
Pinheiro, Alberto Pinto Coelho e outros e Sebastião Navarro Vieira -
Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Cecília Ferramenta e dos 
Deputados José Henrique, Sebastião Navarro Vieira, Maria Tereza 
Lara e Célio Moreira- 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de 
Inscrições - Decisão da Presidência - Designação de Comissões: 
Comissão Especial dos Acidentes Ambientais - Comissões Especiais 
para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à 
Constituição nos 42 e 43/2003 - Comunicação da Presidência - Leitura 
de Comunicações Questões de ordem Despacho de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Gil Pereira; deferimento -
Questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; 
existência de número regimental para discussão - Discussão de 
Pareceres: Indicação, feita pelo Sr. Governador do Estado, do nome 
da Sra. Maria Coeli Simões Pires para o cargo de Presidente do 
IPSEMG; questão de ord?m; encerramento da discussão -
Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando 

Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana 
Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Rib~iro 

I 
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Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos 
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro 
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia 
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira 
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) -Às 14h15min, a lista 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- A Deputada Cecília Ferramenta, 2a-Secretária "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Questão de Ordem 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
gostaria de contar com a compreensão de V. Exa. e do Presidente da 
Casa para agilizar a tramitação dos requerimentos. 

Apresentamos um primeiro requerimento ao Secretário de Defesa 
Social solicitando o envio de documentos relativos à arrecadação e 
aplicação das taxas destinadas à Segurança Pública para os 
exercícios financeiros de 2001 e 2002, com a especificação dos 
valores aplicados. Foi apresentado à Comissão de Segurança Pública 
no dia 11/3/2003. Faz um mês e ainda não temos notícia de que tenha 
chegado à Mesa. 

O segundo, também encaminhado à Mesa, diz respeito à audiência 
pública, convocando o Comandante da Polícia Militar e o do Corpo de 
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Bombeiros Militar. O convite visa trazer à discussão o corte de 20% e 
30% nas corporações da PM e do Corpo de Bombeiros Militar, 
respectivamente, anunciado pelo Governador do Estado. 

A burocracia desta Casa dificulta a tramitação dos requerimentos. 
Outro, ao Sub-Secretário Agílio Monteiro, solicitando informações 
referentes à fuga de presos que a Comissão de Segurança Pública 
investiga e cópia do livro de registro das ocorrências realizadas pelos 
plantões que tiram serviços pelos agentes penitenciários da 
Penitenciária Nelson Hungria. 

É de fundamental importância que esses requerimentos sejam 
respondidos de forma rápida. Portanto, na qualidade de Presidente da 
Comissão de Segurança Pública, registro a burocracia na tramitação 
dos requerimentos, que têm de passar pela Mesa. Criticamos o fato 
de todos os requerimentos terem de passar pela Mesa para receber 
parecer. 

Precisamos discutir proposta de nossa autoria, estendendo a 
co!llpetência para alterar o Regimento Interno aos Deputados. 

E difícil exercer o poder de fiscalizar sem que um simples 
requerimento aprovado na comissão por cinco ou sete Deputados, 
como é o caso das Comissões de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, Constituição e Justiça e Administração Pública, possa 
receber orientação jurídica das consultorias e ser enviado 
diretamente. Infelizmente, à luz do Regimento Interno, esse 
requerimento tem de passar pela Mesa. Sentimos que os trabalhos 
das comissões ficam prejudicados por causa do excesso da 
burocracia. A tramitação dos documentos têm atrapalhado até mesmo 
quando vamos realizar audiência pública cujos nomes dos convidados 
também têm de passar pelo Presidente deste Poder. 

O Sr. Presidente -A Presidência acata as palavras e fará o possível 
para que a Mesa resolva as questões pendentes. 

Correspondência 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Da Sra. Reiko Nümi, representante da UNICEF no Brasil, 
encaminhando relatórios dessa instituição relativos à situação da 
infância no mundo e da adolescência no Brasil. 



4 
Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, encaminhando o 

cronograma da segunda distribuição, no ano de 2003, dos 
medicamentos constantes no Plano Estadual de Assistência 
Farmacêutica Básica. (-À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Frederico Carlos Von Dõllinger da Motta Bastos, Chefe de 
Gabinete do Secretário de Defesa Social, em atenção ao Ofício no 
383/2003/SGM, informando que o expediente foi encaminhado ao 
Chefe da Polícia Civil. 

Do Sr. Frederico Carlos Von Dõllinger da Motta Bastos, Chefe de 
Gabinete do Secretário de Defesa Social, em atenção ao 
Requerimento no 139/2003, do Deputado Adalclever Lopes, 
informando que o expediente foi encaminhado ao Chefe da Polícia 
Civil. 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência 
Gutierrez da Caixa Econômica Federal (3), informando da liberação de 
recursos destinados ao Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Marcelo Gonçalves de Queiroz, Diretor de Habitação da 
COHAB-MG, informando a esta Casa o teor da carta enviada a todos 
os mutuários dessa Companhia. 

Dos Srs. José Vicente Furtado, Presidente do Sindicato Rural de 
Manhumirim, e Ruy Gripp, Vice-Presidente do Núcleo Regional de 
Manhumirim da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos -
SMEA -, solicitando sejam enviadas cópias do artigo "Ceasa Regional, 
em Manhumirim", publicado no jornal "Tribuna do Leste" de 13/4/2003, 
com vistas a que os parlamentares apóiem a liberação,, pelo Governo, 

·do Armazém do IBC para que ali funcione o CEASA. (-A Comissão de 
Política Agropecuária.) 

Do Sr. Ederson André Rodrigues e outras, da cidade de Além 
Paraíba, solicitando seja apreciada favoravelmente a Proposta de 
Emenda à Constituição no 2/2003. (-Anexe-se à Proposta de Emenda 
à Constituição no 2/2003.) 

De Anair Alves Chaves e outras, da cidade de ltambacuri, 
informando irregularidades no concurso para Ajudante de Serviços 
Gerais, realizado em 2002. (-À Comissão de Educação.) 

CARTÃO 
Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário de Defesa Social, 
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agradecendo voto de congratulações, proposto por meio do 
Requerimento no_9/2003, do Deputado Leonardo Moreira, por sua 
posse como Secretário de Estado. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI No 656/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação de Proteção à Maternidade 

e à Infância de ltaúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Proteção 

à Maternidade e à Infância de ltaúna, com sede no Município de 
ltaúna. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2003. 
Neider Moreira 
Justificação: A Fundação de Proteção à Maternidade e à Infância de 

ltaúna é uma entidade de apoio e desenvolvimento de várias ações 
sociais voltadas à preservação dos vínculos familiares, no que se 
refere às crianças e aos adolescentes. Desenvolve atividades em 
pequenos grupos, com atendimento personalizado, procurando criar 
meios de participação de pessoas da comunidade no processo 
educativo. 

Enti?ade filantrópica, prestadora de relevantes serviços à sociedade, 
mantem em sua diretoria pessoas idôneas. Assim, é justo apresentar 
este projeto de lei, que a reconhecerá como de utilidade pública 
estadual. 

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

PROJETO DE LEI No 657/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sangüíneo e do 

fator RH nos uniformes dos trabalhadores que menciona e dá outras 
! 

-------------~------------~ 
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providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As empresas que operam com frotas de veículos 

automotores no Estado de Minas Gerais deverão afixar, nos uniformes 
dos motoristas e ajudantes de viagem, etiqueta contendo o grupo 
sangüíneo e o fator RH dessas pessoas. 

Parágrafo único - Os custos referentes aos exames de sangue, bem 
como à confecção das etiquetas a serem utilizadas nos uniformes, 
correrão por conta exclusiva das empresas. 

Art. 2° - Os registros deverão estar localizados na parte dianteira do 
uniforme ou da camisa do funcionário. 

Art. 3° - As empresas terão o prazo de noventa dias, improrrogáveis, 
para promover as medidas necessárias ao cumprimento desta lei. 

Art. 4° - O não-cumprimento do disposto nesta lei importará multa no 
valor de 500 (quinhentas) UFIRs, a ser imposta pelo órgão 
concessionário do serviço público de transporte de passageiros à 
empresa infratora. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2003. 
José Milton 
Justificação: Infelizmente temos observado, com freqüência 

assustadora, noticiados pela imprensa, acidentes de trânsito 
envolvendo trabalhadores da área de transportes. A proposição ora 
apresentada visa dar o respaldo pessoal e agilidade necessária em 
um eventual socorro aos funcionários que, no cumprimento do seu 
dever profissional, circulam pelas ruas e estradas do nosso Estado. 

O fiel cumprimento desta lei muito contribuirá para a elevação da 
qualidade de vida dos motoristas e ajudantes de viagem, e, mesmo 
que a aplicação desta norma não resolva por completo o problema, e 
com certeza irá colaborar para agilizar o socorro aos feridos. 

Esses são os motivos pelos quais submetemos este projeto de lei à 
avaliação de nossos nobres pares, contando com o apoio de todos 
para a sua aprovação. 

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

7 
PROJETO DE LEI No 658/2003 

Dá nova denominação à Escola Estadual Povoado de Santo Inácio, 
localizada no Município de Catas Altas da Noruega. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Prefeito· José 

Madalena Moreira a Escola Estadual Povoado de Santo Inácio, 
localizada no Município de Catas Altas da Noruega. 
. Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2003. 
José Milton 
Justificação: A comunidade escolar do Povoado de Santo Inácio no 

Município de Catas Altas da Noruega, bem como todo o p'ovo 
catasaltense, há muito anseia por homenagear o Prefeito José 
Madalena Moreira, que nasceu e viveu nessa comunidade, tendo 
dedicado toda a sua vida pública e seus esforços para a melhoria das 
condições de vida não só do citado bpovoado, como de todo o 
município, onde exerceu o mandato de Prefeito no período de 1989 a 
1992, tendo realizado importantes obras. 

Portanto, entendemos ser um ato de justiça dar seu nome à escola 
mencionada, para o que esperamos poder contar com o apoio de 
nossos nobres pares. 

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

PROJETO DE LEI No 659/2003 
Dá nova denominação à Escola Estadual Povoado de João Dias, 

localizada no Município de Catas Altas da Noruega. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Vereador Antônio 

Germano da Silva a Escola Estadual Povoado de João Dias 
localizada no Município de Catas Altas da Noruega. ' 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2003. 
José Milton 
Justificação: A comunidade escolar do povoado de João Dias, 1 no 

! 
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Município de Catas Altas da Noruega, há muito anseia por 
homenagear o Vereador Antônio Germano da Silva, que nasceu e 
viveu no local, tendo dedicado toda sua vida pública e todos os seus 
esforços para à melhoria das condições dos moradores do povoado. 

Portanto, entendemos ser um ato de justiça a denominação da 
escola com o seu nome, no que esperamos poder contar com o apoio 
de nossos nobres pares. 

- 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 No 660/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Padre Paraíso, com sede 
nesse município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações 

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado. Os relevantes 
serviços prestados por essas entidades merecem grande destaque, 
notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforço, à 
abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus 
dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, da 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Padre Paraíso 
permitirá que ela se torne apta a alçar projetos maiores no 
desenvolvimento de suas atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares, à 
aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 

c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI No 661/2003 
:Decla.ra d.e utilid~de pública a Associação de Pais e Amigos ·dos 

Excepc1ona1s de R1ach1nho - APAE de Riachinho -, com sede nesse 
Município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
A~t. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Am1gos dos Excepcionais de Riachinho - APAE de Riachinho -, com 
sede nesse Município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justi_ficação:. São inegáveis os serviços prestados pelas Associações 

de Pa1s e Am1gos dos Excepcionais em todo o Estado. Os relevantes 
serviços prestados por essas entidades merecem grande destaque, 
notadam~nte no interior, onde sobrevivem graças ao esforço, à 
abnegaçao e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus 
dirigentes. 

Sem ~ossuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, da 
promoçao de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Riachinho permitirá 
que a entidade se torne apta a empreender projetos maiores no 
de?envolvimento de suas atividades. 
• Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à 
aprovação deste projeto. · 

~ ~u.blicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
prel1m1nar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 662/2003 
- O projeto de lei da Deputada Ana Maria, que recebeu o no 

662/2003, foi publicado na edição do dia 5/4/2003, na pág. 44, col. 3. 
PROJETO DE LEI No 663/2003 

Dispõe sobre a proibição de concessão de garantia pelo Estado em 
operações de crédito de terceiros. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 



Art. 1 o - É vedado ao Estado conceder qualquer garantia em 
operações de crédito de terceiros. 
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Art. 2° - Para fins desta lei, constituem operações de crédito de 
terceiros os compromissos assumidos com credores situados no País 
ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e 
aceite de título, aquisição financeira de bens e serviços, arrendamento 
mercantil e outras operações assemelhadas, mesmo com o uso de 
derivativos financeiros. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2003. 
Antônio Júlio 
Justificação: Este projeto de lei pretende proibir o Estado de 

conceder qualquer tipo de garantia em operações de crédito de 
terceiros. Essa vedação encontra respaldo na Resolução no 43/2001, 
do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de créditos 
interno e externo dos Estado, do Distrito Federal e dos municípios. 
Também a Lei de Responsabilidade Fiscal equipara as operações de 
crédito a assunção, reconhecimento ou confissão de dívida pelo 
Estado. Sendo assim equiparadas, devem obedecer ao limite fixado 
para endividamento do Estado, qual seja o limite de duas vezes a 
receita corrente líquida. Ora, sabe-se que o Estado já ultrapassou há 
tempos esse limite. A concessão de garantia pelo Estado só contribuiu 
para o desequilíbrio fiscal de suas contas; portanto, faz-se necessária 
a aprovação desta proposição. Conto com o apoio dos colegas 
parlamentares à sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI No 664/2003 
Autoriza o Poder Executivo a ceder prédio à Fundação Marina 

Lorenzo Fernandez em regime de comodato. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, em regime de 

comodato, à Fundação Cultural Marina Lorenzo Fernandez, o prédio 
do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez. 

Parágrafo único - O cumprimento do disposto neste artigo se dará 

assim que essa unidade de ensino de arte ocupar a nova sede. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2003. 
Arlen Santiago 
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Justificação: As atividades da Fundação Cultural Marina Lorenzo 
Fernandez abrangem o Norte e o Noroeste do Estado, com a 
promoção de eventos de alcance nacional e internacional. Atualmente, 
funciona em uma das salas do Conservatório Estadual de Música 
Lorenzo Fernandez. 

Trata-se de uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, criada com 
a finalidade de planejar, gerenciar, promover, desenvolver, fomentar e 
executar atividades culturais, bem como polarizar com mecanismos 
específicos a cultura, a educação, a arte, o saber e o conhecimento. 
Mas, funcionando apenas numa das salas do Conservatório fica 
impossibilitada de ministrar diversos cursos ligados à sua ár~a de 
atuação por falta de espaço. 

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

PROJETO DE LEI No 665/2003 
Institui a Medalha do Mérito Imprensa Oficial e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Medalha do Mérito Imprensa Oficial, 

,destinada a homenagear anualmente dez pessoas físicas e jurídicas 
com o reconhecimento do poder público estadual por sua destacada 
atuação nas atividades jornalísticas, literárias, acadêmicas e jurídicas 
no Estado. 

Parágrafo único - A Medalha será acompanhada de diploma 
correspondente à honraria. 

Art. 2° - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do 
Estado, em solenidade pública a ser realizada na última semana de 
abril. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias a contar da data de sua publicação. 

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



Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 

12 

Justificação: Em tempos idos eram os arautos que faziam as 
proclamações solenes, transmitiam as mensagens oficiais, 
anunciavam a guerra e proclamavam a paz. A chegada desses 
emissários nos rincões distantes dos ínvios reinados da Idade Média 
despertava expectativa e preenchia uma lacuna existente na 
comunidade local, carente de informações e ansiosa por conhecer as 
últimas notícias da corte. 

Com o advento da grande invenção de Gutemberg, no século XV, 
novos ventos sopraram sobre a circulação da informação. Foi um 
marco, que inaugurou um novo tempo na história da humanidade. De 
lá para cá a evolução não mais parou. 

Nessa expansão da criatividade e do pensamento, em 6/11/1891, 
por meio da Lei no 8, é criada a Imprensa Oficial em Ouro Preto, então 
capital do Estado, imbuída do ideal de trazer a lume um diário oficial 
do Estado, que cumprisse o papel de porta-voz dos atos 
administrativos dos poderes constituídos. 

Assim, sob os ares libertários de Ouro Preto, circulou pela primeira 
vez, em 1892, na data máxima da mineiridade, 21 de abril, o "Minas 
Gerais", impresso nas oficinas da Imprensa Oficial, que funcionava no 
prédio do Palácio da Presidência do Estado, atual Escola de Minas. 

Na pág. 4 dessa edição histórica, repleta de simbolismo, constava 
uma calorosa homenagem ao alferes Tiradentes, em editorial que 
exaltava a figura do protomártir da Inconfidência. Na mesma página 
noticiava-se a iniciativa do grande causídico Rui Barbosa de ingressar 
com pedido de "habeas-corpus" em favor dos presos políticos 
deportados para o Amazonas. 

Daquela data em diante não mais faltou aos poderes do Estado o 
instrumento essencial de informação e interlocução com a sociedade, 
que atravessou os anos e as décadas, testemunhou e registrou os 
mais marcantes fatos de nossa história e hoje, com 111 anos de 
circulação ininterrupta, alcança os 853 municípios mineiros, levando a 
todos as normas legais .e os atos editados pelos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 

É a partir da publicação no "Minas Gerais", por exemplo, que a lei, 

I 

.I 
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construída no Poder Legislativo e sancionada pelo Chefe do Poder 
Executivo, passa a ter vigência e ingressa no arcabouço jurídico, 
produzindo os efeitos colimados. . 

Também é pela publicação no "Minas Gerais" que os atos que dizem 
respeito à situação funcional dos servidores do Estado se revestem do 
caráter oficial e cumprem a exigência constitucional contida no elenco 
dos princípios norteadores da administração pública, qual seja o da 
publicidade. . .. 

Acima de tudo, porém, estão nas páginas do "Minas Gerais" o 
registro fiel da nossa história contemporânea. Nelas ficou estampada 
a participação de Minas e dos mineiros nos principais momentos 
políticos do Brasil. Da Revolução de 1930 ao movimento de 1964; do 
fim da ditadura Vargas, em 1945, ao ocaso do regime militar, com a 
presença marcante da figura do Presidente Tancredo Neves no 
desempenho de papel fundamental, legando ao Brasil o início de um 
novo tempo, em que as esperanças estavam voltadas para a aurora 
democrática que ensejou o advento da Nova República. Também ali 
ficou impressa a presença alegre e inspiradora de Juscelino 
Kubistchek; a garra e a determinação de Israel Pinheiro e de tantas 
outras personalidades de nossa história. 

Merece capítulo especial a edição do "Suplemento Literário", que, 
em caderno separado, refletiu e imortalizou a produção cultural 
mineira. Na construção desse verdadeiro acervo deve-se registrar o 
papel de redatores, ensaístas, pensadores, romancistas, prosadores e 
poetas, como Carlos Drummond de Andrade. 
. No tempo de Gutemberg navegava-se pelos oceanos, "por mares 

nunca dantes navegados", como escreveu o poeta português 
Camões. Desde então a tipografia pioneira evoluiu, e surgiu a 
litografia, a fotogravura, as rotativas, que produziram os jornais ao 
longo dos tempos, até chegarmos à edição eletrônica dos nossos 
dias, nos quais a Imprensa Oficial, com sua principal publicação, o 
"Minas Gerais", reafirma o seu compromisso com a nossa história. 

Com a criação da Medalha Imprensa Oficial, objetivamos agraciar 
personalidades que, no desenvolvimento de atividades jornalísticas, 
literárias, acadêmicas e jurídicas, tenham revelado criatividade, 
seriedade e comprometimento com a preservação dos valores de 
nosso Estado. 
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Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação 

desta nossa proposição. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte 

para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 666/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de, no mínimo, 1 O% 

(dez por cento) de empregados com mais de quarenta anos pelas 
empresas públicas, inclusive na contratação de serviços para 
fornecimento de mão-de-obra. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As sociedades em que o Estado tenha participação, direta 

ou indireta, ficam obrigadas a manter no quadro de empregados no 
mínimo 1 O% (dez por cento) de pessoas com idade acima de quarenta 
anos, obedecido o princípio do concurso público. 

Art. 2° - Nas licitações para contratação de serviços que incluam o 
fornecimento de mão-de-obra, constará cláusula que assegure o 
mínimo de 10% (dez por cento) das vagas a pessoas com mais de 
quarenta anos. 

Parágrafo único - Ficam excluídas das atividades previstas no 
"caput" deste artigo aquelas em relação a cuja execução os 
candidatos acima de quarenta anos apresentem incompatibilidade 
física. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2003. 
Luiz Humberto Carneiro 
Justificação: A situação de desemprego é tanto mais grave quanto 

mais alta a faixa etária. Por terem em geral uma condição familiar 
mais estabelecida, possuem obrigações urgentes e inadiáveis. São 
pessoas responsáveis pelo sustento de menores de idade, com maior 
dificuldade de mobilidade no emprego, o que lhes restringe as 
chances de encontrar um trabalho. 

O desemprego nessa faixa etária é especialmente dramático. O 
chefe de família fica mqralmente abatido; é uma situação traumática 
para todos na casa. Esperamos que, com o apoio dos colegas, possa 
esta Casa facilitar o acesso dessas pessoas aos quadros do Estado, 
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para que dêem sua contribuição ao serviço público, com sua 
experiência, e,- principalmente, para que se amenize esse drama 
social, que é o desemprego na meia..,idade. 

- 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. 

PROJETO DE LEI No 667/2003 
Dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura 

na Região do Triângulo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na 

região do Triângulo. 
Art. 2° - O Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na região do 

Triângulo visa a: 
I - incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o 

consumo de frutas; 
11 - promover o desenvolvimento de pesquisas e experimentos que 

visem à melhoria da qualidade e à produtividade da fruticultura, nas 
diversas fases de produção e beneficiamento; 

111 - contribuir para a geração de empregos, para o aumento da 
renda no meio rural e para a melhoria das condições de vida nos 
municípios participantes, observando-se os princípios do 
desenvolvimento sustentável; 

IV - incentivar e apoiar projetos de qualificação profissional e 
capacitação voltados para a fruticultura. 
.Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na constituição do Pólo de 

Desenvolvimento da Fruticultura na região do Triângulo: 
I - estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo 

entre os produtores, em particular nas ações voltadas para a irrigação, 
a compra de insumos, a industrialização e a comercialização do 
produto; 

11 - criar mecanismos que facilitem a padronização e a classificação 
dos produtos e das embalagens, com vistas à instituição de 
certificados de qualidade; 

111 - implantar sistema de informação de mercado, interligando 
órgãos públicos, empresas, cooperativas e associações c;je 
produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisao 

I 
I 

--------------~------------~ 
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dos agentes envolvidos no negócio frutícola; 

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das 
plantas, bem como do uso de agrotóxicos; 

V - a destinação de recursos específicos para a pesquisa, a 
inspeção sanitária, a assistência técnica e a extensão rural; 

VI - fornecer assistência técnica aos produtores, sendo esta gratuita 
para a agricultura familiar; 

VIl - desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos, 
agricultores e trabalhadores, aí incluindo os aspectos gerenciais e de 
comercialização; 

VIII - incentivar, nas regiões produtoras de frutas, a implantação de 
agroindústrias, em especial os empreendimentos autônomos 
pequenos e médios e os de cooperativas ou de associações de 
produtores. 

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo, poderão ser 
celebrados convênios e contratos com entidades de direito público ou 
privado que desenvolvam atividades nas áreas de atuação do 
programa. 

IX - facilitar aos produtores carentes de recursos, bem como às 
cooperativas e às associações de produtores, o acesso ao crédito nas 
instituições públicas de fomento do Estado, no BNDES e junto ao 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste- FCO. . 

Parágrafo único - O Estado deverá instituir linhas de financiamentos 
a projetos de investimentos e custeio com custo compatível com seu 
propósito social. 

Art. 4° - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a 
estimular o desenvolvimento da fruticultura na região os produtores 
rurais, as indústrias de beneficiamento, empresas de comércio e 
instituições voltadas para a capacitação profissional instaladas nos 
municípios que compõem o Pólo de Desenvolvimento e que 
efetivamente se integrem nos objetivos estabelecidos no art. 2°. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data da sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2003. 
Ricardo Duarte 
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Justificação: Este projeto pretende incentivar a fruticultura e as 

agroindústrias, agregando valor à produção agrícola, criando 
condições para aumentar a oferta de empregos e contribuindo para o 
desenvolvimento regional. 

O Triângulo já é um grande produtor de abacaxi e laranja. 
Entretanto, essa produção se concentra em alguns poucos 
munrc1p1os, precisando ser ampliada. Outra questão importante é a 
necessidade de aumentar a diversidade de frutas produzidas e 
principalmente agregar valor à produção com o beneficiamento e a 
industrialização das frutas, criando uma cadeia produtiva capaz de 
alavancar a economia regional. 

Outro_ a~pecto do projeto diz respeito ao incentivo aos pequenos e 
aos me~1os produtores, estimulando a criação de associações e 
cooperativas de produção, e facilitando o acesso ao crédito. 

Ao estimular a formação profissional, o projeto também cria 
condições para qualificar os trabalhadores e inseri-los no mercado de 
trabalho, além de garantir a qualidade da produção e do 
beneficiamento. A criação de postos de trabalho derivados do 
incentivo à fruticultura amplia o alcance social desse projeto. 

Em relação à comercialização é importante ressaltar o ainda 
pequeno percentual representado pelas frutas na pauta das 
expor~ações brasileiras, apesar de o País ser o maior produtor 
mundial, quadro que pode ser revertido com uma ação governamental 
voltada para esse propósito. 

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

REQUERIMENTOS 
No 531/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 

apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas a 
que seja enviado a esta Casa projeto de lei complementar com o 
objetivo de alterar a Lei Complementar no 59/2001. (-À Comissão de 
Administração Pública.) 

No 532/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à autorização da reforma 
da Escola Estadual Rio das Pedras, localizada no Município de 
Uberlândia. 
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N° 533/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à autorização 
da reforma da Escola Estadual Rio das Pedras, localizada no 
Município de Uberlândia. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 534/2003, da Comissão de Administração Pública, solicitando 
seja encaminhado ao Procurador-Geral do Estado pedido de 
informações sobre o pagamento de precatórios do Estado, com as 
especificações que menciona. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 535/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro dos Transportes com vistas à construç~o de duas 
passarelas na BR-135, no Município de Montes Claros. (-A Comissão 
de Transporte.) 

N° 536/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações à Sra. Marta de Freitas pela posse 
no cargo de Diretora do Centro Regional de Minas Gerais da 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho- FUNDACENTRO. (-À Comissão do Trabalho.) 

No 537/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações ao Sr. Marcos Borbonaglia da Silva 
pela posse no cargo de Superintendente-Geral do INSS em Minas 
Gerais. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 538/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da República com vistas a que sejam 
tomadas as providências que menciona, relativas ao aumento do valor 
das aposentadorias do INSS.(- À Comissão do Trabalho.) 

N° 539/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado apelo ao Ministro da Previdência Social com vistas a que 
seja mantida em Varginha a Gerência Executiva Regional do INSS. (-
À Comissão de Administração Pública.) 

No 540/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando sejam 
formulados votos de congratulações aos Srs. Carlos de Barros Laraia, 
Carlos Henrique Vianna de Andrade e Míriam dos Santos, membros 
efetivos, e aos Srs. Antônio Mauro Vieira, Jefferson Daii'Orto Muniz da 
Silva e Iracema Kian Dantas, membros suplentes, por ocasião de suas 
nomeações para o Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior 
do Vale do Sapucaí. (-À Comissão do Trabalho.) 

N° 541/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com a Rádio Itatiaia, na pessoa 
de ~eu P~esidente, Sr. Emanuel Carneiro, pela série de reportagens 
do jornalista Eduardo Costa sobre abuso sexual de crianças e 
adolescentes, transmitida no corrente mês. 
~o. 542/2003, do Deputado Domingos Sávio, pleiteando seja 

solicitado ao Governador do Estado que autorize a conclusão da 
pavimentação da rodovia que liga os Municípios de Santo Antônio do 
Monte e Bom Despacho. 
~o. 543/2003, do Deputado Domingos Sávio, pleiteando seja 

sollc1t~do ao _Governador do Estado que autorize a pavimentação da 
rodovia que liga os Municípios de Estrela do lndaiá e Santa Rosa da 
Serra. 

No 544/2003, do Deputado Domingos Sávio, pleiteando seja 
solicitado ao Secretário de Transportes e Obras Públicas que autorize 
a pavimentação da rodovia que liga os Municípios de Estrela do lndaiá 
e Santa Rosa da Serra. 

No 545/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado 
ap_elo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas a fim de que 
seja asfaltada a BR~354, que liga o Município de lguatama à MG-050. 
~o _546/2003.' dos Deputados Leonardo Ouintão e Adalclever Lopes, 

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com 
vistas . à melhoria da via, dos acostamentos e da sinalização da 
Rodovia MG-425, que liga o Município de Entre-Folhas à BR-116. 
~o _547/2003.' dos Deputados Leonardo Ouintão e Adalclever Lopes, 

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com 
vistas ao patrolamento da via que liga Vargem Alegre a Lagoa Santa 
Clara e ao Município de lpaba. . 
~o _548/2003.' dos Deputados Leonardo Ouintão e Adalclever Lopes, 

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com 
vistas à melhoria da via, dos acostamentos e da sinalização da 
Rodovia MG-314. 
~o _549/2003.' dos Deputados Leonardo Quintão e Adalclever Lopes, 

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com 
vistas à melhoria da via, dos acostamentos e da sinalização· da 
Rodovia MG-217. 
~o _550/2003.' dos Deputados Leonardo Quintão e Adalclever Lopes, 

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG co'm 
\ 
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vistas à melhoria da via, dos acostamentos e da sinalização da 
Rodovia MG-417. 

N° 551/2003, dos Deputados Leonardo Ouintão e Adalclever Lopes, 
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com 
vistas à melhoria do trecho que liga a BR-381 ao Município de Paca. 

N° 552/2003, dos Deputados Leonardo Ouintão e Adalclever Lopes, 
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com 
vistas à realização de melhorias na MG-211. (- Distribuídos à 
Comissão de Transporte.) 

N° 553/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo aos Secretários de Planejamento e de Defesa Social 
com vistas a que prestem informações a respeito da aplicação dos 
arts. 140 e 141 da Lei Complementar no 65, de 16/1/2003. (- À Mesa 
da Assembléia.) 

N° 554/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Corregedor da PMMG com vistas a que apure 
denúncia de abuso de autoridade por parte de policiais militares de 
Araçuaí. 

N° 555/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas à elaboração de projeto técnico para a 
pavimentação asfáltica da via de acesso à sede do Município de Ubaí, 
com a inclusão deste no Programa Mineiro de Construção e 
Recuperação de Estradas. 

N° 556/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-

. Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto técnico 
para pavimentação asfáltica da via de acesso à sede do Município de 
Urucuia, com a inclusão deste no Programa Mineiro de Construção e 
Recuperação de Estradas. 

N° 557/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto técnico 
para pavimentação asfáltica da via de acesso à sede do Município de 
Josenópolis, com a inclusão deste no Programa Mineiro de 
Construção e Recuperação de Estradas. 

N° 558/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
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ape o ao ecretano de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor~ 
Geral do_ DER-M_G con; _vistas a que seja elaborado projeto técnico 
para P,~v1mentaç~o asf~lt1ca da via de acesso à sede do Município de 
Juven11ia, com a 1nclusao deste no Programa Mineiro de Construção e 
Recuperação de Estradas. . 

No 559/2003, d~ ~omissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretano de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do_ DER-~G con; _vistas a que seja elaborado projeto técnico 
para pav1mentaçao asfalt1ca da via de acesso à sede do Município de 
Lagoa d~s Patos, com a inclusão deste no Programa Mineiro de 
Construçao e Recuperação de Estradas. 

No 560/2003, d~ ~omissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretano de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do_ DER-~G con; _vistas a que seja elaborado projeto técnico 
para pa~1~entaçao asfalt1ca da via de acesso à sede do Município de 
Montalva~1a, com a inclusão deste no Programa Mineiro de 
Construçao e Recuperação de Estradas. 

No 561/2003, d~ ~omissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretano de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do_ DER-~G com vistas a que seja elaborado projeto técnico 
p~ra ~a~1mentaça? asfá~tica da via de acesso à sede do Município de 
M1ravan1a, com a mclusao deste no Programa Mineiro de Construção 
e Recuperação de Estradas. 

No 562/2003, d~ ~omissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretano de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do_ DER-~G con; _vistas a que seja elaborado projeto técnico 
para pav1mentaçao asfalt1ca da via de acesso à sede do Município de 
Montezu~a, com a inclusão deste no Programa Mineiro de 
Construçao e Recuperação de Estradas. 

No 563/2003, d~ ~omissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretano de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do_ DER-M_G con; _vistas a que seja elaborado projeto técnico 
p~ra ~av1mentaç~o asf_alt1ca da via de acesso à sede do Município de 
N1nhe1ra, com a 1nclusao deste no Programa Mineiro de Construção e 
Recuperação de Estradas. 

No 564/2003, d~ ~omissão de Transporte, solicitando seja formuladq 
apelo ao Secretano de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-: 

' 
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Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto técnico 
para pavimentação asfáltica da via de acesso à sede do Município de 
Novorizonte, com a inclusão deste no Programa Mineiro de 
Construção e Recuperação de Estradas. 

N° 565/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto técnico 
para pavimentação asfáltica da via de acesso à sede do Mu~icí_pio de 
Padre Carvalho, com a inclusão deste no Programa Mme1ro de 
Construção e Recuperação de Estradas. 

N° 566/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e. ao D!ret?r-
Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto tecmco 
para pavimentação asfáltica da via de acesso à sede do Município de 
Vargem Grande do Rio Pardo, com a inclusão deste no Programa 
Mineiro de Construção e Recuperação de Estradas. 

N° 567/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto técnico 
para pavimentação asfáltica da via de acesso à sede do Mu_nic_ípio de 
Serranópolis, com a inclusão deste no Programa Mme1ro de 
Construção e Recuperação de Estradas. 

N° 568/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto técnico 
para pavimentação asfáltica da via de acesso à sede do Mu~icí~io de 
São João do Pacuí, com a inclusão deste no Programa M1ne1ro de 
Construção e Recuperação de Estradas. ~ 

N° 569/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e . ao D!ret?r-
Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto tecmco 
para pavimentação asfáltica da via de acesso à sede do Municí~io ?e 
Santo Antônio do Retiro, com a inclusão deste no Programa M1ne1ro 
de Construção e Recuperação de Estradas. 

N° 570/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e . ao D!ret?r-
Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto tecn1co 

para pavimentação a~fáltica da via de acesso à sede do Município 
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de Santa Cr~z de Salinas, C_?m a inclusão deste no Programa Mineiro 
de Construçao e Recuperaçao de Estradas. 

No 571/2003, d~ ~omissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretano de T~ansportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do_ DER-M_G co~ ~1stas a que seja elaborado projeto técnico 
p~ra pav1mentaç~o asfalt1ca da via de acesso à sede do Município de 
R1o Pard~ de M1nas, com a inclusão deste no Programa Mineiro de 
Construçao e Recuperação de Estradas. 
·No 572/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 

apelo ao Secretário de T~ansportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do_ DER-M_G co~ ~1stas a que seja elaborado projeto técnico 
par~ pav1men_taçao asfalt1ca da via de acesso à sede do Município de 
Bomto d: M1nas, com a inclusão deste no Programa Mineiro de 
Construçao e Recuperação de Estradas. 

No 573/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de T~ansportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do_ DER-fV!_G co~ _v1stas a que seja elaborado projeto técnico 
para P~~1mentaça~ asfal~1ca da via de acesso à sede do Município de 
Botum1nm, c~m a 1nclusao deste no Programa Mineiro de Construção 
e Recuperaçao de Estradas. 

No 574/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de T~ansportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do_ DER-fV!_G co~ ~1stas a_ que seja elaborado projeto técnico 
para pav1mentaçao asfalt1ca da v1a de acesso à sede do Município d 
Cqmpo ~zul, com a inclusão deste no Programa Mineiro d: 
Construçao e Recuperação de Estradas. . 

No 575/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de T~ansportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do_ DER-M_G co~ ~1stas a que seja elaborado projeto técnico 
p~ra pav1me~taçao asfalt1ca da via de acesso à sede do Município de 
Conego ~annho, com a inclusão deste no Programa Mineiro de 
Construçao e Recuperação de Estradas. 

No 576/2003, d~ ~omissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretano de Tr~nsportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Ger~l do D~R-M~, _com v1s~as a que seja elaborado projeto para a:. 
pav1mentaçao asfalt1ca da v1a de acesso ao Município de Francisco·1 

._ _____ o _____ __j 



Dumont e a inclusão dessa via no Programa Mineiro de Construção 
e Recuperação de Estradas. 
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N° 577/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto para a 
pavimentação asfáltica da via de acesso ao Município de Fruta de 
Leite e a inclusão dessa via no Programa Mineiro de Construção e 
Recuperação de Estradas. 

N° 578/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto para a 
pavimentação asfáltica da via de acesso ao Município de lcaraí de 
Minas e a inclusão dessa via no Programa Mineiro de Construção e 
Recuperação de Estradas. 

N° 579/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que seja elaborado projeto para a 
pavimentação asfáltica da via de acesso ao Município de Berizal e a 
inclusão dessa via no Programa Mineiro de Construção e 
Recuperação de Estradas. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando seja formulado 
apelo à Mesa da Assembléia com vistas a que seja suspensa a 
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição no 41/2003. 

Do Deputado João Bittar, solicitando seja realizado o Congresso 
Estadual de Desenvolvimento Social com vistas a que sejam 
discutidas ações que fomentem a assistência social e a promoção 
humana no Estado. 

Do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja ampliado o sinal da 
TV Assembléia em Divinópolis com vistas a que seja transmitida a 
programação em sinal aberto. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Gil 
Pereira. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Transporte e dos Deputados Dinis Pinheiro, Alberto Pinto Coelho e 
outros e Sebastião Navarro Vieira. 

Oradores Inscritos 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Cecília Ferramenta. 
A Deputada Cecília Ferramenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores, é com 
grande honra e alegria que ocupo esta tribuna para deixar registrado 
que, nesta data, dia 29 de abril, a Região Metropolitana do Vale do 
Aço está em festa. As cidades de lpatinga e Timóteo comemoram 39 
anos de emancipação político-administrativa. 

O nosso Vale do Aço - região que é motivo de orgulho para· Minas 
Gerais e para o Brasil, não só pela riqueza que gera, mas também 
pelo seu povo trabalhador, operário e sempre participativo, que busca 
melhor qualidade de vida - comemorou, também, no fim de semana, 
11 anos de emancipação político-administrativa de lpaba e 12 anos 
de emancipação de Santana do Paraíso, às quais rendemos 
homenagens. 

O pioneirismo e a ousadia são marca da região. Vejam o exemplo 
de lpatinga: detentora de nível de qualidade de vida que poucas 
cidades do País podem ostentar, reconhecida nacional e 
internacionalmente por suas experiências inovadoras, transformou-se 
nu,m modelo de desenvolvimento econômico com qualidade de vida. 

E com muito orgulho que informamos que lpatinga é a primeira 
cidade de seu porte na América Latina, com 220 mil habitantes, a 
contar com um sistema capaz de coletar e tratar 1 00% de seu esgoto 
sanitário. Além disso, possui um dos maiores índices de área verde 
por habitante e tem o melhor índice de saúde bucal do País 
superando a média alcançada por vários países do Primeiro Mundo: 
como os Estados Unidos e a Holanda. As taxas de analfabetismo e 
mortalidade infantil são das menores do Brasil. 

Permitam-me destacar, dentro da experiência vivida por lpatinga e 
Timóteo, a importância da participação popular nos destinos dessas 
cidades. A chave para o desenvolvimento demonstrado nos últimos 
tempos foi uma administração conjunta com a população por meio do 
orçamento participativo. Este ano, em lpatinga, realizaremos o 14° 
Congresso Municipal de Prioridades Orçamentárias. É com muito 
orgulho que me refiro a isso, porque, já no seu terceiro mandato, meu 
esposo, Chico Ferramenta, administra essa cidade com muita 
competência. 

Por meio dessa prática, em lpatinga por quatro administrações e em 
I 
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Timóteo pela segunda vez, os Governos Municipais compartilham a 
definição dos desígnios das cidades com a população, que pode, 
dessa forma, contribuir na definição das políticas públicas. 

Aproveito o ensejo de tantas comemorações para fazer um apelo 
para que o Vale do Aço seja reconhecido pelo Governo do Estado,_ em 
vista da importância que essas experiências representam para Mmas 
e para o Brasil. São anos de trabalho e empenho acumulados que 
precisam ser considerados no processo de elaboração das política~ 
públicas, que queremos ver implementadas em todo o Estado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Em nome do Sul de 
Minas parabenizo sua região, o Vale do Aço, e as cidades de lpatinga 
e TimÓteo. A descrição que V. Exa. faz de lpatinga, hoje conduzida 
seriamente por seu esposo, Chico Ferramenta, não deixa dúvidas 
sobre seu trabalho, dedicação e honradez. O estilo de governar é 
desenvolvido de maneira correta e participativa. A vinda de V. Exa. 
para esta Casa é reconhecida por todos, graças à sua dedicação e 
trabalho incansável em prol das ações e dos projetos para sua região. 
Congratulo-me com toda a comunidade de lpatinga neste momento de 
festa e desenvolvimento para Minas e o País. Muito obrigado. J' 

A Deputada Cecília Ferramenta* - Agradeço-lhe. Suas felicitações 
aumentam nossa responsabilidade. 

Temos a prática de inúmeras iniciativas de sucesso que precisam e 
podem ser experimentadas nas demais cidades mineiras. E com esse 
propósito que pleiteamos e alcançamos uma cadeira nesta Casa. 
Vimos aqui para compartilhar nossas experiências com todos ,os 
mineiros e lutar para que os demais municípios possam tambem 
comemorar a sua implementação. , 

Queremos e podemos vencer junto;:;. E isso o que o Vale do Aço 
está disposto a mostrar ao Estado. E o que defendemos em nosso 
mandato. Precisamos valorizar o trabalho desses pioneiros e 
aproveitar essa prática inovadora e vitoriosa para garantir a melhoria 
da qualidade de vida em todos os municípios mineiros. 

Não poderia deixar de registrar minha homenagem aos 
trabalhadores e às trabalhadoras, pelo seu dia, comemorado, em todo 
o mundo, no próximo 1 °·de maio. 

Ao falar do Vale do Aço, refiro-me ao vale operário,' dos 
trabalhadores. Neste momento, em que o mundo pede paz, 

~--------------------------------------------------~--~--
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acrescentaria o p~dido por trabalho. Temos a certeza de que agora, 
com o nosso Presrdente operário, Luiz Inácio Lula da Silva, a geração 
de emprego será prioridade no Brasil. 

Parabéns lpatinga, Timóteo, Santana do Paraíso e lpaba! A cada 
momento, nossa responsabilidade aumenta, como também a certeza 
de que comemoraremos novas conquistas. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheira Cecília 
Ferramenta, não poderia deixar de me solidarizar com V. Exa. pela 
passagem do aniversário de lpatinga, onde, por quatro mandatos, o 
PT implementa o projeto democrático popular, sobretudo agora, 
qua_ndo o Governo Federal comunga do mesmo projeto e tem 
envrdado todos os esforços para que haja investimentos na área 
social. O povo de Minas sente-se orgulhoso por tê-la representando 
lpatinga e nosso Estado, sobretudo representando as mulheres nesta 
Casa. Receba nossos cumprimentos e nosso compromisso de estar 
ao seu lado defendendo o povo de Minas e as bandeiras e sonhos do 
povo de lpatinga. Parabéns. 

A Deputada Cecília Ferramenta* - Obrigada. Finalizando, deixo um 
convite a esta Casa, para que venham a lpatinga conhecer nosso 
trabalho e nossos projetos. . 

O Deputado Biel Rocha (em aparte) - Parabéns pelo discurso. Leve 
nos~o abra9o ao companheiro Chico Ferramenta e ao povo de 
lpatrnga, pors, como petista e mineiro, orgulho-me do que aconteceu 
~f!llpat~nga nos últ.imos dez anos. É um grande passo em relação à 
etrca e a democracra. Que V.Exa. e o Prefeito de lpatinga mostrem a 
Minas Gerais o modo petista de governar, com honestidade e 
transparência. 

A Deputada Cecília Ferramenta* - Obrigada, companheiro Biel, 
representante dos "skatistas". lpatinga também ganhará sua pista de 
"skate", onde gostaríamos de contar com sua presença. . . 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Aproveito a oportunidade 
para parabenizá-la por estar conosco nesta Casa, e dizer da 
admiração ~ue tenho pelo seu esposo, Prefeito de lpatinga. lpatinga 
cresceu murto durante sua administração. Hoje, posso chamá-la de 
companheira, pois estamos no mesmo lado, caminhando para o 
progresso do Brasil na administração de Lula. Companheira, leve meq 
abraço ao companheiro Prefeito de lpatinga. Obrigado. 

~-------------------------
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O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Parabenizo-a, Deputada, 

é uma alegria tê-la conosco. Posso testemunhar como V. Exa. é 
querida em lpatinga; nosso parlamento se enriquece muito com sua 
atuação. É com grande alegria que ouço seu pronunciamento, firme 
em suas convicções. Parabenizo todos os trabalhadores brasileiros 
pelo dia 1° de maio que se aproxima, e que você tenha muito êxito na 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte) - Deputada Cecília, quis o 
destino e o Grande Arquiteto do Universo, na sua infinita sabedoria, 
que das barrancas do rio das Velhas, quase na confluência com o rio 
São Francisco - poucos quilômetros abaixo da cidade de Várzea da 
Palma, há o encontro, na Barra do Guaicuí -, saísse uma jovem que 
fosse aportar na querida e saudosa lpatinga, que a recebeu, como se 
filha fosse, com o carinho característico de seus habitantes. 

Essa menina, a quem me refiro, é chamada tia Tânia, hoje com 45 
anos, querida naquela cidade, minha irmã. Ela se sente ipatinguense, 
e passou esse amor a seus irmãos. Aumentamos nosso amor e 
admiração por lpatinga porque tínhamos aqui seu representante, que 
foi para a Câmara Federal, Deputado Ivo José. Pensávamos que 
ficaria uma lacuna, porém ficou a saudade, porque veio você, com 
esse jeito afetivo, carinhoso. Assim como cativou aquele pedaço do 
Vale do Aço, cativou a todos. 

Tendo em vista a admiração que tenho por V. Exa. e por Chico 
Ferramenta, peço que leve o meu abraço e o dos barranqueiros do rio 
das Velhas ao povo de lpatinga. Muito obrigado. 

A Deputada Cecília Ferramenta* - Obrigada, Deputado Wanderley 
- Ávila. Tia Tânia é muito querida por todos. Foi professora de meus 
filhos, e a amamos muito. 

Agradeço aos Deputados e aos amigos da imprensa. Deixo meu 
abraço, desejando felicidades a todos e às nossas queridas cidades 
do Vale do Aço e da Região Metropolitana. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Henrique. 
O Deputado José Henrique* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados. Parabenizo Jpatinga pelo seu aniversário. Realmente, é 
uma belíssima cidade do Vale do Aço, que possui bom traçado 
urbano, investimento e que busca melhorias na qualidade de vida. É 
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ainda a primeira cidade no vale do Rio Doce que conta com 
investimentos em-saneamento, redundando em melhorias para a 
população. 

Hoje, comemorando o aniversário de lpatinga, sentimos tristeza. 
lpatinga está em festa, mas, infelizmente, teríamos dificuldades para 
chegar à cidade, porque a principal via de acesso ao vale do Rio Doce 
e à região Leste de Minas Gerais está interditada. 

No ano passado, na época das eleições, tivemos problemas no 
Município de Aimorés, onde reivindicávamos a construção de ponte 
sobre o rio Manhuaçu, na BR-259. Infelizmente, pelo descaso do 
Governo, do antigo DNER, aquela obra não foi priorizada e a ponte 
caiu. Ficamos por quatro meses com a via interditada, o que causou 
enorme prejuízo ao Leste de Minas Gerais. 

Hoje, ocupo esta tribuna para falar novamente sobre o Leste de 
Minas Gerais. Abordarei dois assuntos importantes. O primeiro refere-
se ao descaso dos governos com a malha rodoviária do Estado, 
especialmente no trecho da BR-381, que liga a Capital à Governador 
Valadares. 

Por esse trecho é transportada boa parte do PIB mineiro. Toda a 
produção minerária e metalúrgica de Minas passa por aquele trecho 
da BR-381. Vale lembrar que a FIAT despacha seus automóveis para 
exportação por esse eixo rodoviário. Às suas margens estão 
empresas importantes como a CVDR, Usiminas, Samarco, Samitre, 
Acesita, Mineração São Bento, Cenibra, Belgo Mineira, além de 
grande população. 

Não é mais possível ficar calado. Vários colegas, desta tribuna, 
conclamaram e pediram socorro para as estradas mineiras. A 
Comissão de Transporte socorreu várias vezes as rodovias do Sul, 
Noroeste e Norte de Minas. Não é possível o Governo ignorar a 
importância econômica e social desse estratégico trecho viário que 
interliga as cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares. 

Os dados estatísticos são alarmantes. Nos anos de 1999 e 2000, no 
trecho de Belo Horizonte a lpatinga, foram registrados 7.383 
acidentes, com 282 mortes e 3.341 feridos. Boa parte desses 
acidentes foi causada por imprudência. Entretanto, não podemos 
deixar de salientar que estradas mal sinalizadas, sem conservação e 
esburacadas também causam acidentes, além de provocar maior 

\ 
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desgaste nos veículos. Quando discutíamos a duplicação da BR-
381, no trecho BH-Governador Valadares, no Governo Azeredo, em 
que estavam presentes Bonifácio Mourão, Ronaldo Perim, Chico 
Ferramenta, Ivo José, Ermano Batista e outros parlamentares da 
região leste, o ex-Secretário de Obras, Israel Pinheiro, dizia que a BR-
381 foi construída na época da instalação da Belgo Mineira. Tratava-
se de projeto em que soltaram um burrico, que caminhou fazendo as 
picadas até Monlevade. Portanto, podem imaginar como foi 
construída. É uma estrada cheia de curvas e pontes perigosas. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Congratulo-me com V. 
Exa., pois traz à tona a situação dramática ocorrida em Minas. Vi a 
verdadeira cratera na BR-381. Sou testemunha do trabalho do 
Deputado José Henrique, chamando-nos a atenção de que esse fato 
aconteceria. Vivemos momento de exceção com relação às estradas 
mineiras. 

No ano passado, o Governo repassou, irresponsavelmente, para 
Minas Gerais, quase R$800.000.000,00. Os recursos foram desviados 
para cumprir finalidades que deveriam ter sido cumpridas pelo último 
Governo do Estado. De Norte a Sul, de Leste a Oeste, Minas Gerais 
encontra-se em caos. Temos trechos bons, mas a grande malha viária 
mineira está em péssimas condições. 

Faço coro com V. Exa e reforço o seu pronunciamento, dizendo que 
temos de tomar medida drástica. Não é possível continuar. O Ministro 
dos Transportes Anderson Adauto, companheiro, amigo e ex-
Presidente, luta para resolver o problema. Na verdade, se ele não 
obtiver respaldo do Governo Federal, da bancada de Deputados, dos 
Senadores, não chegará longe. Essa pressão, até mesmo para 
respaldar o Ministro Anderson Adauto, é necessana. A 
conscientização dos Deputados Federais e dos Senadores é 
importante. Em relação às estradas é covardia comparar Minas Gerais 
com São Paulo e Bahia. Minas está no caos, no limite da intolerância, 
não só nossa, mas também da população e, de maneira especial, dos 
motoristas do Estado. Parabéns pelo seu pronunciamento. 

O Deputado José Henrique* - Muito obrigado pelas palavras, 
Deputado Carlos Pimenta. 

A duplicação da BR-381, no trecho BH-Governador Valadares, deve 
ser, sem dúvida alguma, prioridade governamental. Entretanto, essa é 
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promessa que se arrasta há vários anos. Esse corredor tem enorme 
importância no panorama das economias mineira e nacional. Além 
disso, integra a Capital com a malha de transporte que para ·ali 
converge do Vale do Aço e, daí, ao Espírito Santo e ao Nordeste do 
País. 

Nesse último fim de semana, assistimos a mais uma cena 
lamentável: o desmoronamento do trecho da estrada próximo ao km 
395, em Bom Jesus do Amparo. Trata-se de reflexo do total desprezo 
e da falta de coordenação administrativa dos órgãos federais 
competentes para resolver os problemas das estradas federais que 
cortam Minas Gerais. 

A regional do DNIT em Minas Gerais alertou a Diretoria-Geral do 
DNIT sobre o risco de um desmoronamento nesse trecho, onde havia 
ocorrido acidentes, no Município de Bom Jesus do Amparo. Não fosse 
a iniciativa, porque não dizermos, heróica de alguns moradores que, 
por conta e risco, resolveram bloqUear o trânsito no trecho 
comprometido, poderíamos estar, neste momento, lamentando mais 
uma tragédia com morte de pessoas inocentes em rodovias do 
Estado. O bloqueio da estrada ocorreu sábado. Estive no local. O 
povo de Bom Jesus do Amparo e os caminhoneiros paralisaram o 
trânsito para que tragédias não ocorressem na rodovia. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado José 
Henrique, estou acompanhando atenciosamente o seu 
pronunciamento bem-fundamentado. Nesta Casa, V. Exa. 
desempenha brilhante trabalho por Minas Gerais, continuando as 
atividades de seu saudoso e eminente sogro, Deputado José Laviola 
Matos. V. Exa. nada deixa a desejar com referência ao nível do 
trabalho ?esenvolvido, especificamente a questão da BR-381, que liga 
Belo Honzonte a Governador Valadares e a outros municípios. Aliás, 
chama a atenção para a precariedade dessa rodovia e, ao mesmo 
tempo, para a necessidade de duplicá-la. 

Nesse sentido, friso a importância do pronunciamento de V. Exa., 
lembrando os encontros realizados com esse propósito. Participamos, 
como Deputado, como Prefeito, dessa história de longos anos. V. Exa. 
sabe que, uma vez duplicadas a BR-381 Norte, ligando Belo Horizonte 
a G.overnador Valadares, e a BR-381 Sul, Fernão Dias, ligando Belo 
Honzonte a São Paulo, teremos a região com as portas abertas para b 
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MERCOSUL. Isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa 
região e de Minas Gerais. Resolveremos· um dos problemas mais 
sérios do Estado, não só pela importância do desenvolvimento dessa 
região, como também pela eliminação dos riscos de vida 
permanentes, conforme V. Exa. demonstra. 

Estamos de acordo com o seu pronunciamento. Ratificamos . e 
aplaudimos a posição de V. Exa. 

O Deputado José Henrique* - Muito obrigado, Deputado Bonifácio 
Mourão. Quero conclamar todos os companheiros Deputados desta 
Casa, principalmente aqueles que representam aquela região, a lutar 
pela duplicação dessa rodovia. 

A interrupção da rodovia está causando enormes transtornos para 
centenas de motoristas que agora são obrigados a passar por desvios 
improvisados, em estradas vicinais e sem pavimentação asfáltica, com 
trechos íngremes, e passagem apenas para veículos pequenos. 
Veículos de carga são obrigados a fazer um desvio de mais de 
1 OOkm, onerando os custos de transportes para caminhoneiros. É 
preciso darmos um basta a essa situação de abandono das estradas 
de Minas Gerais. 

Devemos buscar uma solução definitiva para a crise de deterioração 
do sistema viário mineiro. Minas Gerais, por sua posição central, é 
cortada pelos grandes eixos que cruzam de norte a sul· e de leste a 
oeste nosso País. As estradas que ligam o Sul ao Nordeste passam 
por Minas, as que ligam o Leste e o Sul ao Noroeste, à Amazônia e ao 
Centro-Oeste atravessam Minas. São estradas menos mineiras e mais 
nacionais, mas que cruzam o Estado em extensa quilometragem e 
encontram-se em condições precárias, aumentando significativamente 
os custos dos fluxos de produção e - o que é pior - causando a morte 
de pessoas inocentes e perdas irreparáveis. 

Solicitamos, pois, do Ministro dos Transportes, Deputado Federal 
Anderson Adauto, a liberação imediata de recursos para a 
reconstrução do trecho da BR-381 interrompido. 

O segundo assunto que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, 
refere-se à instalação, neste final de semana, do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce, ocorrida em Governador Valadares. Trata-
se do primeiro comitê instalado na gestão do Governo Estadual. 

A bacia do rio Doce é hoje uma das mais degradadas do País. A 
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instalação desse Comitê é um sinal promissor com vistas à 
recuperação dessa bacia. Tenho a certeza de que esse comitê 'dará 
prosseguimento à histórica mobilização da sociedade, da comunidade 
política e de empresários da região visando à recuperação ambiental 
da bacia do rio Doce. 

Quero fazer um apelo à Mesa desta Casa para vermos a CIPE Rio 
Doce novamente instalada, para que nós, Minas e Espírito Santo, 
juntos possamos continuar nossa luta em defesa do rio Doce. 

A formação de comitês de gerenciamento de recursos hídricos é 
uma idéia nova e que ganha força com o sucesso alcançado em 
outras regiões, tão ou mais problemáticas quanto a do rio Doce. O 
comitê de bacia é uma espécie de parlamento das águas. Reúne os 
usuários, o poder público e a sociedade. 

Desde sua criação, a Agência Nacional de Águas - ANA - tem sido 
uma incentivadora na organização de comitês de bacias em vários 
Estados brasileiros. O Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos tem a ANA como entidade reguladora. Os comitês 
terão papel importante, pois caberá a eles a decisão de quando e 
quanto cobrar pelo uso das águas. 

No caso específico da formação do Comitê do Rio Doce, tudo é 
novo, e há necessidade de discussões com as comunidades 
envolvidas sobre o levantamento de problemas e na busca de 
soluções. O Comitê vai analisar, deliberar, acompanhar e controlar o 
planejamento, as ações, a administração dos recursos naturais e 
hídricos, assim como vai elaborar o plano de recuperação da bacia. 
Para isso será feita uma eleição entre representantes de todos os 
segmentos envolvidos. Os membros do Comitê irão se reunir 
periodicamente para discussões e deliberações, exercendo mandato 
não remunerado. 

Dessa forma, quero desejar aos membros do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce muito sucesso na realização de seu 
importantíssimo trabalho, colocando-me, desde já, como um 
colaborador que busca sempre contribuir para o progresso da região 
do vale do rio Doce. Peço, mais uma vez, a reinstalação da CIPE - Rio 
Doce. Muito obrigado. 

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

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não poderia ficar sem registro na Casa, para 
conhecimento do povo mineiro, o falecimento, no dia 17 de março, em 
Poços de Caldas, do seu ex-Prefeito David Benedito Ottoni. (-Lê:) 

"O Deputado que esta subscreve, na forma regimental, comunica à 
Casa o falecimento do Dr. David Benedito Ottoni, ex-Prefeito do 
Município de Poços de Caldas, ocorrido, quinta-feira, 17 de março, e 
solicita que esta Assembléia manifeste o seu pesar à família enlutada, 
na pessoa do seu filho, Dr. Luiz Henrique Ottoni, residente à Rua 
Amazonas, 174, naquela cidade". 

O "Jornal da Mantiqueira", de Poços de Caldas, no dia 18, dia 
seguinte ao falecimento do Dr. David, registra, sob o título de luto, da 
seguinte forma o passamento do Dr. David Ottoni. (- Lê:) "Morre ex-
Prefeito de Poços. Morreu o engenheiro David Benedito Ottoni Filho. 
Nascido em Poços de Caldas em 26 de julho de 1904, era viúvo de 
Mariana Carvalho Dias Ottoni e filho do Dr. David Benedito Ottoni, 
primeiro prefeito de Poços de Caldas, e de Maria Luiza Bezerra de 
Menezes Ottoni. David Filho aprendeu as primeiras letras com a sua 
mãe e, mais tarde, estudou no Instituto Cesário Mota, de Campinas, e 
no Ginásio Anglo-brasileiro, em São Paulo. Cursou a escola de 
engenharia em Belo Horizonte, onde se diplomou em 1925. 
Profissional dos mais competentes, projetou de forma brilhante as 
obras da Capela do Colégio São Domingos. Em 1931, foi Presidente 
da Associação Atlética Caldense e, de 1959 a 1963, como prefeito, foi 
um administrador dinâmico e empreendedor. Na sua administração é 
que se verificou a necessidade de transferir o mercado municipal para 
um local mais amplo e com melhores condições de circulação. A 
administração de David Filho apresentou fatos marcantes como o 
início da construção da usina de tratamento químico do caldasito, a 
instalação da fonte luminosa no jardim da Praça dos Macacos, a 
finalização da estrada que liga Poços à Cascata das Antas, o 
lançamento da pedra fundamental da Usina Atômica - com a presença 
do então Governador Bias Fortes - e a ligação rodoviária de Ribeirão 
Preto a Poços de Caldas, entre outras. David Benedito Ottoni também 
foi jogador da Caldense na década de 30. O engenheiro deixa três 
filhos. Seu corpo foi velado na Santa Casa, e o enterro aconteceu 
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ontem, às 16 horas, no cemitério da Saudade". Assim o jornal 
registrou o final de uma vida extremamente útil e profícua de Poços de 
Caldas. Examino minha memória e me recordo que, quando me 
formei e abri meu consultório odontológico, era Prefeito David Ottoni. 
Meu pai havia sido eleito Deputado Estadual. Sempre 'tiveram 
convivência harmônica e solidária, embora em 1958 disputassem 
eleições em campos opostos. 

O Dr. David, na Prefeitura e ao longo de sua vida, foi exemplo de 
democrata, de homem aberto, participativo, sempre com seus olhos 
voltados para os mais altos interesses da nossa Poços de Caldas. 
Deixou lições marcantes e profundas. Assim como meu pai, teve 
influência na formação do meu caráter e na minha vocação política. 

Lembro-me das dificuldades daquela época, quando tive a 
oportunidade de ir a Brasília, como motorista, dirigindo um pequeno 
Volkswagen, de motor 1.200, na companhia de meu pai e de David 
Ottoni, para lutar pela pavimentação das rodovias do Sul de Minas, 
quando Tancredo Neves era Primeiro-Ministro. Foi um sacrifício 
enorme! Eu dirigindo, tendo ao lado meu pai, proprietário do 
automóvel, e o Dr. David e o Dr. José Vargas de Souza - ilustre 
homem público, também de Poços de Caldas, homem grande, quase 
do meu porte, no banco apertado de trás. Saímos de Poços de Caldas 
e passamos por Belo Horizonte, pois era a rodovia existente para 
chegarmos a Brasília. Lá trabalhamos o dia inteiro e voltamos no 
mesmo carro. Eu, jovem, com 20 anos, meu pai, Dr. David e Dr. José 
Vargas de Souza espremidos em um Volkswagen, lutando pelos 
interesses maiores da cidade. 

O jornal retrata alguma coisa feita pelo Dr. David, mas deixa de 
registrar que foi ele o responsável pela construção da primeira 
estação rodoviária de Poços de Caldas e pelo projeto do prédio da 
Santa Casa, o maior hospital de toda a região. Também não registra o 
esforço e ação marcantes para a aquisição do antigo Cassino da 
Urca, nos idos da década de 60, o qual constitui, hoje, o Complexo 
Cultural da Urca, em Poços de Caldas, um prédio maravilhoso em que 
tantos serviços têm sido prestados a nossa cidade, principalmente no 
que diz respeito ao desenvolvimento da cultura e à realização de 
eventos nacionais e até internacionais. , 

Quero lembrar ainda que, mais importante do que suas realizaçõek, 
! 
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o Dr. David deixou o exemplo marcante, que perdurará para 
sempre, de homem público probo, competente, eficiente, dinâmico e 
extremamente capaz - um exemplo de honradez e de dignidade. 

Com essas palavras registro, para conhecimento do povo mineiro e 
para que conste nos anais desta Casa, a triste notícia do falecimento, 
em Poços de Caldas, do ex-Prefeito David Ottoni. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Inicialmente, quero deixar 

registrada nesta Casa a presença do Ministro Luís Dulci, Secretário-
Geral da Presidência da República, ontem, dia 28 de abril, na 
Associação Comercial de Minas Gerais, quando fez uma análise dos 
1 00 dias de Governo Lula, ressaltando investimentos para a habitação 
popular, o saneamento, a saúde e o compromisso com as reformas. 
Após o evento, o Ministro recebeu em audiência o Vereador Manoel 
Cordeiro, de Divinópolis, o Presidente da Câmara Municipal daquela 
cidade, o Presidente do Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Centro-Oeste Mineiro - PRODESCOM - e outras lideranças 
empresariais, como o Sr. Sérgio Eustáquio e Cláudio Veras, os quais 
lhe apresentaram um requerimento solicitando apoio para o 
PRODESCOM e que também fossem intermediadas as vindas do 
Ministro da área econômica e do desenvolvimento, do Vice-Presidente 
José Alencar e do próprio Presidente Lula a um evento regional, 
organizado pela Câmara Municipal de Divinópolis e pela diretoria do 
PRODESCOM. 

O PRODESCOM constitui um programa que abrange atualmente 77 
municípios. Quando o Presidente Lula esteve em Divinópolis, na 

. campanha eleitoral, em julho de 2002, recebeu uma cópia do 
PRODESCOM. O Presidente elogiou o projeto, que pode ser modelo 
nacional, e a organização das entidades empresariais e outros 
segmentos do projeto, comprometendo-se a apoiá-lo. 

Sr. Presidente, queremos propor, desde já, a criação de uma 
comissão de representação desta Assembléia para participar do 
evento da Região Centro-Oeste, que será a visita do Presidente. 
Oportunamente, entraremos com o requerimento escrito. 

Enquanto apresento esse fato positivo em relação à Região Centro-
Oeste - mencionando a Câmara de Vereadores e Lideranças - fico 
triste em ter que registrar que, na cidade onde resido e onde fui 
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Vereadora por dois mandatos, Betim, a situação da saúde é 
gravíssima. Enquanto acontece o Congresso Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde, na Capital mineira, e Prefeitos e Secretários de 
Saúde se unem para encontrar soluções para a saúde do povo 
brasileiro, em Betim o Prefeito toma decisões na contramão da 
História. 

Quero registrar, nesta Casa, o pronunciamento feito pelo Vereador 
Eutair, Líder da Bancada do PT, quando ocupou a tribuna na Câmara 
Municipal, na sexta-feira passada. Na oportunidade, disse que, no dia 
8 de abril, o Secretário de Estado da Saúde tinha ido a Betim, a 
convite do Prefeito, para inaugurar o 5° andar do hospital regional. Foi 
uma festa. Divulgou-se na cidade inteira que, a partir de então, o 
hospital funcionaria completamente. 

Infelizmente, essa não era a verdade. A inauguração ocorreu de 
manhã, mas, à tarde, móveis já estavam sendo retirados do local, e a 
porta, trancada. Após várias denúncias de usuários e funcionários, o 
Vereador Eutair fez uma visita ao hospital regional e constatou que as 
denúncias eram reais. O elevador do hospital só dá acesso até o 4° 
andar, e a porta, de fato, está trancada com cadeados. Tudo 
permanece como antes, como se o prédio nunca tivesse sido aberto, 
tivesse funcionado. A inauguração foi só de fachada, para o Secretário 
de Estado da Saúde, e mais uma propaganda enganosa para o povo 
de Betim. 

Além de comprovar essa enganação, o Vereador constatou outras 
aberrações no hospital, que mostram a situação de descaso em que 
se. encontra a saúde no município. Os pacientes estão usando as 
roupas com que foram internados, durante 3 ou 4 dias, pois o hospital 
não dispõe de pijamas e os familiares não podem levar roupas limpas 
para os doentes, uma vez que não lhes é permitido passar pela 
portaria. Isso compromete a higiene e a recuperação dos doentes. Os 
móveis, cadeiras, sofás e colchões estão quebrados e rasgados, sem 
condições de uso; falta equipamento de trabalho, e o pouco material 
existente é de baixa qualidade, dificultando a atuação dos 
profissionais. 

É vergonhosa a situação em que se encontra a saúde, mas, apesar 
do descaso do Governo municipal, o empenho e a dedicação dos 
funcionários vêm mantendo o atendimento à saúde em Betim. \ 

--------------~------------~ 
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Hoje pela manhã, nas unidades de Embiruçu, pudemos ver uma 

manifestação do Sind-UTE e de vários funcionários e usuários, 
indignados com essa situação. Já não agüentam mais tal sofrimento. 

No final da semana passada, recebi várias denúncias de que estava 
sendo fechada a unidade de terapia alternativa, que funciona como 
medicina preventiva e que, em 2002, registrou 3.759 consultas 
médicas e 576 atendimentos de nível superior, não médico. 

Ontem à tarde- pasmem!- soubemos que a Secretaria Municipal de 
Saúde estará reduzindo, a partir de maio, o horário de atendimento 
nas unidades de saúde - há anos, feito das 7 horas às 19 horas -, que 
passará a ser de 8 horas a 18 horas. Além disso, demitirá todos os 
funcionários contratados. 

O Prefeito Carlaile Pedrosa mencionou, na Câmara Municipal, que 
desapropriará o Minas Aqua Show, clube falido, para criar no local o 
clube dos funcionários públicos. Não somos contra os funcionários 
terem clube, mas questionamos esse empreendimento em uma época 
em que se demitem funcionários e se reduz o atendimento à saúde, 
deixando essa área no caos. Não podemos admitir a desapropriação 
de um clube e indagamos quais são os reais interesses que envolvem 
essa medida. 

Parece-me que o Prefeito de Betim tem vocação para comprar 
empresas que estão falindo. Ele comprou o prédio da SAFRAN, para 
lá transferir a Prefeitura Municipal. A saúde está um caos. As 
reclamações são inúmeras. Nas Unidades de Atendimento Intensivo, 
de acordo com informações dos médicos e dos usuários, faltam 
seringas, papel-toalha, cadeira de rodas e suporte para soro. Os 

. usuários estão recebendo o soro assentados nas cadeiras, com os 
suportes presos nas paredes. No hospital regional, passam-se três 
dias sem que as roupas sejam trocadas, falta remédio e marmitex. 
Nas Unidades Básicas de Saúde - UBS - não há remédios básicos. 
Para as consultas por especialidades, os usuários ficam por meses 
aguardando, sem previsão de atendimento. A Clínica Oftalmológica foi 
procurada ontem por um usuário, que nos informou que há dezenas 
de pessoas aguardando por cirurgia. Os funcionários informam que 
não há previsão para que elas iniciem e que a Prefeitura está devendo 
à clínica. Não sabemos que dívida é essa. Solicitaremos essa 
informação por meio dos nossos Vereadores. 
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· Isso está acontecendo em uma Prefeitura que, em 2003, conta 
com um orçamento de R$41 0.000.000,00, podendo chegar a 
R$460.000.000,00. No orçamento do ano passado, foram previstos 
R$341.000.000,00, e foi realizado um orçamento de 
R$370.000.000,00. 

Os Vereadores da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de 
Betim, João Cruz e Geraldo Pimenta, estão propondo uma audiência 
pública para discutir essa gravíssima situação. Espero que a Câmara 
Municipal de Betim aprove essa proposta. Desde já, solicito à 
Comissão de Saúde desta Casa o acompanhamento dessa situação. 
Estaremos apresentando requerimento para que seja realizada uma 
audiência pública com todos os defensores da saúde pública da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Podem pensar que, por ser 
uma Deputada do PT, estou fazendo oposição ao Prefeito, mas, se 
tiverem dúvidas, basta irem a Betim consultar a população. Não 
desejo que acreditem apenas em nossa palavra. Não somos 
parlamentares que fazem denúncias todos os dias. Procuramos muito 
mais apresentar propostas e incentivar as ações positivas e concretas, 
mas, se não falarmos, as pedras falarão. Como Vereadora de dois 
mandatos e como parlamentar do PT, que defende o Governo Federal 
e que tem como prioridade a saúde, estou lutando para conseguir 
recursos, a fim de que a área social, sobretudo a da saúde, possa ser 
contemplada. Não nos podemos calar. Entendam a nossa fala como 
um grito do povo de Minas, sobretudo da nossa cidade. Mais uma vez, 
convoco todos para visitarem as unidades de saúde, a Câmara 
Municipal e o hospital regional, a fim de tomarem conhecimento de 
toda a história do povo de Betim. Essa foi uma conquista desse povo, 
por meio do Orçamento Participativo, das organizações e dos 
sindicatos. Não podemos permitir que o Governo, que não teve 
compromisso com a área social e que desmontou toda essa estrutura 
da nossa cidade, continue fazendo isso. Lutaremos até o fim, para que 
esse quadro seja revertido. Não podemos permitir que esse povo 
sofra mais. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira. 
O Deputado Célio Moreira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembléia) 
venho à tribuna para comentar o recorde do desemprego na Grande\ 
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BH. O desemprego chega no trimestre a um recorde de 20,6% em 
março, tendo crescido 7% em relação ao mês de fevereiro, conforme 
dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego- PED. 

A construção civil lidera nas demissões. O índice de março é o maior 
já registrado desde 1995, quando foi feita a primeira PED na região. 
Com isso, a Região Metropolitana de Belo Horizonte agregou mais de 
36 mil pessoas sem emprego. O número de desempregados atinge 
462 mil pessoas. De 1999 a 2002, a taxa de desemprego ficou 
estacionada entre 17% e 19%. Atualmente, para as mulheres, a taxa 
de desemprego chegou a 12,9%. Isso foi um impacto para as 
mulheres, cuja taxa de desemprego em março deste ano elevou-se 
para 24,5%, quase três pontos a mais com relação ao mesmo período 
do ano de 2002, que era de 21 ,7%. · 

A falta de trabalho também aumentou para a faixa etária de 1 O a 17 
anos para 16,4%; acima de 40 anos, 11 ,9%. A taxa acumulada de 
desemprego na Grande BH, nos últimos 12 meses, cresceu 9%, 
conforme dados da PED. O setor produtivo absorveu pouco mais da 
metade das pessoas que entraram no mercado de trabalho, conforme 
o Coordenador da PED, economista do Departamento lntersindical de 
Estudos e Estatística, Sr. Mário Rodart. A maior desocupação foi 
registrada na Capital, 12%. Quanto à ocupação, as maiores reduções 
foram registradas no comércio, aproximadamente oito mil, e, nos. 
outros setores, dois mil. Em fevereiro de 2003, a massa de 
rendimentos dos ocupados retraiu 2,6% em relação ao mesmo 
período do ano passado, fenômeno verificado em todo o País. 

O índice alarmante e preocupante do desemprego não só na Região 
. Metropolitana de Belo Horizonte, mas também em todo o Brasil, 

aumenta a cada dia. Pela primeira vez nesta tribuna e por várias 
vezes na Câmara Municipal de Belo Horizonte, quando Vereador, 
denunciei o descaso, a falta de responsabilidade do Prefeito de Belo 
Horizonte, o Sr. Fernando Pimentel. No ano passado, perdemos em 
Belo Horizonte, especialmente na região do Barreiro, 1.100 empregos 
por causa da falta de interesse da Prefeitura de Belo Horizonte, devido 
ao parcelamento da área da Valorex Mannesmann. 

Várias empresas já se haviam comprometido a se instalarem ali. 
Uma empresa que geraria, naquela época, mais de 800 empregos 
diretos foi para o Rio de Janeiro, porque a "burrocracia" e a falta de 
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int~resse .emperraram tudo. E sabemos que cada emprego gerado 
dana ma1s 2.5. No entanto, no ano passado, perdemos 1.1 00 
empregos na região do Barreiro. 

O ~refeito Célio de .castro, quando estava na administração da 
Prefeitura de Belo Honzonte, fez um compromisso com a empresa 
Valorex Mannesmann de que encontraria uma forma legal para 0 
parcelamento do solo daquela área ociosa, na região do Barreiro, no 
terreno da Mannesmann. E foi feito um acordo entre a empresa e a 
Prefeitwa. que pediu que a Valorex Mannesmann construísse uma 
creche que atendesse a 130 crianças. A empresa construiu uma 
creche de primeira linha para atender a essas crianças. Formaremos, 
Sr. Presidente, uma comissão para visitar essa creche, que foi 
entregue à Prefeitura. Hoje, a creche não tem porta, janela, vidro pia 
vaso sanitário, fiação. Foi totalmente depredada. ' ' 
~esse acordo, foi solicitado que a empresa construísse um passeio 

e f1zesse a gramagem da Avenida Senador Levindo Coelho, da Via do 
Minério ao Vale do Jatobá. E a empresa assim o fez. Foi solicitada 
também a recuperação e ampliação da Praça Luiz Verano, no Barreiro 
de Cima, e a empresa construiu. Solicitaram ainda um posto médico 
no B~irro_ Bom Sucesso, e a empresa está aguardando, até hoje, a 
autonzaçao para construí-lo. Pediram ainda a construção de um 
centro cultural na região, e até hoje não foi construído, por falta de 
interesse da Prefeitura. 

Todas as vezes que Prefeitura e empresa reuniam-se vinha mais 
uma reivi~?icação. Pediam avenidas, túnel, querendo passar a 
resp?nsab1hdade da Prefeitura para a empresa, que prontamente 
quena atender. E a região do Barreiro, infelizmente, perdeu mais de 
1.100 empregos por causa da "burrocracia", da falta de interesse da 
administração municipal. 

Hoje participei, no Palácio, do lançamento e da assinatura de projeto 
do Sr. Governador que deve, este ano, gerar aproximadamente 20 mil 
empregos, dando oportunidade ao jovem de conseguir seu primeiro 
emprego, de trabalhar. O projeto é voltado para o jovem que estuda, 
c~m carga horária de 4 horas, e tem a participação da iniciativa 
pnvada e das Prefeituras. Essa proposta está sendo encaminhada 
para esta Casa. Portanto, o Governador está cumprindo uma das 
promessas de sua campanha. 
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Fico admirado pelo fato de que o PT, que teve o apoio do partido 
deste parlamentar, não tenha interesse em ajudar essas empresas a 
se instalarem nas regiões. Sabemos que, quando uma grande 
empresa instala-se, surgem outras menores, o que gera emprego, 
segurança e tranqüilidade. Não podemos perder nenhum emprego 
sequer e perdemos mais de 1.1 00 no ano passado. 

O Prefeito Célio de Castro tomou conhecimento disso, e fizemos 
duas audiências públicas na Câmara Municipal para saber por que 
parou e por que não o fez. Ele deu um tapa na mesa e disse que não 
admitiria que o processo fosse retomado. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Caro amigo 
Deputado Célio Moreira, apóio suas palavras. A Prefeitura de Belo 
Horizonte, nos últimos anos, tem-se preocupado umca e 
exclusivamente com a parte política de sua administração, deixando 
de lado as carências e mazelas de nossas cidades e da região do 
Barreiro. 

A Prefeitura deve olhar a população de sua cidade com mais carinho 
e deixar de lado os funcionários terceirizados que vivem renovando os 
contratos para trabalharem única e exclusivamente pela política do PT 
em Belo Horizonte. 

Dou voto de confiança ao projeto do primeiro emprego, lançado hoje 
pelo Governador do Estado. Tenho certeza de que resolverá esse 
problema e o da Prefeitura, que, de forma irresponsável, não trabalha 
pela população. Obrigado pelo aparte. 

O Deputado Célio Moreira* - Obrigado, Deputado Gustavo 
Valadares. Sr. Presidente, apresentarei requerimento da Comissão do 
Trabalho, da qual sou Presidente, para retomar a discussão, pois isso 
não é de interesse somente de Belo Horizonte, mas do Estado. 

Além do desemprego, o Estado está perdendo renda e receita. 
Essas empresas gerariam num ano mais de R$1 00.000.000,00- em 
impostos. 

Apresentaremos requerimento solicitando a presença da empresa e 
da Prefeitura para ver se recuperamos os empregos solicitados a Belo 
Horizonte e descartados até o momento. Ainda há tempo para 
recuperá-los. Como· disse, não podemos perder nenhum emprego 
sequer. Com esse ato, Minas Gerais perdeu mais de 1.100 empregos 
e uma receita anual de mais de R$1 00.000.000,00. Muito obrigado. 

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

1a Fase 
Abertura de Inscrições 
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O .. s~. ~resident~ -a Esgotada a hora destinada a esta parte,· a 
P~es1denc1a passa a 2 Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
D1a, ,compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados. e a _a.!?reciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as mscnçoes para o_ Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISAO DA PRESIDÊNCIA 
A Présidê~cia, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art. 

83 ~~ Reg_1m_e~to ln_terno, torna sem efeito despacho proferido na 
reumao ord1nana real~zada no último dia 3, referente a projeto de lei da 
Deputada Ana Mana, que institui cota de 50% no acesso à 
Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES -, por curso e 
~ur~o, _p~ra estudantes carentes que tenham cursado ensino médio em 
1nst1tU1çao da rede pública dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e 
do Norte de Minas. 

Assim sendo, a Presidência atribui ao projeto de lei o no 662/2003 e 
encaminha a matéria às Comissões de Justiça e de Educação para 
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 o-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Designação de Comissões 
O ~r._ Preside~te - A Presidência vai designar os membros da 

Com1ssao Espec1al para, no prazo de 60 dias, proceder a estudos 
sobre ~ ~tuação dos órgãos ambientais na prevenção de acidentes e 
nas at1v1dades de risco, bem como avaliar o sistema ambiental e 
propo~ medidas ~ara sua melhoria, doravante denominada "Comissão 
Espec1al dos Acidentes Ambientais": Pelo BPSP: efetivo - Deputado 
Doutor Ronaldo; s_uplente - Deputado Bonifácio Mourão; pelo Bloco 
PT-PC do B: ef~t1vo - Deputada Maria José Haueisen; suplente -
Depu_tado Laudehno Augusto; pelo PL: efetivo - Deputado Leonardo 
More1ra; suplente - Deputado José Milton; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Leo~ardo Quintão; suplente - Deputado Adalclever Lopes; 
pelo _PTB: efe~1vo - f?eputado Fábio A velar; suplente - Deputado Arlen 
Sant1ago. Des1gno. As Comissões. · 1 
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A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial 
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituiçã.o no 
42/2003, do Deputado Célio Moreira e outros. Pelo BPSP: efet1vo -
Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo 
Bloco PT -PC do B: efetivo - Deputado Laudelino Augusto; suplente -
Deputado Biel Rocha; pelo PL: efetivo - Deputado Célio M~reira; 
suplente - Deputado Leonardo Moreira; pelo PMDB: efet1vo -
Deputado José Henrique; suplente - Deputado Chico Rafael; pelo 
PTB: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Arlen 
Santiago. Designo. Às Comissões. . _ . 

A Presidência vai designar os membros da Com1ssao Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
43/2003, do Deputado Neider Moreira e outros. Pelo BPSP:. efetivo -
Deputado Neider Moreira; suplente - Deputado Ermano Bat1sta; pelo 
Bloco PT -PC do B: efetivo - Deputado Biel Rocha; suplente -
Deputado Laudelino Augusto; pelo PL: efetivo - Deputado Leonardo 
Moreira; suplente - Deputado Sidinho do Ferrotaco; pe~o . PM~.B: 
efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado Antomo Julio; 
pelo PTB: efetivo - Depu!ado Leonídio Bouças; suplente - Deputado 
Arlen Santiago. Designo. As Comissões. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos nos 554/2003, da Comissão de D.ireitos Humanos: e 
555 a 579/2003, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins 
do art. 1 04 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comis~ão de 
Transporte - aprovação, na 68 Reunião Ordinária, dos Requenmentos 
nos 381/2003, do Deputado Márcio Passos, 396/2003, do Deputado 
Chico Simões, 400, 418 a 420 e 430/2003, do Deputado Doutor 
Ronaldo, e 402 a 407/2003, do Deputado Leonardo Moreira (Ciente. 
Publique-se.); e dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Dimas Fabiano, 
Gil Pereira e Pinduca Ferreira - informando da mudança da 
nomenclatura e da sigla do Partido Progressista Brasileiro - PPB -
para Partido Progressista - PP -; e Dinis Pinheiro - indicando o 

Deputad~. José Milton para membro efetivo da Comissão Especia1
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para Em1t1r PareGe.r ~o~re a Proposta de Emenda à Constituição no 
~9/2003.' e~ su~st1twçao ao Deputado Alberto Bejani (Ciente. Cópia 
as Com1ssoes e as Lideranças.). 

Questões de Ordem 
O Deputa?o Carlos Pimen~a- .sr. Presidente, solicitei a palavra para 

trata~ d~ d_?IS a~suntos. O pnme1ro refere-se à indicação da Sra. Maria 
Coeli S1moes P1res para o cargo de Presidente do IPSEMG. Acredito 
qu~, no decorrer desta reunião e no mais tardar na reunião desta 
no1te, poderem?~ analisar a q~estão, uma vez que essa indicação do 
Governador ~ec~o. Neves esta em pauta e precisa ser discutida e 
votada o ma1s rap1do possível. Faço esse apelo porque precisamos 
.urgentemente oficializar esse ato . 

. Tenho em_ mã?s nota oficial do IPSEMG que merece ser lida e 
d1~ul~ada nao ~o p~ra os ~a~lamentares presentes, mas para o povo 
m1ne1ro: o funcionalismo publico e especialmente para os prestadores 
qe serv1ços. (-Lê:) 

"O ~PSEMG _é patrimônio do servidor e da sociedade mineira. Diante 
das. ~nformaçoes veiculadas nos últimos dias, a administração do 
Instituto vem a público esclarecer: 
.c?m relaçã~ à. privatização: em momento algum cogitou-se a 

h1potese de pnvat1zar o IPSEMG. Ao contrário, o Governo do Estado 
tem clareza qua~to à rele~ância desse órgão para o servidor público 
estadual .e a sociedade mmeira, e está trabalhando para restabelecer 
a-normalidade administrativa, visando ao fortalecimento da autarquia " 
Esse b.oa;o ~e privatizar o IPSEMG ou de separar a parte fornecedor~ 
da ass1stenc1a a saúde está muito clara na nota. 

"O pagam.ento dos credenciados: o Poder Executivo comprometeu-
se a. e.ncam~nhar projeto de lei à Assembléia Legislativa autorizando a 
adm1~1straçao do IPSEMG a quitar os débitos com os hospitais e 
d~ma1s prestadores de serviços da área da saúde realizados no último 
tnmestre de. 2002, s_er:n co?ertura orçamentária." Repito: todo 0 
trabalho r~~lizad~ no ult1mo tnmestre de 2002 que não teve cobertura 
orçamentana sera motivo de projeto de lei a ser encaminhado a esta 
Gasa para aprec~ação dos parlamentares. "Essa solução garantirá o 
resg~te da c~nf1ança da rede credenciada para a prestação de 
serv1ços de saude aos beneficiários do IPSEMG. 



46 
O orçamento de 2003: a administração do Instituto está 

negociando com os Secretários da área econômica do Governo o 
repasse de recursos orçamentários suficientes para garantir o 
funcionamento da instituição, de forma a assegurar a assistência 
previdenciária social e assistência à saúde aos beneficiários. 

Por fim, a administração do IPSEMG lembra aos seus servidores e 
usuários que o início desta gestão foi marcado por uma série de 
dificuldades de ordem administrativa e financeira, além da 
necessidade de controle de gastos. Tais problemas estão sendo 
solucionados para que o IPSEMG possa cumprir sua missão 
institucional." 

Isso está muito claro. Entendo o grande temor dos beneficiários do 
IPSEMG e do funcionalismo público, que precisa do órgão. Mas existe 
também a ansiedade dos prestadores de serviços. Na semana 
passada, disse em Montes Claros que os hospitais cogitavam o 
descredenciamento, devido ao déficit enorme do Instituto para com 
eles. Não havia condições de continuarem a prestação dos serviços já 
que não tinham a cobertura orçamentária nem a garantia do 
pagamento. 

A indicação de Maria Coeli, respaldada por todos nós, deve ser 
urgentemente oficializada à tarde ou na reunião noturna. 

Por último, quero comentar a respeito do programa lançado pelo 
Governador Aécio Neves na tarde de hoje. O programa do primeiro 
emprego é um compromisso de campanha, que trata da parceria com 
os municípios para que sejam gerados 20 mil empregos neste ano. 
Estão disponibilizados recursos em diversas secretarias, a de 
Indústria e Comércio deverá ter papel fundamental nesse programa. O 
projeto é um incentivo ao jovem, que encontra tantos obstáculos para 
se inserir no mercado de trabalho. A primeira coisa que perguntam é 
sobre a experiência. Se não há oportunidade do primeiro emprego, 
não poderá haver experiência. Esse projeto deve ser aplaudido e 
discutido pela Casa, com engajamento de todas as Secretarias. A de 
Ciência e Tecnologia, por exemplo, poderá favorecer jovens recém-
formados, que ficam no limbo do mercado de trabalho. Outra coisa 
espetacular no projeto é o incentivo ao jovem trabalhador rural, que 
contará com participação da Secretaria da Agricultura, por intermédio 
da EMATER, fixando o jovem na terra em que nasceu, após haver se 

afastado para estudar. 
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Falando em · emprego, gostaria de trazer duas expenencias 
fantásticas. A primeira, mostra grande criatividade do Prefeito de 
Japonvar. Trata-se do aproveitamento dos recursos naturais dessa 
cidade do Norte de Minas, capital nacional do pequi. Até o ano 
passado, toda a produção dessa fruta era adquirida por empresários 
de Goiás. O Prefeito Eraldino, muito preocupado, esteve em Goiânia 
para saber o destino da produção. Descobriu que a polpa do pequi 
estava sendo vendida nas redes de supermercados de Goiás. O 
Prefeito mobilizou a comunidade e conseguiu recursos junto ao 
Governo para implantar, por meio de cooperativa, unidade produtora 
de beneficiamento da polpa do pequi em Japonvar. 

Em 2002, foram industrializados e comercializados 
aproximadamente 1 O toneladas, ou seja, 1 O.OOOkg da polpa do pequi. 
Para este ano, a produção prevista é de 1 00 toneladas. O mais 
importante é que a Rede de Supermercados Jumbo adquiriu toda a 
produção do pequi industrializado em Japonvar. Ano passado, foram 
46 famílias - este ano serão 450 '" trabalhando diretamente no 
processo da cata, na industrialização e na comercialização do pequi. 

A Prefeitura de Japonvar dá exemplo ao País de como aproveitar 
recursos naturais na geração de emprego. Isso, com o homem sendo 
fixado no campo, e a família tendo direito aos recursos. Espero que 
em Minas Gerais, no Governo Aécio Neves, as portas estejam abertas 
para a ampliação dessa unidade cooperativa de produção e 
industrialização do pequi em Japonvar. Temos de incentivar e 
reconhecer a força do trabalho. 

Na cidade de São João do Paraíso, .a folha do eucalipto era 
desprezada, aliás, transformava-se em estorvo no processo de 
formação do carvão. Um grupo de pessoas se juntou, formando uma 
cooperativa. Por meio dessa cooperativa, retiram da folha do eucalipto 
- produto que era descartável - óleo para uso doméstico, que 
exportam para a Europa, a fim de ser usado na elaboração e 
industrialização de perfumes de primeira qualidade. Essa cooperativa 
dá emprego a mais de mil pessoas e não recebe recurso oficial de 
nenhum governo, o que mostra que é possível fazer alguma coisa. 

Temos em nossa região matéria prima fantástica: o cristal, que 
poderá ser reaproveitado. Temos também o artesanato de Mont~s 

! 
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Claros, Januária e Pirapora. Devemos mostrar o que podemos 
fazer, quando se tem vontade e mão-de-obra à disposição. 

Cumprimento a companheira Vera, grande batalhadora, que foi 
perseguida pelo Prefeito de São João do Paraíso. Ele perseguiu, mas 
não impediu que montassem a cooperativa, que hoje dá exemplo de 
cidadania, eficiência e responsabilidade. 

O lançamento do programa Primeiro Emprego é incentivo para 
iniciativas dessa natureza. Farei apelo à Rede Minas para que vá a 
Japonvar e a São João do Paraíso mostrar esse grande exemplo ao 
País. 

O Presidente Lula lança o Programa Fome Zero e fica na 
dependência de doações: de pecuaristas doarem animais e de os 
grandes empresários doarem sobras de alimentos. 

Temos de seguir exemplos dessa natureza. Não se mata a fome 
sem empregar o povo. Conseguir-se-á um programa perene, que 
reconheça a cidadania do trabalhador se lhe devolvermos a dignidade. 
Por intermédio de um emprego, comprará feijão, arroz, óleo e dará 
educação e medicamentos a seus filhos. O Programa Fome Zero foi 
implementado de forma atabalhoada. As doações dos pecuaristas de 
Uberaba e o cheque de R$500.000,00, a ser entregue a Lula, 
representam um pingo d'água no oceano. A geração de emprego e de 
renda por meio de recursos naturais é mais importante. Temos de ter 
empregos duradouros, e não sazonais. 

Parabéns ao Prefeito Heraldino Soares, de Japonvar, aos que 
acreditaram na cooperativa, aos cooperados de São João do Paraíso 
e ao Governador Aécio Neves, que, lançando o programa Primeiro 
Emprego, incentiva as iniciativas duradouras, que beneficiarão o 
Jequitinhonha e o Norte de Minas. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Ronaldo - A televisão mostrou pesquisa 
realizada em Diamantina, sobre o aproveitamento do óleo do pequi 
como combustível. Misturado ao álcool, transforma-se em 
combustível. Deus nos dá a substituição para o "black gold", que será 
o nosso "ouro do pequi". Vou a Japonvar, na próxima sexta-feira. 
Obrigado. 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira, 

solicitando a retirada de tramitação do Requerimento no 421/2003. A 
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Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso 
VIII do art. 232, c/c o inciso IV do art. 180, do Regimento Interno 
(Arquive-se o requerimento.). 

Questão de Ordem 
~ Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito recomposição de 

quorum. 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário, 

pa~a proceder à chamada dos Deputados para a recomposição de 
quorum. 

O Sr. Secre.tário (Deputado Miguel Martini)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados, que, 

somados aos 9 em comissões, perfazem um total de 30 Deputados. 
Portanto, há quórum para a discussão da matéria constante na pauta. 

Discussão de Pareceres 
O Sr. Presidente - Indicação feita pelo Governador do Estado do 

nome de Maria Coeli Simões Pires para o cargo de Presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. 

Questão de ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, acompanhei a 

chamada dos Deputados. Passamos para uma fase de votação do 
nome e não temos número suficiente para votação. Peço a V. Exa. 
que encerre esta reunião, de plano. 
? Sr. Pre~i~ente - Deputado Rogério Correia, temos 30 Deputados, 

numero suf1c1ente para a discussão da matéria. Em discussão a 
indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. ' 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião 
co~vo~ando os Deputados para as reuniões extraordinárias de log~ 
ma1s, as 20 horas, e de amanhã, dia 30, às 9 horas, nos termos dos 
editais de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do di~ 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. · 

-ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 24/4/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
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questões de ordem; requerimento do Deputado Rogério Correia; 
deferimento - Questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria -
André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - lvair NogueiFa - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -

M · J , H · 51 ana ose aue1sen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo_ Cesar - Paulo Piau -.Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério 
Corre1a - Sargento Rodngues - Sebastião Helvécio - Sebastião 
~a_varro Vi_eira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley 
Av1la - Wehton Prado -Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) -Às 9h15min a lista de 

comparecimen~~ registra a existência de número regiment~l. Declaro 
a~ert_a a. r~~n1ao. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
m1ne1r~,. IniCiamos os nossos trabalhos. Com a palavra, 0 Sr. 2°-
Secretano, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
Ata 

~ O Deputado Bonifácio Mourão, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
le1tura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

O . S!. ~resi.dente - Nos termos do edital de convocação, a 
Pres1denc1a va1 passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. ' 

Questão de Ordem 
_o Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, foram sabatinadas 

diversas pessoas, conforme prevê a Constituição do Estado, cujos 
n?mes devem ser aprovados pelo Plenário da Casa para titulares de 
dl'(ersas fundações e autarquias. Alguns desses nomes constam na 
pauta de hoje, e outros, não. E existe um questionamento que já 
pa~sei _ao Líder do Governo, sobre pelo menos duas ' dessas 
1nd1caçoes, a respeito das quais gostaríamos de ter um debate mais 
aprofundado, uma do ponto de vista legal, e outra, não. Como 
e~tamos no proce~so de discussão desse tema, e iniciei um diálogo 
ha pouco com o L1der do Governo, solicitaria a V. Exa., consultados 
os Deputados, que suspendêssemos a reunião por 1 o minutos, para 
tentarmos um acordo sobre a votação desses nomes e o referendo 
deles pelo Plenário. 

Suspensão da Reunião 
1 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem: 
I 

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



suscitada pelo Deputado Rogério Correia, vai suspender a reunião 
por 5 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Discussão e Votação de Pareceres 

52 

O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do 
nome de Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti para o cargo de 
Presidente da HEMOMINAS. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a 
matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o 
inciso I do art. 261, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. A 
Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em 
votação, a indicação. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não há quórum 

para a votação. A Presidência torna sem efeito a votação._ A 
Presidência verifica, de plano, que já existe quórum para votaçao, 
motivo por que vai renovar a votação da indicação. Em votação, a 
indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: . , 
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Mana - Andre 

Quintão - Antônio Andrade - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos 
Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Leonardo 
Moreira- Leonardo Quintão- Leonídio Bouças- Luiz Fernando Faria-
Luiz Humberto Carneiro- Márcio Passos- Maria Olívia- Maria Tereza 
Lara - Mauro Lobo - Neider Moreira - Padre João - Pastor George -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila- Weliton Prado- Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; votaram "não" 6 
Deputados; houve 1 voto "em branco", totalizando 49 votos. Está, 
portanto, aprovada a indicação do nome de Anna Bárbara de Freitas 
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arne1ro Proietti para o cargo de Presidente da HEMOMINAS. 

Oficie-se ao Sr. Governador do Estado . 
Indicação feita pelo Governador do Estado do nome de Carlos 

Alberto Pereira Gomes para o cargo de Superintendente-Geral da 
F.UNED.:. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em 
d~scussao, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o inciso 1 do art. 261, c/c os 
arts. 252 e 255 do Regimento Interno. A Presidência solicita aos 
Deputa~os que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação. 

- Reg1stram seus votos os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

A~a Maria - André Ouintão - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos 
P1menta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - ~ilberto Abram~- Gu~tavo Vala?ares- lrani Barbosa - Jayro 
Lessa - Jo Moraes - Jose Hennque - Jose Milton - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Humberto Carneiro- Márcio Passos- Maria Olívia- Maria Tereza Lara 
- Mauro Lobo - N_eider M~reira - Padre João - Pastor George - Paulo 
Ces~r - Paulo P1au ~ _ Remolo. ft:loise - Rogério Correia - Sargento 
Rodngues .- Sebast1ao Helvec1o - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados; votaram "não" 1 o 
D"eputados; houve 2 votos "em branco", totalizando 51 votos. Está 
portanto, aprovada a indicação do nome .de Carlos Alberto Pereir~ 
Gomes para o cargo de Superintendente-Geral da FUNED. Oficie-se 
ao Governador do Estado. 

Indicação feita pelo Governador do Estado do nome de Carlos 
Eduardo Venturelli Mosconi para o cargo de Superintendente-Geral da 
F_HEMI~. A C~mi_ssãc: Especial opina pela aprovação do nome. Em 
d~scuss~o, a 1nd1caçao. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
d1scussao. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o inciso I do art. 261, c/c os 
arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação. \

1 
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- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos 
Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar- Gilberto Abramo - Gustavo Valadares- lrani Barbosa - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Humberto Carneiro- Márcio Passos- Maria Olívia- Maria Tereza Lara 
- Mauro Lobo - Neider Moreira - Padre João - Pastor George - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados; votaram "não" 13 
Deputados, totalizando 49 votos. Está , portanto, aprovada a indicação 
do nome de Carlos Eduardo Venturelli Mosconi para o cargo de 
Superintendente-Geral da FHEMIG. Oficie-se ao Governador do 
Estado. 

Indicação feita pelo Sr. Governador do Estado do nome da Sra. 
Maria Coeli Simões Pires para o cargo de Presidente do Instituto da 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -IPSEMG. 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, aproveitando a 

responsabilidade que recai sobre a Assembléia Legislativa, gostaria 
de fazer um pequeno comentário a respeito da indicação da Profa. 
Maria Coeli para a Presidência do IPSEMG e chamar atenção para o 
momento crucial que está vivendo esse órgão. A situação é dramática. 

Ainda ontem recebemos um comunicado dos hospitais do Norte de 
Minas de que suspenderão convênio com o I PSEMG por falta de 
pagamento dos serviços prestados durante todo o ano de 2002. Isso 
atingirá mais de 100 mil servidores diretos e indiretos que dependem 
do IPSEMG para terem assistência à saúde. Aliás, a assistência é 
quase toda concentrada em Belo Horizonte. No interior de Minas, essa 
assistência se dá por meio de convênios com hospitais. Temos um 
orçamento apertado. Há uma dívida de quase R$40.000.000,00 a ser 
paga, como restos a pagar deixada pelo Governo Itamar Franco. A 
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situação é dramática, difícil. 
Neste momento, em meu nome, em nome do partido, fazemos um 

apelo pela votação do nome da Profa. Maria Coeli, uma pessoa 
extremamente competente, técnica, com vontade de acertar. 
Certamente vai acertar. Gostaríamos de ver o IPSEMG fortalecido 
tendo o apoio necessário do Governador Aécio Neves. ' 

Participei, há cerca de dois ou três anos, de uma CPI para analisar o 
IPSEMG. Chegamos a conclusões várias, todas foram encaminhadas 
ao Governo. Aparentemente foram acatadas, mas, na realidade, não 
foram sustentadas pelo Governo Itamar Franco. 

Esta votação hoje é importante. A pessoa indicada pelo Governador 
Aécio Neves é competente, tem respaldo dos servidores, do Governo, 
e é necessário que a Assembléia de Minas dê o respaldo necessário à 
Profa. Maria Coeli para que ela possa gerenciar e presidir o IPSEMG 
com a competência que nosso instituto merece. 

Só chamamos a atenção para os momentos turbulentos e difíceis 
que o IPSEMG vai passar neste ano. Chamamos também atenção 
para projetos vitoriosos e importantes, como o IPSEMG-Família, o 
qual está dando um exemplo de eficiência e de assistência aos 
nossos servidores. Esses projetos não poderão sofrer solução de 
continuidade. Não poderão ser interrompidos porque são programas 
vitoriosos. 

Para que o IPSEMG saia fortalecido com essa indicação, faço um 
apelo em meu nome, em nome desta Casa, em nome dos quase 600 
mil servidores diretos e indiretos que dependem do IPSEMG, para que 
não apenas interrompamos a votação neste momento, mas para que 
também a Assembléia Legislativa continue ao lado do IPSEMG a 
partir de agora. O IPSEMG é um instituto sério, secular e merece todo 
o apoio do Governo do Estado e da Assembléia Legislativa. 

Vamos votar "sim", mas para que a Sra. Maria Coeli tenha condições 
de gerenciar o Instituto com a competência que merece. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério 
Correia solicitando o adiamento da discussão da indicação da titular 
do IPSEMG pelo Governador do Estado. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Declarações de Voto 
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O Deputado lrani Barbosa - Sabatinar a Maria Coeli sobre 

qualquer assunto só faz sentido para quem não conviveu com ela, não 
prestou atenção ao trabalho que desenvolveu nesta Casa ou não 
conhece sua vida profissional. 

A Sra. Maria Coeli não deveria ter sido sabatinada. Uma pessoa que 
passou pela Diretoria-Geral desta Casa, que conviveu com todos os 
Deputados e que é conhecida por todos deveria estar dispensada de 
qualquer sabatina. 

Temos de votar, e votarei "sim". Tenho dificuldades de manter bom 
relacionamento com as pessoas, mas, no que diz respeito à Maria 
Coeli, asseguro ser esta de uma seriedade ímpar, e não cabe aqui 
discutir o que ela vai ou não fazer no IPSEMG. Caberiam a discussão 
e a sabatina, mas o que vai fazer, não. Temos de votar, e a discussão 
fica para quem quiser convocar depois. 

O Deputado Chico Simões - Não está sendo discutida a 
competência da Sra. Maria Coeli Simões Pires, mas a questão do 
IPSEMG, com a seriedade que se exige. 

Esta Casa não se pode furtar à responsabilidade de não só aprovar 
o nome da Sra. Maria Coeli, que todos conhecemos, mas também de 
dar-lhe condições de resolver o problema financeiro que os hospitais e 
prestadores de serviços estão atravessando em decorrência de uma 
administração do IPSEMG que não cumpriu seus compromissos nos 
últimos 90 dias. 

A responsabilidade é grande. Não podemos permitir, como disse o 
Deputado Carlos Pimenta, hospitais não mais atenderem pelo 
IPSEMG. Isso é grave e sério, quando também o SUS anda 
deficitário. 

Manifesto meu voto a favor da suspensão da votação. Não que eu 
seja contra, em absoluto, à indicação do nome da Sra. Maria Coeli, 
mas temos de escolher o momento oportuno, para que possamos não 
apenas resolver a nomeação, mas também dar sustentação através 
de autorização desta Casa com verbas suplementares para que o 
IPSEMG possa arcar com seus compromissos. 

Não podemos abrir mão de nossa responsabilidade. Este é um 
momento histórico: vamos suspender a votação e fazer nossa parte 
para que o povo de Minas Gerais seja contemplado com a ação 
efetiva do Poder Legislativo. 
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Questão de Ordem 

O Deputado Paulo Piau ., . Sr. Presidente, aprovo o sistema da 
sabatina, porque é uma forma de discutirmos quem ocupará cargos-
chave no Governo do Estado. Foi uma medida feliz adotada por esta 
Casa, copiando o que já é praticado na esfera federal. Porém, existem 
duas_ etapas. Uma delas, quando a pessoa é questionada, já foi 
venc1da. Os 77 Deputados desta Casa podem participar livremente do 
questionamento, mas considero extemporâneo o requerimento do 
Deputado Rogério Correia. Entendo que o Deputado lrani Barbosa 
pediu que fosse encaminhada a votação, e gostaria de saber da 
pos~ibilidade de anulação dessa votação confusa, para que 
pudessemos acertar. 

É u~ absu!do que ~semos isso como argumento, que uma pessoa 
que a1nda nao assum1u o IPSEMG venha aqui numa segunda etapa 
para provar que é capaz de resolver os problemas desse órgão. Já 
que foi questionada na comissão, temos de dar-lhe o instrumento para 
que possa resolver os problemas do IPSEMG, que são graves. 
Proponho que V. Exa. renove essa votação e que derrubemos o 
requerimento do Deputado Rogério Correia, colocando o nome de 
Maria Coeli em votação. Esse seria o comportamento mais normal, 
sob pena de esta Casa cometer um equívoco. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente- Tendo em vista questão de ordem suscitada pelo 

Depu~ado Paulo Pi_au e entendendo que houve dúvidas quanto à 
votaçao do requenmento do nobre Deputado Rogério Correia a 
Presidência vai suspender a reunião por 25 minutos. Estão suspen~os 
os nossos trabalhos 

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

Presid~ncia, entendendo que houve verdadeiro tumulto na votação do 
req_uenmento do Deputado Rogério Correia, torna a votação sem 
efe1to, nos termos da Decisão da Presidência proferida em 5/5/99. 

Questões de Ordem 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, embora tenha havido 

não diria _um tumulto, mas alguns desencontros, entendo que est~ 
Casa, ma1s uma vez, presta grande serviço à democracia. Participei 
da comissão que sabatinou nossa prezada Maria Coeli, que no~ 



58 
encantou a todos com sua firmeza e é figura que tem, 
indubitavelmente, uma história brilhante a seu favor. Pela minha 
vivência como Prefeito, entendo que temos de fazer uma leitura 
objetiva das coisas públicas. Esta Casa está preocupada com o nosso 
IPSEMG, com o pagamento aos prestadores de serviços que sê 
encontra atrasado, com a indefinição relativa aos serviços prestados. 
Os prestadores de serviços, que cumpriram sua parte, não sabem 
sequer se receberão. . 

Esta Casa acabou de dar uma manifestação muito clara e objetiva·. 
Entende que o IPSEMG deve funcionar com eficiência, para atender 
bem os servidores. O IPSEMG deve ter a responsabilidade de pagar a 
seus fornecedores e fazê-lo o mais rápido possível. E, até que o faça, 
que venha a público tranqüilizá-los com a informação correta de 
quando irá pagá-los. 

Essa é minha leitura dessa questão. Quem estava colocando 
alguma objeção em votar o fazia no propósito de ter maiores 
esclarecimentos da ilustre Presidente do I PSEMG, assim já a 
considero, pela sua história e pela aprovação que obteve na comissão 
que a sabatinou. Houve aqueles que se manifestaram para que a 
votação se desse hoje, como o Deputado Carlos Pimenta, até para 
que ela tenha tranqüilidade para dar seqüência ao seu trabalho. Faço 
parte da corrente que entende que ela precisa ter tranqüilidade para 
continuar seu trabalho e fazer com que o IPSEMG funcione a bem de 
todos os mineiros e possa, de fato, viver um momento novo. Foi o que 
ela disse na comissão que a sabatinou. 

Estou tranqüilo, mas sinto que a Casa manifestou uma certa 
intranqüilidade, que vai ficar marcada como sendo uma espécie de 
alerta e uma demonstração clara do sentimento da Assembléia com 
relação ao órgão. Queremos o IPSEMG funcionando bem e 
acreditamos que a Sra. Maria Coeli tem perfeitas condições de 
conduzi-lo da melhor maneira possível. Mas queremos que os 
fornecedores, os hospitais, as clínicas, os profissionais e os 
funcionários públicos tenham tranqüilidade e recebam o atendimento 
que lhes é devido. 

Em Divinópolis, que ce11traliza o atendimento de mais de 1 milhão de 
habitantes numa região enorme, o único hospital que atendia ao 
IPSEMG parou de fazê-lo. Até quando isso vai ficar assim? 

-
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Faço, portanto, um apelo, Sr. Presidente, para que aprovemos o 

nome da Sra. Maria-Coeli,· contribuindo para que o IPSEMG funcione 
nos termos que todos desejamos. . 

O De~utado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaríamos de 
parabemzar o Deputado Domingos Sávio por seu pronunciamento, 
com o qual concordamos. Os cinco Deputados da Bancada do PDT 
estão presentes, somos favoráveis à aprovação do nome da Sra. 
Mari~ _Coeli e V?taremos contrariamente ao requerimento do-Deputado 
Roge~1o Corre1a. Entendemos que a aprovação dessa indicação, 
respeitando os nossos pares, que já sabatinaram a Sra. Maria Coeli 
é, no mínimo, um compromisso desta Casa. Temos de aprovar e dize; 
que, ao assumir esse cargo, terá mais condições de dar a resposta 
que a Bancada do PT está exigindo do Governo. Portanto é 
necessári? _que ela assuma com plenos poderes, com legitimid~de 
para pres1d1r o IPSEMG, e, certamente, para resolver as pendências 
que precisam ser solucionadas. 

O PDT está presente, portanto, quer votar e se manifestar 
favoravelmente à aprovação do nome da Sra. Maria Coeli. Muito 
obrigado. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, desejo manifestar 
nosso apoio à decisão de V. Exa., porque houve um pequeno tumulto 
na votação_ do requerimento. Quero dizer também que conheço bem a 
Profa. Mana Coeli Simões Pires, não só porque ela foi Secretária-
Geral da Mesa por ocasião da votação da Constituição mineira, em 
1989, como também pelo trabalho exercido na Assembléia durante 
todo. o tempo em que foi nossa servidora. 

Quero dar o meu testemunho como relator da Constituição mineira, 
por ter el~ nos dado uma assessoria direta e por todo o seu empenho 
na redaçao da nossa Constituição Estadual. 

Se hoje temos uma Constituição que consideramos boa, devemos, 
em grande parte, à competência e à dedicação da Profa. Maria Coeli, 
~ue trabalhava uma média de 18 horas diárias, por sua dedicação 
1mensa a tudo que lhe compete. 

Ao mesmo tempo, queremos dizer que a tese da Profa. Maria Coeli 
acabou de ser aprovada na Faculdade de Direito da UFMG com nota 
1 O por unanimidade. Isso dá o testemunho da sua competência, que 
conhecemos de perto. A questão da crise do IPSEMG nada tem a ver 
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com a nossa votação de indicação da Profa. Maria Coeli, até porque 
essa crise precisa ser resolvida por uma pessoa competente e 
experiente como ela. Aliás, já tem demonstrado isso no IPSEMG, 
pagando em dia os meses de janeiro, fevereiro e março. Agora, 
quanto aos meses de outubro, novembro e dezembro, que ainda 
estão pendentes e são do outro Governo, ela está proc~r~n~o um 
caminho. Esse débito não ficou em restos a pagar nem fo1 hqu1dado. 
Então, ela está procurando, com empenho, uma solução jurídica para 
a questão. Talvez um cré9ito especial. Não iríamos restringir o seu 
nome por essa questão. E mais um motivo para que aprovemos o 
nome dela. 

Como bem disse o Deputado Chico Simões, não podemos confundir 
as coisas, todos temos de procurar a solução para a questão, porque, 
na realidade, é muito séria. Precisamos resolver esses créditos dos 
hospitais, caso contrário vão sair do IPSEMG e cair no SUS. Aí, a 
Secretaria da Saúde vai pagar caro por isso. Precisamos aprovar, por 
unanimidade, o nome da grande professora e servidora Maria Coeli 
Simões Pires pela sua competência e por seu trabalho. 
. O Deputado Alencar da Silveira Júnior ~ Sr. Presidente, apesar de o 
Deputado Carlos Pimenta, do meu partido, já ter falado em nome da 
bancada, assim como o Deputado Sargento Rodrigues, não poderia 
deixar de externar a minha opinião, por conhecer e admirar a Profa. 
Maria Coeli. 

Faço um apelo à Bancada do PT para que retire esse requ_erimento, 
porque a companheira Coeli, amiga desta Casa, que ded1cou uma 
parte de sua vida ao Legislativo mineiro, está indicada. Ela terá 
respaldo para fazer o melhor pelo IPSEMG e por Minas Gerais. 

Sabemos que o requerimento do Deputado Rogério Correia não tem 
nada de pessoal contra a companheira Coeli, e sim contra a situação 
em que se encontra o IPSEMG hoje. Tenho certe~a de_ que toda-~ 
Bancada do PT, principalmente os Deputados ma1s ant1gos, que Ja 
tiveram a oportunidade de conviver com a Profa. Maria Coeli, sabem 
da sua competência e do seu compromisso. 

O Deputado Dinis Pinheiro ~ Aqui estamos para ajudar a encontrar 
caminhos eficazes para solucionar os gravíssimos problemas do 
Estado de Minas Gerais. 

A Profa. Maria Coeli simboliza como poucos a capacidade 

' 
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administrativa, a correção, a austeridade e acima de tudo a e t ·t 
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o, s~rvanc1a_ os- ma1s ngoroso.s padrões de probidade no trato 
pu~lico~ Ass1m sendo, o PL manifesta total apoio e sua solidariedade à 
1nd1caça? dessa pr~fe~s9ra, que possui uma biografia extraordinária e 
quedara uma contnbu_1çao inestimável à reestruturação do IPSEMG. 

Porta_nto, o PL aqw se encontra para votar, auxiliar, colaborar e 
apl~ud1r o nome dessa professora altamente renomada. Muito 
obngado. 

O Deput~do F?bio Avelar ~ Sr. Presidente, nós também gostaríamos 
de cu~pnmenta~lo pela sábia decisão de retornar à votação do 
re,qu_enmento_ do Deputado Rogério Correia. Também queremos, de 
publico, m_amfest~r noss~, P?sição contrária a ele. Achamos que a 
Profa. ~an~ Coel1, como Ja d1sseram aqui, é uma pessoa da mais alta 
competenc1a e tem demonstrado interesse profundo pela questão do 
IPSEMG. Sabemos que a situação é grave e que depende da união 
dos _esforços de todos nós. Mas não podemos aceitar 0 
questionamento d_~ss~ nome num momento de votação, mesmo 
porque seu nome Ja fo1 aprovado por uma comissão competente para 
1sso. ~cho que seria um precedente grave a aprovação do 
~equenmento d? Deputado Rogério Correia e que esse momento é 
Inoportuno. Tenamos que colocar, de pronto o nome da Profa M · c r - · . ana 

oe 1 em votaçao. Sabemos que a Bancada do PT em peso vai votar 
em seu n~~e por entender que se trata de pessoa competente, que 
t~m C_?nd~ç?es para enfrentar, juntamente conosco, a gravíssima 
s1tuaçao v1v1da pelo IPSEMG. Muito obrigado. 

O . Deputado Mauro Lobo ~ Sr. Presidente, acho que estamos 
analisando um nome que_ é unanimidade nesta Casa pelo seu 
pas~ado_, pela demonstraçao de competência, responsabilidade e 
ded1caça~ em tudo o que faz. A Sra. Maria Coeli é merecedora do 
to~al apolo desta ,<?asa, e a Bancada do PT reiteradamente tem 
af1~mado que apo1a seu nome, mas utiliza esse processo de 
ad1amen~~ de votação apenas para, de forma mais incisiva, conseguir 
um pos1c1onamento do Governo em relação aos atrasados do 
IPSEMG. Acho que esse a~~Aunt? realmente é muito importante, e 
conhecemos ~s suas consequenc1as em todo o interior do Estado. As 
pessoas precrsam ser atendidas pelos convênios mantidos peld 
IPSEMG. Mas sabemos que o Governo terá sensibilidade parai 

------0------.......J 
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resolver tudo isso, notadamente a Profa. Maria Coeli. Então, 
fazemos um apelo para que seja votada a indicação para a 
Presidência do IPSEMG e que, numa homenagem a essa dedicada 
funcionária desta Casa, aprovemos o seu nome. 

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, gostaria de lembrar que, 
quando o Governador fez as indicações para a ocupação desses 
cargos, o nobre Líder do PT disse que o Governo estava atropelan~o 
as normas e fazendo indicações sem que antes esta Casa as 
apreciasse. Lembro também ao nobre Líder do PT que a Liderança 
desse partido está querendo fazer o mesmo hoje, está querendo 
suprimir as normas regimentais. Quero destacar que cabe ao Plenário 
da Assembléia Legislativa tão-somente aprovar ou não o nome da 
Sra. Maria Coeli, bem como o das demais pessoas indicadas para 
vários órgãos, já que foi cumprido o Regimento e a legislação legal e 
eles já foram sabatinados pelas comissões desta Casa. 

O pedido da Liderança do PT é contra o Regimento desta Casa 
porque não cabe, pelas normas do nosso Regimento Interno, que a 
pessoa se submeta a uma nova sabatina pelo Plenário da 
Assembléia. 

Há outro aspecto a ser observado: estamos no dia 24 de abril, e 
Minas, especialmente o IPSEMG, não podem esperar mais. Estamos 
a quase meio ano, e as questões financeiras do Estado são muito 
graves. Temos de ter, no caso do IPSEMG, a presença da Sra. Maria 
Coeli, que já é quase uma unanimidade, por sua competência e por 
seu talento. Precisamos que ela seja efetivada na Presidência do 
IPSEMG. Por questões regimentais, temos de proceder à votação 
para aprovar ou não o nome, mas fazer com que ela venha a esta 
Casa submeter-se ao Plenário é descumprir o Regimento Interno da 
Assembléia. 

Em cumprimento à norma, temos de proceder à votação e, com 
certeza, aprovaremos o nome da Maria Coeli, que merece a confiança 
de todos nós. É uma indicação que, tenho certeza, irá honrar o 
Governo de Minas e fazer com que o IPSEMG volte a ser um órgão 
respeitado e cumpridor de seus compromissos. Qualquer governo ou 
órgão que não cumpra seus compromissos perde a credibilidade. 
Tenho certeza de que a Sra; Maria Coeli irá, na Presidência do 
IPSEMG, resgatar a credibilidade e a imagem desse órgão tão 
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O Deputado, José Milton - Ratificando o que já foi aqui expressado 
pel~ n~sso L1der, ~eputado Dinis Pinheiro, que fechou questão no 
apo~o ,.a Sra. Mana Co.~li, .ninguém duvida de sua qualificação 
~ro~ss1~na~, de sua expenenc1a, de sua competência para dirigir esse 
orgao tao Importante para o funcionário público de Minas que é o 
IPSEMG. ' 

Gostaria, com o devido consentimento de V. Exa., de sair um pouco 
desse assunto e externar em meu nome, em nome de todo povo de 
Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco e Ouro Preto, desta Casa e de 
todos os D~~utados, em nome de todo o povo mineiro, condolências a 
essas fam1has que perderam nove entes queridos no acidente 
ocorrido ontem. à n?i,t~, pessoas que viajavam de Ouro Preto para 
fazer cursos un1vers1tanos em Conselheiro Lafaiete. 
Nov~ pessoas buscavam sua formação profissional, um curso 

supenor. Isso expõe as dificuldades do cidadão brasileiro em 
conseguir fazer um curso superior. Às vezes, a universidade está 
pe~to ~~~~. é o caso de Ouro Preto, que é um grande centro 
un1vers1tano, com a UFOP. Mas o cantidato, infelizmente, não tem 
como conquistar uma vaga ali e é obrigado a sair, a se deslocar, 
pagando caro pelo transporte, sujeitando-se a riscos de acidentes 
graves, até mesmo fatais, como o ocorrido ontem próximo à cidade de 
Ouro Branco. 
O~e Deu~ dê todo conforto espiritual a essas famílias. Essa tragédia 

expoe o Sistema de educação, de ensino, leva-nos a fazer uma 
reflex~o sobre as dificuldades do cidadão para fazer um curso 
supenor. 
F~ço apelo à Comissão de Meio Ambiente, da qual sou membro 

efet1vo.' e à Comissão de Educação, pois foi aprovado um 
requenmento do Deputado Rogério Correia, que se encontra conosco 
para realização de audiência pública hoje, na cidade de Ouro Preto: 
~ntende~os_ que a situ~ç~o de consternação, de comoção, naquela 
Cidade, 1mpoe uma dec1sao sensata, inteligente, de solidariedade a 
essas famílias, adiando essa audiência pública para outra semana. 
Como pro~~ de n9ssa s~lidariedade, do respeito desta Casa para com 
essas fam11ias, nao realizemos essa audiência pública hoje em Ouro 
Preto. 

'L.. ----------------------1 --------------------
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Vamos sugerir à Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 

Deputada Maria José Haueisen, e também ao Deputado Adalclever 
Lopes, da Comissão de Educação, que não se realize essa audiência 
pública em respeito e solidariedade a essas famílias. Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, agradeço a 
compreensão de V. Exa. por ter suspendido a reunião para 
discutirmos o requerimento que apresentei relativamente à votação da 
indicação da Ora. Maria Coeli para a superintendência do IPSEMG. 

Como houve visões diferenciadas a respeito da minha proposta, e 
como fizemos novo Acordo com o Líder do Governo, solicito a retirada 
do requerimento. 

Não discordarmos da indicação da Sra. Maria Coeli para a 
superintendência do IPSEMG. Pelo contrário, seu nome foi aceito por 
todos. A sabatina o aprovou. Votaremos favoravelmente à sua 
indicação para a superintendência do IPSEMG. O que defendo, no 
entanto, é que, antes de aprovarmos seu nome, é urgente discutirmos 
a situação do IPSEMG. 

Eu já havia apresentado requerimento à Comissão de Administração 
Pública para debatermos a realidade do IPSEMG e, ontem, cobrei da 
comissão a agilização desse debate. Ao solicitar Acordo de Liderança 
para discutir a situação geral do Estado, enfatizei a questão do 
IPSEMG. O requerimento está há pelo menos um mês e meio na 
Comissão de Administração Pública e ainda não recebeu 
encaminhamento. 

A preocupação não é apenas das Bancadas do PT e do PC do B. O 
Deputado Doutor Viana apresentou requerimento semelhante em 
outras comissões; V. Exa. já expôs publicamente seu interesse nessa 
discussão e na Comissão de Saúde, requerimento semelhante 
também f~i p'rotocolado e, provavelmente, aprovado. É preocupação 
geral da Casa a situação do IPSEMG. 

O argumento agora é que não adianta apenas a indicação de um 
nome se não houver compreensão do Governo sobre a importância e 
a prioridade do IPSEMG. O não-repasse de recursos do Governo ao 
Instituto leva-o para o buraco e, conseqüentemente, também os 
hospitais conveniados. Essa discussão deve haver. 

Pelo acordo que havia feito com o Deputado Alberto Pinto Coelho, 
somente deveríamos aprovar o nome da indicada após o debate 
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requisitado anteriormente. Vários Deputados entendem 
diferentemente. Pensam que deveríamos aprovar o nome da indicada 
antes do debate político. A base do Governo também reivindicou a 
aprovação imediata. Chegamos, então, a novo entendimento. 
t. O novo acordo é que a indicada compareça a esta Casa daqui a 15 
,dias, a convite da Comissão de Administração Pública e de outras 
comissões, para expor a real situação do IPSEMG: o que foi passado 
para os hospitais conveniados e o que foi repassado para o IPSEMG. 
;>Pouco adiantaria indicar o Papa para a superintendência do 
.IPSEMG e o Governador Aécio Neves continuar bloqueando os 
repasses ao Instituto e, com uma política privatizante, levá-lo para o 
bura_c?·. Desse modo, a pessoa indicada certamente irá para o 
sacnf1c1o, mesmo sendo quem é, pessoa merecedora de nosso 
·respeito. 

Retiro o requerimento e já comunico a V. Exa. que estou inscrito 
para fazer a indicação do nome. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formalize 
seu requerimento. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, gostaria apenas de 
esclarecer ao Deputado Rogério Correia que deve haver um equívoco 
da parte dele com relação a datas. A seu requerimento solicitando a 
vinda da Ora. Maria Coeli se deu entrada na Comissão de 
Administração Pública e foi aprovado na última reunião, ou seja, há 
dois _dias. Talvez seja pelo fato de que há apenas 15 dias, 
aproximadamente, a Ora. Maria Coeli foi sabatinada nesta Casa. 
NaJuralmente, esse requerimento pode, porventura, ter sido 
protocolado por V. Exa. antes, mas asseguro-lhe que tramitou na 
Comissão que presido na última reunião. Houve, da parte desta 
Presidência, muito cuidado e atenção, até porque temos tido esse 
cuidado com todos os requerimentos, em especial tratando-se de 
matéria tão relevante e do interesse de todos os servidores e dos 
prestadores de serviço ao IPSEMG. Não apenas recebemos o 
requ~rimento, como lemos, colocamos em votação e o aprovamos, 
tudo 1sso em uma única reunião, dois dias atrás. 
_Confirmo a manifestação do Deputado Rogério Correia de que, em 

VIrtude do entendimento mantido com a Liderança, que achamos 
extremamente saudável, de que esta Casa faça a votação do nome da. 

\ 

-------------~----------~~ 
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Ora. Maria Coeli, já há uma data prevista para convidá-la, na terça-
feira, sem ser esta próxima, portanto a menos de 15 dias, para que 
traga os esclarecimentos e que nos dê a tranqüilidade de que 
precisamos. . 

Se o Deputado Rogério Correia me permite, com todo o respe1to, 
faria um reparo concernente à afirmação de que a política do 
Governador Aécio Neves é privatizante e que levará o IPSEMG para o 
buraco. Ao contrário, o Governador Aécio Neves está envid?-ndo 
esforços para retirar o IPSEMG do buraco, onde já ~stá. E do 
conhecimento de V. Exa. o nível de endividamento de1xado pelo 
Governo passado. Esse endividamento não é obra deste Governo, 
que apenas se inicia. As gestões que estamos fazendo estão em o~t~o 
campo. Em nosso entendimento, as atitudes do Governador Aec1o 
Neves vêm ao encontro do interesse do servidor, do interesse público 
de sanear essa instituição, de fazer auditoria para verificar possíveis 
irregularidades, a fim de que tenhamos um IPSEMG que sirva a todos. 
Muito obrigado. , . 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogeno 
Correia solicitando a retirada de tramitação do seu requerimento em 
que solicita o adiamento da discussão da indicação do nome da ~itular 
do IPSEMG. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - O requerimento, que lerei 

posteriormente, foi protocolado há pelo menos um mê,s. S~ _o 
Deputado quis engavetá-lo, paciência. Aliás, parece-me que e tra~1ç_ao 
na comissão engavetar o que não é de interesse da Opos1çao. 
Respeite-se o Governo como um todo. Se quer crítica, pode falar, que 
o Presidente interrompe para fazer a defesa do Governador. Isso tem 
de mudar. Um Presidente de comissão não pode agir dessa forma. O 
protocolo data de 13/2/2003. Vou ler na tribuna quando tiver 
oportunidade. Todo esse problema poderia estar resolvido se, em vez 
de engavetar, tivesse convocado a reunião. 

Para não parecer que há alguma questão entre a Banc~da do PT_e 
a pessoa de Maria Co_eli, por quem temos todo o respe1to e a cuJa 
indicação votaremos favoravelmente, é preciso fazer a discussão com 
os Deputados presentes. Peço a V. Exa. que, ao verificar que não há 
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numero regimental para fazer o debate, encerre a reunião. À tarde 
terminaremos o debate, com a votação da indicação do nome de 
Maria Coeli. . 

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

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

ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29/4/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Atas - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Discussão e Votação de Pareceres: 
Indicação, feita pelo Sr. Governador do Estado, do nome da Sra. 
Maria Coeli Simões Pires para o cargo de Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -· 
~ue~tã_? ~e ord~m; cha~ada para a recomposição de quórum~ 
1nex1stenc1a de numero reg1mental para a continuação dos trabalhos-
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando 

Faria - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Ç>inis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval 
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz 
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria 
Ter~za Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godmho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo 
Duarte.: Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Seb_ast1ao Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila 
Wehton Prado - Zé Maia. 

-------------~------------~ 
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Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) -Às 9h15min, a lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das três reuniões 
anteriores. 

1a Parte 
Atas 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Indicação feita pelo Sr. Governador do Estado do 

nome da Sra. Maria Coeli Simões Pires para o cargo de Presidente do 
Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, solicito o encerramento 

da reunião, por falta de número regimental. 
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 quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Procede à 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados, número 
insuficiente para a continuação dos trabalhos. 

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

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

-
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reunião. 
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ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POlÍTICA 
, AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 8/4/2003 . 
As 15 ~oras, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor V1ana, Padre João e Luiz Humberto Carneiro, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Biel 
Rocha. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor 
Viana,. declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requenmento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelo~-membros d_a Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reun1ao se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do 
Presidente do Sindicato Rural de lturama enviando cópia de ofício 
dirigido ao IMA em que tece comentários a respeito de trabalho 
recente realizado na região, fazendo fiscalização agressiva e 
cobranças abusivas, e solicitando que a Comissão tome as 
providências cabíveis. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia 
c?mpreendendo a discussão e a votação de proposições qu~ 
d1spensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimentos no 252/03. Passa-se à 3a Fase do Ordem 
do D.ia, _compreend~ndo a discussão e a votação de proposições da 
Com1ssao. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputa_do ~iel Rocha em que solicita seja realizada audiência pública 
para d1scut1r as conseqüências causadas à produção agrícola e à 
própria subsistência das comunidades rurais atingidas pelo vazamento 
d~ produtos químicos. na zona rural de Cataguases, no Córrego do 
Cagad~, afluente do no Pomba. O Deputado Padre João, apresenta 
sugestao para que outros convidados sejam ouvidos, a qual é acatada 
pelo Deputado Biel Rocha. 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 abril de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Biel Rocha - Luiz Humberto Carneiro. 

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 22/4/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e Leonardo Quintão, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
Complementar nos 2/2003 (Deputado Domingos Sávio) e 6/2003 
(Deputada Jô Moraes); Projetos de Lei nos 8/2003 (Deputado Dinis 
Pinheiro); 96/2003 (Deputado Chico Rafael) e 296/2003 (Domingos 1

1: 

Sávio), todos em 1° turno. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, l
11
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compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na oportunidade, o 
Deputado Domingos Sávio assume a presidência dos trabalhos. Logo 
após, é aprovado requerimento para que seja feita inversão da pauta, 
de modo que o Projeto de Lei no 9/2003 seja apreciado em último 
lugar. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda no 1. O Parecer para o 1 o Turno 
do Projeto de Lei no 69/2003 deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Leonardó 
Ouintão (em virtude de redistribuição). Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados, em turno único, os Requerimentos nos 
279, 325, 328, 348, 362, 363, 412 e 415/2003. O Requerimento no 
370/2003 deixou de ser apreciado em virtude de requerimento de 
adiamento de votação apresentado pelos Deputados Leonardo 
Moreira e Jô Moraes. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e outros, em que 
solicitam informações sobre a sanção prevista no contrato celebrado 
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com a ~mpresa Southern para aquisição, por meio de empréstimo, · 
de açoes da CEMIG, caso haja inadimplência das parcelas 
contratad_~s; do ~eputado Doutor Viana, em que solicita a realização 
d~ r~un1~o conJunta desta Comissão com as Comissões .de 
F1scallzaçao e de Saúde, com a finalidade de se discutir e emitir 
parecer sobre a real situação do IPSEMG após a aprovação da Lei 
Co~plem~ntar no ~4; de 25/3/2002; da Deputada Jô Moraes, em que 
sol1c1ta seJ~m ped1d~s ~o Procurad~r-Geral do Estado informações 
referentes as negoc1aç,o~s, perspectivas e ao planejamento para 0 
pag~mento de precatonos do Estado. Cumprida a finalidade da 
reun1ão, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
convoc_a os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária: 
determ1na a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Chico Rafael - Carlos Pimenta _ 

Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Jô Moraes. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE TITULARES DA 

, RURALMINAS E OUTROS, EM 22/4/2003 
A_s 15h30~in, compare_?em na Sala das Comissões os Deputados 

lva1r N?gue1ra, P~dr~ Joao, Paulo Cesar e Paulo Piau, membros da 
supracitada Com1ss~o. Havendo número regimental, 0 Presidente, 
Deputad_? Padre Joao, declara aberta a reunião e, em virtude da 
a~rovaçao de requeri~ento d~ Deputado Paulo Piau, dispensa a 
le1tura _da ata da reun1ao antenor, a qual é dada por aprovada e é 
~ubscnta pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
1nfo~m.a que a reunião se destina à argüição pública dos Srs. Luiz 
Anton1o Chaves, indicado para Diretor-Geral do ITER e Wallen 
Alex~ndre, Medra.do,_ indicado para Diretor-Geral do IDENE, e, se 
poss1vel, ~ apr~c1~çao de pareceres. A Presidência passa a palavra 
ao Sr. LUJz Anton1o Chaves e; em seguida, ao Sr. Wallen Alexandre 
Medr?d~, para que façam uma explanação sobre sua experiência 
acade~1~a e profissional, ressaltando aspectos que julgarem 
necessanos. L.ogo após: a Presidência passa a palavra ao relator, 
Dep~tado lva1r Nogue1ra, para que proceda à arguição dos 
candidatos. ~ambém fazem uso da palavra os Deputados Paulo Piau 
e Padre Joao. Encerrada a argüição, o Presidente . agradece a 
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presença dos indicados e suspende a reunião por 5 minutos, para 
que se despeçam. Reabertos os trabalhos, a Presidência passa a 
palavra ao relator, que emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação das indicações. Colocados em discussão, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a 
próxima reunião será convocada por edital, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Paulo Piau, Presidente- Luiz Humberto Carneiro- lvair Nogueira. 

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 23/4/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, lrani Barbosa, José 
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, a Deputada Marília Campos. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Jayro Lessa, 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 obter do 
Poder Executivo a demonstração e a avaliação do cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas para o Estado, referentes ao último 
quadrimestre de 2002, e a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. 
Eduardo Azeredo, Senador, encaminhando Nota Técnica sobre a 
privatização do BEMGE e do CREDIREAL. Passa-se à 1a Fase d~ 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 33/2003 com a 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Chico Simões), e 134/2003 com as Emendas nos 1, 2 e 3, 
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado José 
Henrique). O Parecer sobre a Mensagem no 291/2002 deixa de ser 
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, 
Deputado Jayro Lessa. O parecer sobre o Projeto de Lei no 23/2003 é 
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distribuído em avulso, por determinação do Presidente. O Projeto de 
Lei no 238/2003 é .convertido em diligência à Secretaria da Fazenda 
após aprovação de requerimento. Passa-se à 3a Fase do Ordem d~ 
Dia, . co~preendend_o a discussão e a votação de proposições da 
Com1ssao. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
ap~o~ados ~e~ue!imentos dos Deputados Chico Simões, em que 
sollc1ta prov1denc1as com vistas a que os membros desta Comissão 
possam ter aces~o à documentação recebida pela CPI que investigou 
o processo de aJuste e transformação do Sistema Financeiro Público 
Estadual, n~ d,é~ada de 90, com destaque para a privatização do 
BEMGE, e a cop1a atual do contrato que rege as relações comerciais 
entre o Estado e o Banco ltaú S.A.; e Doutor Viana, em que solicita a 
realização de reunião conjunta desta Comissão com as Comissões de 
Administração Pública e Saúde, com a finalidade de discutir analisar 
e emi~ir parecer sobre a real situação do IPSEMG apÓs a aprovação 
da Le1 Complementar no 64, de 25/3/2002. A Presidência destina esta 
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a 
maté_ria o~jeto desta Comissão. Registra-se a presença da Sra. Luzia 
Sora1a S1lva Ghader, Diretora da Superintendência Central de 
Orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão; do Sr. Eduardo 
Antônio Gado Santos, Diretor da Superintendência Central de 
Administração Financeira da Secretaria da Fazenda, e da Sra. Maria 
da Conceição Barros Rezende, Diretora da Superintendência Central 
de <?ontadoria Geral da Secretaria da Fazenda, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do 
~e_q~~rimento qu~ deu origem ao debate, tece suas considerações 
1n1c1a1s. Log? ~pos, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas expos1çoes. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. . 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - lrani Barbosa - Rogério 

Correia. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS, EM 24/4/2003 
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Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados"· 

Durval Ângelo, Roberto Ramos e Maria José Haueisen (substituindo 
esta ao Deputado Roberto Carvalho, por indicação da Liderança do 
PT), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, 
os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Laudelino Augusto e Marília 
Campos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval 
Ângelo, declara aberta a reunião e dá por aprovada a ata da reunião 
anterior, a qual é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema 
"políticas públicas - bases para a construção de uma nova política 
indigenista". A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os 
convidados e registra a presença dos Srs. Vilmar Martins Moura 
Guarany, Coordenador-Geral da Coordenação de Defesa dos Direitos 
Indígenas, representando o Sr. Eduardo Aguiar de Almeida, 
Presidente da Fundação Nacional do Índio- FUNAI -; Luciano Marcos 
Pereira da Silva e Valdemar Adilson Krenak, respectivamente 
Coordenador e membro do Conselho lndigenista Missionário Regional 
Leste; Eduardo Aguiar de Almeida; Egon Dionísio Heck; Joel Braz 
Pataxó, Coordenador da Frente de Resistência Pataxó; D. Diamantinó 
Prata de Carvalho, Bispo da Diocese de Campanha; Hélio Rabelo e 
Márcia Martins, respecitvamente Superintendente e Diretora de 
Promoção da Subsecretaria de Direitos Humanos; Ailton Krenak e 
representantes das tribos tirenak, maxacali, aranã, pataxó, xacriabá, 
caxixó, pakanaru, xucumu-kariri, pataxó da Bahia, Tupiniquim do 
Espírito Santo e guarani, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Maria José 
Haueisen, autora do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Roberto Carvalho -

Mauro Lobo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM No 40/2003 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos 
Titulares da RURALMINAS e Outros 

Relatório 
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Por ,meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado 
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
Estadual, o nome de Altino Rodrigues Neto para a Diretoria-Geral do 
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. 

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 111, "c", c/c o§ 1° do 
art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública do 
indicado, que respondeu às perguntas formuladas pelos Deputados. 

Ao analisarmos a legislação constitutiva do IMA e o currículo do Sr. 
Altino Rodrigues Neto, não encontramos óbices a sua nomeação. 

Durante a sabatina, o candidato demonstrou conhecimento sobre a 
entidade para cuja diretoria foi indicado, além de domínio sobre os 
temas técnicos e administrativos desejados para o ocupante do cargo. 
Entendemos, assim, que o indicado reúne as condições necessárias 
para dirigir a autarquia. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Altino 

Rodrigues Neto para Diretor-Geral do IMA. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Jayro Lessa, Presidente - lvair Nogueira, relator - Luiz Humberto 

Carneiro - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 76/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Bilac Pinto, 
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de 
Santa· Rita do Sapucaí - ASSODISRS -, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A Associação dos Diabéticos de Santa Rita do Sapucaí é 

sociedade civil sem fins lucrativos constituída com a finalidade de 
melhorar a condição de vida da pessoa diabética, a quem presta 
relevantes serviços gratuitamente. Dessa maneira, procura propiciar-
lhe condições dignas de vida. 

Em vista da relevância do trabalho da entidade, a aprovação desse 
projeto de lei, em nosso entendimento, é justa e necessária. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 76/2003, nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Fahim Sawan, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 228/2003 
Comissão de Saúde 

Relatório 
O Projeto de Lei no 228/2003, de iniciativa do Deputado Roberto 

Ramos, visa a declarar de utilidade pública o Projeto Reviver - Centro 
de Reabilitação, com sede no mMunicípio de Muriaé. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto Reviver - Centro de Reabilitação acolhe, trata e recuperà 

pessoas dependentes do álcool ou de qualquer outro tipo de droga. 
. Dando continuação ao seu trabalho, orienta permanentemente o 
público em geral, esclarecendo-o sobre o uso de entorpecentes, 
principalmente por parte das crianças e adolescentes. 

Além do apoio material, psicológico e médico, a instituição promove 
a evangelização de seus assistidos, para que tenham o conforto 
espiritual necessário a sua recuperação. 

Em vista da relevância da entidade, entendemos ser pertinente e 
merecido o título de declaração de utilidade pública que lhe está 
sendo outorgado. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

--
228/2003 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Doutor Viana, relator. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 248/2003 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De iniciativa Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem 

por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação 
Odontológica Jesus é o Caminho - AOJEC -, com sede no Município 
de Viçosa. 

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição. e 
Justiça proceder ao exame preliminar da matéria, oportunidade em 
que se manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, cabe agora a esta Comissão 
deliberar sobre a proposição, conforme dispõe o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 2° de seu estatuto, a Associação tem por 

finalidade prestar às famílias carentes trabalho preventivo e de 
tratamento odontológico, podendo, dentro de suas possibilidades, 
conceder auxílio para colocação de próteses, aquisição de remédios e 
tratamentos específicos. 

Verificada, assim, a importância da entidade como co-partícipe do 
poder público no desenvolvimento de ações de proteção da saúde, 
julgamos meritória a concessão do título de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

248/2003 como originalmente formulado. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Neider Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 254/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Paulo Piau, pelo projeto de lei em referência, tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro Amazonas - ABA -, com sede no Município de lturama. 
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Publicada em 8/3/2003, a matéria foi encaminhada a este 

colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei 

no 12.972, de 27/7/1998, que dispõe como requisito para se declarar 
uma entidade de utilidade pública ser ela pessoa jurídica, ter em sua 
direção pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos, além de 
servir desinteressadamente à coletividade. 

Em observância aos procedimentos adotados por esta Casá, 
verificamos que as atividades dos Conselheiros e instituidores, bem 
como as dos associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes 
vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagem (parágrafo único do art. 1 O do estatuto da instituição); e 
que, sendo ela dissolvida, seu patrimônio será destinado a uma 
entidade congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social, conforme disposto no parágrafo único 
do art. 24. 

Na análise da documentação juntada aos autos, foi constatada a 
conformidade com a lei e com as exigências procedimentais; portanto, 
não vemos por que opor óbice à tramitação da matéria na Casa. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 254/2003 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Paulo Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 260/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública o Instituto Cultural Leopoldina Geovana 
de Araújo, com sede no Município de Sacramento. 

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade-e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
assunto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade citada no relatório tem como finalidade estimular o 

desenvolvimento de atividades culturais, profissionalizantes e 
artísticas voltadas para crianças, adolescentes e idosos. 

Para consecução dos seus objetivos, o Instituto promoverá a 
restauração e o tombamento da sede da Fazenda Santa Maria e a 
construção da Praça Jovino Gonçalves de Araújo, criando, assim, 
condições para serem instalados o Museu de Santa Maria, biblioteca e 
salas destinadas a atividades culturais, estudo e pesquisa, 
propiciando ao estudante o acesso aos ensinamentos de conteúdo 
científico, filosófico e religioso. 

Realizando um trabalho de inegável importância social, uma vez que 
estimula o ensino e a cultura, justa se torna a declaração de utilidade 
pública da entidade. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

260/2003 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, relatoL 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 262/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O Projeto de Lei no 262/2003, do Deputado Paulo Piau, visa declarar 

de utilidade pública a Fundação de Auxílio à Investigação e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sustentado- FUNDECIT -, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Vem ele agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, de 
acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação tem por objetivo principal promover e apoiar ações e i 

\ 
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serviços que busquem contribuir com a investigação e o 
desenvolvimento científico e tecnológico sustentado. 
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Um dos objetivos da entidade é promover e apoiar ações 
relacionadas com assistência técnica, extensão rural, realização de 
pesquisa, experimentações científicas e tecnológicas, para garantir o 
desenvolvimento econom1co e social através da exploração 
sustentada da agropecuária e de atividades a ela correlacionadas. 
Além disso, apóia estudos e ações vinculados ao desenvolvimento do 
ecoturismo. 

O importante trabalho que desenvolve nos leva a desejar conceder-
lhe título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

262/2003 nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 282/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Sargento 

Rodrigues, pretende seja declarado de utilidade pública o Vila Nova 
Futebol Clube , com sede no Município de Ouro Preto. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidadé, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa visa agregar moradores da localidade em torno 

dos ideais do bem, da ordem e da cidadania, bem como incrementar 
seu desenvolvimento cultural, educacional e social. 

Para atingir tais objetivos, realiza reuniões todos os finais de 
semana promovendo eventos esportivos e culturais, o que colabora 
para estimular a solidariedade entre seus associados. 

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada 
de utilidade pública. 

Conclusão 

-
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Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 282/2003 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 283/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela 

visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro Santa Luzia, com sede no Município de Buenópolis. 

Publi?ada no "Diário do Legislativo", em 8/3/2003, a proposição foi 
encammhada a esta Comissão, à qual compete proceder ao exame 
preliminar da matéria, conforme está disposto no art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
~~servada a doc~mentação juntada aos autos do processo, 

venf1camos ~ue a ~nt~d~de postulante do título declaratório comprovou 
ter personalidade jund1ca, estar em funcionamento há mais de dois 
anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas e, como demonstrado no 
parág!~fo único do art. , 7° ~o seu estatuto, não remuneradas pelo 
exerc1.c1o d?s cargos; alem d1sso, reza o art. 30 que, no caso de ser 
ela d1ssolv1da, os bens remanescentes serão destinados a outra 
instit~ição congênere sediada em Buenópolis, legalmente constituída 
e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/98 não encontramos 
óbice à sua tramitação na Casa, mas apresentam~s emenda com 0 
intuito de acrescentar a sigla AMBSL, que integra o nome da 
instituição. 

Conclusão 
Dia~te. d~ exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitUcionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 283/2003 
com a seguinte Emenda no 1. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica . declarada de_ utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Ba1rro Santa Luz1a - AMBSL -, com sede no Municípiq 
I 
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de Buenópolis.". 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Ermano Batista - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 286/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Dinis Pinheiro, por meio do projeto de lei em referência, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Corporação Musical 
Lira Espírito Santo, com sede no Município de Paraopeba. · 

Publicada em 8/3/2003, a matéria foi encaminhada a este colegiado, 
ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei 

no 12.972, de 27/7/98, que dispõe como requisitos para que uma 
entidade seja declarada de utilidade pública: ser pessoa jurídica, ter 
em sua direção pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de 
suas funções, estar em funcionamento há mais de dois anos e servir 
desinteressadamente à coletividade. 

Em especial, verificamos no§ 3° do art. 21 do estatuto da instituição 
o compromisso de que as atividades dos Diretores e Conselheiros, 
bem como as dos sócios serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes 
vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagem; e, sendo a entidade dissolvida, seu patrimônio será 
destinado a uma entidade congênere, juridicamente constituída e 
devidamente registrada nos respectivos órgãos e conselhos, conforme 
disposto no art. 31 . 

Analisada a documentação juntada aos autos e constatada a 
conformidade com a lei, não encontramos óbice constitucional e legal 
à tramitação da matéria nesta Casa. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 286/2003 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 

-
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Paulo Piau -

Leonardo Moreira.::_ Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR No 2/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De· autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei 

Complementar no 2/2003 dá nova redação ao art. 70 da Lei 
Complementar no 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de 
Previdência e Assistência Social do Servidores do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

A ~om_issã~ de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
const1tuc1onalldade e· legalidade da proposição na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. 

Nos termos do art. 102, I, "e", ele o art. 192, do Regimento Interno, o 
projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito. 

Fundamentação 
O art. 70 da Lei Complementar no 64, de 25/3/2002, garante à 

servidora adotante licença remunerada pelo período de 90 dias, se a 
criança tiver até 1 ano de idade, e de 30 dias, se tiver mais de 1 ano. 
O projeto de lei em análise tem como objetivo ampliar esse período 
para 120 dias, independentemente da idade da criança adotada. 

Tal modificação está fundamentada na Lei Federal no 10.421, de 
15/4/2002, que acrescentou o art. 71-A à Lei Federal no 8.213, de 
24/7/91, que dispõe sobre os planos de benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social. O citado art. 71-A garante à segurada que 
ad~t~r ou obti_ver guarda judicial para fins de adoção de criança o 
salano-matermdade pelo período de 120 dias, se a criança tiver até 1 
ano de idade; de 60 dias, se a criança tiver entre 1 e 4 anos de idade; 
e de 30 dias, se a criança tiver de 4 a 8 anos de idade. 

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o 
Substitutivo no 1, fixando para o Regime Próprio dos Servidores do 
Estado a escala prevista na Lei no 10.421 para o Regime Geral de 
Previdência Social. A Comissão fundamentou-se no art. 5° da Lei 
F~deral no 9.717, de 1998, que determina que os Regimes Próprios 
nao podem conceder benefícios distintos dos previstos nos planos de 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e no entendimento\ 

\ 
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na mesma linha do Supremo Tribunal Federal. 

Cumpre-nos ressaltar a importância em nossa sociedade da adoção, 
que possibilita a vários menores a reconstrução de suas vidas, e o 
dever do Estado de proteger a infância e possibilitar a integração dos 
menores adotados em seus novos lares. 

É conveniente e oportuno adequar a redação da Lei Complementar 
no 64 à legislação federal, com o objetivo de ampliar o período da 
licença, facilitando a adaptação de adotante e adotado a uma nova 
realidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar no 2/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis 

Pinheiro - Jô Moraes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 89/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei 
no 89/2003 prevê a realização da Semana de Conservação Escolar no 
calendário da Secretaria da Educação e dá outras providências. 

A proposição é oriunda do ex-Projeto de Lei no 1.306/2000, 
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor e 
publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003. 

Distribuído o projeto às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para receber parecer nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, cumpre-nos, 
preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise determina à Secretaria de Estado da 

Educação a realização anual da Semana de Conservação Escolar nos 
estabelecimentos da rede oficial de ensino, quando deverão ser 
promovidas atividade~ de manutenção e reconstituição do patrimônio 
escolar, com a participação dos alunos regularmente matriculados, 
professores, funcionários e familiares, e de colaboradores voluntários 
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da comunidade, por meio de apoio técnico e recursos. Durante o 
período de realização dessa programação, que deverá acontecer 
antes do encerramento oficial do quarto bimestre do ano, os dias 
serão considerados letivos, sendo a freqüência obrigatória. A 
proposição determina, ainda, que a escola promova, durante o ano, 
eventos para angariar materiais para promoção da Semana de 
Conservação Escolar. 

A Constituição da República, em seu art. 24, IX, estabelece como 
concorrente a legislação sobre educação, cultura, ensino e desporto. 
Conseqüentemente, cabe à União estabelecer normas gerais e aos 
Estados suplementar tal legislação, para atender a suas 
peculiaridades. 

Com relação à iniciativa do processo legislativo por parlamentar, não 
existe vedação de ordem constitucional. 

Como norma geral, a União editou a Lei Federal no 9.394, de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e confere 
às escolas ampla liberdade de organização pedagógica e de 
administração. Em seu art. 1 O, inciso V, essa norma arrola como 
atribuição do Estado baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino. 

É importante ressaltar que tanto a Constituição da República quanto 
a Carta mineira, respectivamente nos arts. 205 e 195, estabelecem a 
educação como dever do Estado e da família, a ser promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade. A promoção de 
atividades integradas, como a proposta pelo projeto em tela, visa a 
fundamentar a formação de um cidadão consciente de seus direitos e 
deveres e participante das questões que envolvem sua comunidade. 
Por meio de experiências que possibilitem ao aluno vivenciar sua 
capacidade de interferir na realidade, alterando-a positivamente, a 
educação para a cidadania é mais eficaz. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 89/2003. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Paulo Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 96/2003 
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Relatório 
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De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei 
em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 
2.391/2002, dispõe sobre certidões emitidas por repartições públicas 
do Estado. 

A matéria foi analisada, preliminarmente, pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. -' 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela determina que a certidão emitida por repartição 

pública do Estado incluirá, além do nome completo da pessoa física a 
que se referir, sem abreviaturas, seu número de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF-MF - e sua 
filiação. 

A proposição estabelece, ainda, que o não-cumprimento das 
disposições nela contidas implica a responsabilização do agente 
público e, mais, que os órgãos e as entidades da administração 
pública estadual manterão afixados em suas dependências, em local 
facilmente visível, cartazes com o inteiro teor da lei. 

Conforme destacado no Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, as certidões emitidas pelos órgãos e entidades 'da 
administração pública estadual constituem documento formal que vai 
configurar, em última análise, informações ou declarações que 
permitirão ao cidadão o esclarecimento de situações ou a defesa· de 
direito próprio. 

Assim, foi editada a Lei no 13.514, de 7/4/2000, que dispõe sobre o 
fornecimento de informações para a defesa de direitos e o 
esclarecimento de situações e foi elaborada sob a égide da norma 
geral da União, qual seja a Lei Federal n° 9.051, de 18/5/95, que 
dispõe sobre a expedição de certidões com o mesmo fim. 

Considerando a existência da lei estadual destacada, que dispõe 
sobre matéria correlata, e a bem do princípio da consolidação das leis, 
entendemos ser procedente a apresentação do Substitutivo no 1 pela 

........ , 
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Comissão de Constituição e Justiça, que cuidou de inserir no texto 
da referida lei o direito novo estabelecido no projeto. 

Todavia, por sugestão do Deputado Mauro Lobo, apresentamos a 
Emenda no 1 , que altera a redação do inciso I do art. 1 o do Substitutivo 
no 1, determinando a inclusão, no documento emitido pela repartição 
pública, da naturalidade da pessoa física interessada e do número de 
sua carteira de identidade. 

A sugestão do Deputado Mauro Lobo se mostra meritória porque 
contribui para uma identificação mais completa da pessoa interessada 
na obtenção do referido documento. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

96/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com a Emenda no 1, que apresentamos. 

EMENDA No 1 AO SUBSTITUTIVO No 1 
Dê-se ao inciso I do § 1 o do art. 1 o do Substitutivo no 1 a seguinte 

redação: 
"Art. 1 o - ............................................ . 
§ 1~,- ··················································· 
I - emitirá certidão que contenha a informação solicitada e o nome 

completo da pessoa física a que se referir, sem abreviaturas, sua 
naturalidade, sua filiação, seu número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF-MF - e seu número 
no Registro Geral- RG -;". 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003 . 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô 

Moraes - Dinis Pinheiro. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

108/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

_ Relatório 
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Resolução no 

108/2003 destina-se a sustar os efeitos dos arts. 1 o a 4° da Lei 
Delegada no 101, publicada no "Diário do Executivo" de 30/1/2003 
que dispõe sobre a Polícia Civil, a Procuradoria-Geral do Estado e ~ 
Ouvidoria de Polícia e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, a proposição foi 



88 
encaminhada a esta Comissão para receber parecer preliminar de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, 
ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. , 

Fundamentação 
O art. 1 o da Lei Delegada n° 101, que ora se pretende impugnar, dá 

nova redação ao art. 17 da Lei Delegada no 49, o qual criou o cargo 
de provimento em comissão de Chefe da Polícia Civil, de livre 
nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, nos termos do 
art. 141 da Carta Política mineira. A novidade introduzida pelo -ato 
normativo superveniente diz respeito à natureza jurídica da Polícia 
Civil, que passou a ser enquadrada na categoria de órgão autônomo. 

O art. 2° da referida lei delegada criou o cargo em comissão de 
Chefe Adjunto da Polícia Civil, igualmente de livre nomeação e 
exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, com as atribuições de 
substituir o Chefe da Polícia Civil em seus impedimentos e exercer 
outras atividades que lhe forem delegadas. 

O art. 3°, por sua vez, manda atribuir ao Chefe da Polícia Civil as 
prerrogativas do Secretário de Estado da Segurança Pública, que 
constam na Lei no 5.406, de 1969, que contém a lei orgânica da 
Polícia Civil e define o regime jurídico de seus integrantes. 

O art. 4° determina, ainda, a aplicação, ao Chefe da instituição em 
referência, do disposto no art. 7° da Lei no 9.089, de 1985, o qual 
estabelece que "o Comandante-Geral da Polícia Militar e o Chefe do 
Gabinete Militar do Governador do Estado terão prerrogativas e 
representação de Secretário de Estado". 

A criação, a transformação e a extinção de cargo público na 
_administração direta, autárquica e fundacional constituem assunto que 
se enquadra no campo da reserva legal, consoante o disposto no 
inciso X do art. 48 da Constituição da República, o qual foi 
reproduzido no inciso VIII do art. 61 da Carta mineira. Esta prevê 
expressamente a prerrogativa desta Casa para dispor sobre todas as 
matérias de competência do Estado, com a sanção do Chefe do Poder 
Executivo, entre as quais se destaca a criação de cargo, emprego e 
função públicos. 

O "caput" do art. 72 _da referida Constituição Estadual prevê a 
delegação de atribuições ao Governador do Estado para editar 
normas jurídicas, desde que sejam observadas as restrições de ordem 
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material previstas no § 1 o desse artigo e no § 8° do art. 14 da 
mesma Carta Política. Assim, as matérias de competência privativa da 
Assembléia Legislativa, as reservadas a lei complementar e · as 
referentes à criação, transformação e extinção de entidade 
descentralizada, entre outras, não podem ser objeto de delegação 
legislativa. 

No plano estadual, o constituinte de 1989 elevou determinadas 
matérias ao nível de lei complementar, como é o caso .da lei orgânica 
da Polícia Civil, nos termos do art. 65, § 2°, IV, da Constituição, a par 
de outras matérias constantes no texto legislativo. Assim, a 
organização básica dessa instituição deve ser objeto de norma 
complementar, cuja aprovação depende da maioria absoluta dos 
membros deste parlamento. 

Atendendo à solicitação formal e expressa do então Governador 
Itamar Franco, a Assembléia Legislativa promulgou a Resolução no 
5.210, de 12/12/2002, delegando ao Governador do Estado, no 
período compreendido entre 1 o e 31/1/2003, a edição de leis 
necessárias à efetivação de ampla reforma administrativa no âmbito 
do Executivo, tendo em vista a racionalização do aparelho burocrático 
estatal. Consoante dispõe o inciso li do art. 1 o dessa resolução, ficou 
explicitamente assegurada ao Chefe do Poder Executivo a 
prerrogativa para criar, transformar e extinguir cargos em comissão e 
funções de confiança dos órgãos da administração direta, bem como 
alterar-lhes as denominações e atribuições. 

Ora, a Polícia Civil é um órgão permanente do poder público, integra 
a administração direta ou centralizada e subordina-se diretamente ao 
Governador do Estado. Ademais, os cargos públicos criados têm a 
natureza de cargos de provimento em comissão, de livre nomeação 
pela mencionada autoridade política. Nesse particular, existe 
adequação entre os dispositivos objeto de questionamento e o ato 
normativo aprovado por esta Casa. 

Na justificação do Projeto de Resolução no 1 08, o autor da 
proposição faz as seguintes ponderações: 

"Quando nos remetemos ao disposto no § 2° do art. 65 do referido 
diploma legal, verificamos que as leis orgânicas da Polícia Civil e da 
Polícia Militar são matéria de lei complementar. O procedimento 
correto, portanto, para se proceder a qualquer alteração na 
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organização dessas corporações é o envio de projeto de lei r. 

complementar à Casa Legislativa do Estado e deverá obedecer a 
todos os procedimentos constantes do processo legislativo ( ... ) Os 
referidos dispositivos da Lei Delegada no 101 devem ter seus efeitos 
suspensos por tratarem de matéria afeta a regulamentação por meio 
de legislação complementar, nos termos das regras constitucionais 
mencionadas". 

A argumentação do parlamentar somente faria sentido se a lei 
editada pelo Governador do Estado estivesse dispondo sobre a 
organização básica da Polícia Civil ou introduzindo alterações na Lei 
no 4.506, de 16/12/69, que trata da matéria, pois, nesse caso, dever-
se-ia observar o princípio do paralelismo das formas. Todavia, a 
simples criação de cargo público na estrutura da Polícia Civil e a 
fixação de atribuições que lhe são inerentes não dependem, 
necessariamente, de espécie legislativa sujeita a quórum qualificado, 
uma vez que inexiste determinação explícita nesse sentido no texto da 
Carta mineira. Não há como levantar problemas onde não existem. 
Conseqüentemente, é lícito ao legislador ordinário ou delegado criar 
unidades de competência, previstas em número certo e com 
denominação própria, sem que haja ofensa aos parâmetros 
consagrados no ordenamento constitucional. 

Além disso, a reforma administrativa implementada pelo atual. 
Governador Aécio Neves fundiu as antigas Secretarias de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos e de Segurança Pública, o que 
culminou na criação da Secretaria de Estado de Defesa Social, à qual 
a Polícia Civil se encontra integrada, para fins operacionais, 
consoante prescrição do art. 6° da Lei Delegada no 56. Diante desse 
novo quadro institucional, as disposições relativas ao Secretário de 
Estado de Segurança Pública previstas na Lei no 4.506 tornaram-se 
vazias de conteúdo, em razão da extinção da antiga Pasta e do 
correspondente cargo de Secretário de Estado. 

Como se vê, o art. 3° da Lei Delegada no 101 não invade o domínio 
reservado a lei complementar, uma vez que tem o escopo de realizar 
uma mera adequação de competências proveniente da extinção e 
criação de cargos na administração direta. 

Quanto ao preceito que atribui ao Chefe da Polícia Civil 
prerrogativas e representação típicas de Secretário de Estado, trata-
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se d~ assunto relacionado com a discricionariedade política do 
Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a administração pública 
da qual exerce a direção superior, em conformidade com o art. 90, 11, 
da Constituição Estadual. 

Saliente-se, ainda, que, no direito brasileiro, existe uma antiga 
controvérsia doutrinária sobre a existência de hierarquia entre a lei 

· complementar e a lei ordinária. A primeira requer o voto da maioria 
absoluta dos membros do parlamento para lograr aprovação, ao 
passo que a segunda requer o quórum de maioria simples ou relativa. 
As matérias a serem objeto de norma complementar estão 
explicitamente indicadas no texto constitucional, cabendo à norma 
ordinária, em caráter residual, a disciplina das demais matérias não 
reservadas à competência privativa do Legislativo. Assim, a lei 
ordinária é a espécie normativa comum utilizada para regular a vida 
social e para estabelecer atribuições aos órgãos e entidades públicos 
e encontra-se no mesmo nível hierárquico da norma delegada. 

Uma corrente da doutrina sustenta a tese segundo a qual a lei 
complementar ocupa uma posição intercalar entre a Constituição e a 
lei ordinária e admite a supremacia hierárquica da norma cuja 
aprovação depende de maioria absoluta de votos, em razão da 
valoração antecipada do constituinte em relação a algumas matérias. 
Tal ponto de vista é sustentado pelo constitucionalista Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho. Outra corrente defende a tese da 
inexistência de hierarquia entre ambas as espécies legislativas, pois 
ambas têm seu fundamento de validade na mesma fonte: a 
Constituição. Nessa linha de raciocínio, as diferenças de ordem formal 
e material existentes entre tais normas não teriam o condão de 
desnivelá-las, uma vez que se trata de campos normativos distintos. 
Essa tese é defendida pelo jurista Michel Temer, entre outros mestres 
ilustres. 

Podem ocorrer situações em que o assunto regulado em lei ordinária 
ou del.egada tenha conexão com matéria amplamente disciplinada em 
norma complementar. Nesse caso, parece-nos claro que a validade da 
primeira requer a obediência dos parâmetros gerais consagrados na 
segunda. Assim, a criação de cargo na estrutura da Polícia Civil e a 
conseqüente definição de competências mediante lei delegada têm 
pertinência de objeto com a organização básica da instituição, que 
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hoje é tratada em lei complementar. Mas a norma editada pelo 
Governador do Estado no exercício de delegação legislativa não 
contraria as normas genéricas constantes na Lei no 4.506, e, sob este 
ângulo de apreciação, também entendemos inexistir motivo bastante 
para suspender os efeitos dos arts. 1 o a 4 o da Lei Delegada no 1 O 1 . ·' 

A impugnação de tais atos pela Assembléia Legislativa pressupõe a 
efetiva extrapolação dos limites formais ou materiais previstos na 
citada resolução, conforme determina o inciso XXX do art. 62 da 
Constituição mineira. Se essa exorbitância de prerrogativa não estiver 
claramente delineada no ato normativo baixado pelo Governador do 
Estado- como é o caso em tela-, não há que se falar em sustação da 
eficácia da norma delegada. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Resolução no 
108/2003. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ermano Batista - Leonardo Moreira (voto contrário) - Paulo Piau -
Durval Ângelo (voto contrário). _ 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇAO No 
112/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Resolução no 
112/2003 tem por objetivo sustar os efeitos do art. 17 da Lei Delegada 
no 49, de 2/1/2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da 
administração pública do Poder Executivo e dá outras providências: 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, a proposição foi 
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer preliminar de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. ·195, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. ·· 

Encarregados de apreciar a matéria, passamos a fundamentá-la na 
forma que se segue. · 

. Fundamentação 
O projeto de resolução em referência tem o escopo de sustar os 

efeitos do art. 17 da Lei Delegada no 49, o qual cria o cargo de Chefe 

da Polícia Civil, a ser provido pelo Governador do Estado na forma
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do disposto no art. 141 da Carta mineira, com a atribuiçã~ de dirigir a 
Polícia Civil. 

A . ~riaçã~, t~ansformação e extinção de cargo público na 
adm1mstraçao direta, autárquica e fundacional constitui assunto que 
~e. enquadra no campo da reserva legal, consoante o disposto no 
InCISO x_ do a~t. _48 da Constituição da República, o qual foi 
repr?~uz1do no mc1so VIl~ do art. 61 da Carta mineira. Esta prevê 
explicitamente a prerrogativa desta Casa para dispor sobre todas as 
matéri~s de competência do Estado, com a sanção do Chefe do Poder 
Exec:ut1v~, ~ntre as quais se destaca a criação de cargo, emprego e 
funçao publ1cos. 

C? "~a~ut" do art. 72 da Constituição Estadual prevê a delegação de 
atnbUiçoes ao ~overnador do Estado para editar normas jurídicas, 
desde que sejam observadas as restrições de ordem material 
previstas no § 1 o deste artigo e no § 8° do art. 14 da mesma Carta 
Ass~m, . as matérias de competência privativa da Assembléi~ 
L~g1s~at1va, as reservadas a lei complementar e as referentes a 
cnaçao, ~ansformação e extinção de entidade descentralizada, entre 
outras, nao podem ser objeto de delegação legislativa. 

No plano estadual, o constituinte de 1989 elevou determinados 
ordenamentos ao nível de lei complementar, como é o caso da lei 
or_gâ~ica da Polícia Civil, nos termos do art. 65, § 2°, IV, da Carta 
m1n~1ra, a par _de ~utra? . matérias constantes no texto legislativo. 
As_s1m, a organ1zaçao bas1ca da instituição em referência deve ser 
objeto de norma complementar, cuja aprovação depende da maioria 
absoluta dos membros deste parlamento. . 

Atendendo a solicitação formal e expressa do então Governador 
Itamar Franco, a Assembléia Legislativa promulgou a Resolução no 
5.2~0, de 12/12/2002, delegando ao Governador do Estado, no 
penado, _co~pree~did<: entre 1° e 31/1/2003, a edição de leis 
necessanas a efet1vaçao de ampla reforma administrativa no âmbito 
do Executivo, tendo em vista a racionalização do aparelho burocrático 
estatal. Consoante dispõe o inciso li do art. 1 o dessa resolução, ficou 
expressamente assegurada ao Chefe do Poder Executivo a 
prer':?gativa par_a criar, transformar e extinguir cargos em comissão e 
funçoes de confiança dos órgãos da administração direta. 

IL -----------------------· --------------------
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Ora, a Polícia Civil é um órgão permanente do poder público, 

integra a administração direta ou centralizada e subordina-se 
diretamente ao Governador do Estado. Além disso, o cargo criado 
pelo art. 17 da Lei Delegada no 49 tem a natureza de cargo em 
comissão, de livre nomeação pela mencionada autoridade política, 
conforme se depreende da regra do art. 141 da Carta Estadual. Nesse 
particular, existe adequação entre o dispositivo que se pretende 
impugnar e o ato normativo aprovado por esta Casa. 

Na justificação do Projeto de Resolução no 112, o autor da 
proposição faz as seguintes ponderações: "Quando nos remetemos 
ao disposto no § 2° do art. 65 do referido diploma legal, verificamos 
que as leis orgânicas da Polícia Civil e da Polícia Militar são matéria 
de lei complementar. O procedimento pertinente, portanto, para se 
proceder a qualquer alteração na organização dessas corporações é o 
envio de projeto de lei complementar à Casa Legislativa do Estado, 
que deverá obedecer a todos os procedimentos constantes do 
processo legislativo". 

A argumentação do parlamentar somente faria sentido se a lei 
editada pelo Governador do Estado estivesse dispondo sobre a 
organização básica da Polícia Civil ou introduzindo alterações na Lei 
no 4.506, de 16/12/69, que trata da matéria, pois, nesse caso, dever-
se-ia observar o princípio do paralelismo das formas. Todavia a 
simples criação de cargo público na estrutura da Polícia Civil não 
depende, necessariamente, de espécie legislativa sujeita a quórum 
qualificado, uma vez que inexiste determinação explícita nesse 
sentido no texto da Carta mineira. Não há como levantar problemas 

. onde não existem. Conseqüentemente, é lícito ao legislador ordinário 
ou delegado criar unidades de competência, previstas em número 
certo e com denominação própria, sem que haja ofensa aos 
parâmetros consagrados no ordenamento constitucional. 

Deve-se ter a cautela devida para não confundir o conteúdo das 
chamadas leis orgânicas, que estabelecem normas de organização 
para determinadas instituições e dispõem sobre o regime jurídico de 
seus membros, com as regras jurídicas que apenas criam cargos, 
empregos ou funções públicos. As primeiras fixam atribuições ou 
competências e devem ser reguladas em lei complementar, nos 
termos da Constituição do Estado, e as segundas podem ser objeto 

-
~e _lei ordin~ria ou lei. d_elegada, desde que sejam respeitados os
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lr~1tes forma1s e matena1~ estabelecidos na delegação de poderes. Se 
nao houver extrapolaçao de tais limites pelo Chefe do Poder 
Executivo, não há que se falar em sustação dos efeitos do ato 
normativo pela Assembléia Legislativa. 
Salien~e-~e, ain~a: _que, no direito brasileiro, existe uma antiga 

controvers1a doutnnana sobre a existência de hierarquia entre a lei 
complementar e a lei ordinária. A primeira requer o voto da maioria 
absoluta dos membros do parlamento para lograr aprovação, ao 
passo qu_e_ a segunda requer o quórum de maioria simples ou relativa. 
As . ~atenas ~ .serem objeto de norma complementar estão 
explicitamente 1nd1cadas no texto constitucional, cabendo à norma 
ordinária, em caráter residual, a disciplina das demais matérias não 
reservadas à competência. privativa do Legislativo. Assim a lei 
ordi.nária é a espécie normativa comum utilizada para regular' a vida 
soc1al e para estabelecer atribuições aos órgãos e entidades públicos 
e encontra-se no mesmo nível hierárquico da norma delegada. 

Uma corrente da doutrina sustenta a tese segundo a qual a lei 
c~mple.m~~tar ocupa. uma posição intercalar entre a Constituição e a 
le1 ord1~ana e adm1te a supremacia hierárquica da norma cuja 
aprovaçao depende de maioria absoluta de votos, em razão da 
valoração antecipada do constituinte em relação a algumas matérias. 
Tal ponto de vista é sustentado pelo constitucionalista Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho. Outra corrente defende a tese da 
inexistên~ia de hierarquia entre ambas as espécies legislativas, pois 
ambas tem seu fundamento de validade na mesma fonte: a 
Constituição. Nessa linha de raciocínio, as diferenças de ordem formal 
e material existentes entre tais normas não teriam o condão de 
desnivelá-las, uma vez que se trata de campos normativos distintos. 
~ssa tese é defendida pelo jurista Michel Temer, entre outros mestres 
Ilustres. · 
. Podem ocorrer situações em que o assunto regulado em lei ordinária 

tenha conexão com matéria amplamente disciplinada em norma 
c~mp~ementar. Nesse caso, parece-nos claro que a validade da 
pnme1ra requer a observância dos parâmetros gerais consagrados na 
segunda. Assim, a criação de cargo na estrutura da Polícia Civil 
mediante lei delegada tem pertinência de objeto com a organização 
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básica da instituição, que hoje é tratada em lei complementar. Mas a 
norma editada pelo Governador do Estado no exercício de delegação 
legislativa não contraria as normas genéricas constantes na Lei .no 
4.506 e, sob esse ângulo de apreciação, também entendemos inexistir 
motivo bastante para suspender os efeitos do art. 17 da Lei Delegada 
n° 49. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Resolução no 
112/2003. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ermano Batista - Leonardo Moreira (voto contrário) - Paulo Piau -
Durval Ângelo (voto contrário). 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 119/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em 

análise, resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei no 
1.360/2001, institui a obrigatoriedade de os estabelecimentos 
bancários instalarem assentos nas filas especiais para aposentados, 
pensionistas, gestantes e deficientes físicos. 

Publicado em 20/2/2003, foi o projeto distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social-e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de 
. juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos 
do art. 188, c/c o art. 202, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo obriga os estabelecimentos bancários 

situados no Estado a instalar, nas filas especiais, assentos destinados 
aos aposentados, aos pensionistas, às gestantes e aos deficientes 
físicos. Determina, ainda, a quantidade mínima de assentos a serem 
instalados e a aplicação da pena de multa ao estabelecimento 
bancário que descumprir _o disposto no projeto. 

O objetivo da proposta é assegurar aos idosos, às gestantes e aos 
deficientes físicos um tratamento diferenciado, em razão de suas 
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condições físicas. Nesse sentido, registre-se que a Constituição 
Federal, ao tratar-.. da ordem social, garante a essas pessoas 
tratamento especial e, em seu art. 230, confere ao Estado o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo seu 
direito à vida. Ademais, prevê a criação de programas de prevenção e 
atendimento especializado para os portadores de deficiência física, 
sensorial ou mental e visa, ainda, a facilitar-lhes o acesso aos bens e 
serviços coletivos. 

No que toca à competência para tratar da matéria, registre-se que a 
Constituição Federal, em seu art. 24, VIII e XIV, confere à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar 
sobre defesa do consumidor e sobre proteção e integração social das 
pessoas portadoras de deficiência. O projeto encontra respaldo, ainda, 
no capítulo da Constituição da República que estabelece os princípios 
gerais da atividade econômica e que preconiza que a "ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social", observados, entre outros princípios, o da 
defesa do consumidor (art. 175, "caput" e inciso V). 

Quanto à obrigatoriedade imposta aos estabelecimentos bancários, 
embora em épocas remotas já se tenha firmado o entendimento de 
que o disciplinamento da atividade bancária era privativo da União, 
que formula a sua política por meio do Banco Central do Brasil, hoje, o 
próprio Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, reconhece a 
prerr,ogativa até mesmo do município para dispor sobre matérias que 
digam respeito à segurança e aos direitos do .consumidor de serviços 
bancários. 

Vale, ainda, ressaltar que, embora o projeto contenha uma 
determinação a ser cumprida pelo setor privado, especificamente para 
o setor bancário, ao qual a Constituição confere a livre iniciativa e o 
livre exercício de suas atividades, os princípios da ordem econômica 
não são aplicáveis isoladamente, mas devem conjugar-se, para 
assegurar a ordem econômica, a outros que garantam à população 
uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. 

Projeto semelhante já foi apreciado por esta Casa, tendo resultado 
na Lei no 10.837, de 1992. Tal lei estabelece atendimento prioritário, 

-------------~~----------~ 
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nos estabelecimentos bancários, a todas as pessoas mencionadas 
no projeto em tela e estende essa prerrogativa aos doentes graves, o 
que consideramos oportuno. Assim, visando à adequação do projeto à 
técnica legislativa e à consolidação das leis estaduais, apresentamos 
o Substitutivo no 1 . 

O substitutivo altera, ainda, a previsão de multa constante no art. 2° 
do projeto, que foi feita com base em Unidades Fiscais de Referência 
- UFIRs. Esse índice foi extinto pelo Governo Federal, motivo pelo 
qual fixamos em moeda corrente o valor da multa, a ser corrigido por 
índice oficial. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 119/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Altera dispositivos da Lei no 10.837, de 27 de julho de 1992, que 

dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nas 
agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 1 o da Lei no 1 0.837, de 27 de julho de 

1992, passa a vigorar com a seguinte redação, e o artigo fica 
acrescido dos §§ 1 o e 2°, que se seguem, passando o parágrafo único 
a vigorar como § 3°: 

"Art. 1 o - Os estabelecimentos bancários ficam obrigados a garantir 
atendimento prioritário às seguintes pessoas e a oferecer assentos 
nas filas a elas destinadas: 

§ 1 o - Serão oferecidos assentos em número suficiente para atender 
a todos os usuários arrolados no "caput" deste artigo que estiverem 
aguardando atendimento, respeitada a quantidade mínima de dez 
assentos disponíveis. 

§ 2° - O estabelecimento bancário que descumprir o disposto nesta 
lei ficará sujeito a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser 
corrigido por índice oficial." 

Art. 2° - Os estabelecimentos bancários terão o prazo de noventa 
dias contados da data de publicação desta lei para se adequarem a 
suas disposições. 

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

-.. -------------------~--------------------------~----~ 

sessenta dias contados da data de sua publicação. 
Art. 4° - Esta lei er:1tra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo, relator - Paulo 

Piau - Leonardo Moreira - Ermano Batista - Bonifácio Mourão -
Gustavo Valadares. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 136/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em 

epígrafe, resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei no 
1.573/2001, altera o art. 2° da Lei no 12.460, de 15/1/97. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, foi a matéria 
distribuída a esta Comissão para ser analisada quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem por escopo acrescentar parágrafo 

único ao art. 2° da Lei no 12.460, de 1997, determinando que o exame 
do ácido desoxirribonucléico- DNA -para investigação de paternidade, 
pago pelo Estado nos processos judiciais em que o investigante for 
reconhecidamente pobre, seja realizado em um prazo máximo de um 
ano, contado da data de sua solicitação pelo magistrado. 

A proposta tem o objetivo de assegurar a eficácia da norma citada 
dentro de um prazo máximo compatível com a realidade processual, 
de forma a impedir o adiamento indefinido da realização do referido 
exame, em detrimento da concretização do direito que a lei buscou 
assegurar. 

De fato, a Carta Magna estabelece, no seu art. 3°, como um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a 
construção de uma sociedade justa e solidária. Para o alcance desse 
objetivo, militam as garantias fundamentais da apreciação pelo Poder 
Judiciário de lesão ou ameaça a direito e a obrigatoriedade de o 
Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°, incisos XXXV e LXXIV, 
da Constituição Federal). 
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Nesse passo, é especialmente oportuna a observância do 

preceituado no inciso LV do art. 5° da Constituição Federal, que 
assegura aos litigantes em processo judicial o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Naturalmente~ o 
acesso às provas de fato e de direito, que instruirão o processo; é 
fator essencial para o justo êxito da demanda judicial. 

Também no que se refere à Lei no 14.184, de 2002, que dispõe 
sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública 
estadual, não vislumbramos qualquer óbice ao trâmite do projeto 
nesta Casa. A referida lei, no § 2° do seu art. 1°, reserva aos 
processos administrativos específicos a regência por lei própria, 
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos da lei 
mencionada. 

Como vemos, a proposição não encontra óbices na esfera jurídico-
constitucional e legal à sua tramitação nesta Casa Legislativa. 

Convém destacar que, mesmo diante das recentes informações 
obtidas por esta relataria, junto ao Fórum Lafayete - 2a Vara de 
Família -, de que a atual demanda para a realização dos exames de 
DNA nos processos de investigação de paternidade vem sendo 
atendida a contento, num prazo inferior a seis meses, não há, no 
corpo da lei, óbice jurídico a que o legislador infraconstitucional 
regulamente a matéria, no que tange ao prazo sugerido. Além disso, 
como garantia legal ao exercício do direito de acesso gratuito· ao 
referido exame, conforme estabelecido na Lei no 12.460, de 1997, a 
especificação do prazo máximo se mostra oportuna e conveniente. 

Diante dos argumentos apresentados, entendemos apropriado 
-reduzir para seis meses contados da data do despacho do Juiz o 
prazo máximo para a realização do exame de DNA, período esse que 
se mostra suficiente para o cumprimento da ordem judicial. É o que 
fazemos por meio da Emenda no 1. 

Além disso, a redação do projeto sob análise merece 
aprimoramento, motivo pelo qual promovemos, por intermédio da 
Emenda no 1, outras duas modificações. A primeira suprime a 
expressão "e de seu regulamento", em razão da sua inocuidade. A 
segunda alteração substitui a expressão "de sua solicitação pelo 
magistrado" por "do despacho do Juiz". A primeira modificação resulta 
da natureza regulamentadora do decreto, o qual existe tão-somente 
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em virtude da lei que objetiva regulamentar e à qual terá que se 
adequ~r ~ece~sariamente, sem jamais contrariá-la, sob pena de 
inco~strtucronalldade. A segunda alteração objetiva dar a redação 
tecnrcamente correta para a ordem judicial. No caso, não se trata de 
solicitação do magistrado, e sim, de uma ordem emitida pelo Juiz, no 
curso do processo, determinando o cumprimento de uma medida ou 
providência indispensável para o desfecho da demanda judicial: é o 
despacho do _Juiz. Além disso, em nome da melhor técnica legislativa, 
a nova redaçao proposta para o dispositivo apresenta-se no singular. 

Conclusão 
Dia~te . d~ exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constrtucronahdade e pela legalidade do Projeto de Lei no 136/2003 
com a seguinte Emenda no 1. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao parágrafo único do art. 2° da Lei no 12.460, de 15 de 

janeiro de 1997, a que se refere o art. 1 o do projeto, a seguinte 
redação: 

"Art. 1 o - ................................................ . 
'Art. 2°- ................................................ . 
Parágrafo único: O exame requerido na forma desta lei será 

realizado no prazo máximo de 6 meses contados da data do despacho 
do Juiz.'". 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista relator -

Paulo Piau - Leonardo Moreira. ' 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 146/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei no 
146/2003 visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle e a 
manutenção da estrada que menciona. 
. Pu.bli~ado, no "Di~ri~ do Legislativo" de 28/2/2003, foi o projeto 

drstrrbu!do ~s Comrssoes de Constituição e Justiça, de Transporte, 
Comunrcaçao e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 
Ca~e _a e~ta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 

constrtucronalldade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o 
' 
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art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle 

e a manutenção das estradas que ligam os municípios de lbiaí a 
Ponto Chique e Brasília de Minas a Campo Azul. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no 11.403, ;de 
21/1/94, cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os 
municípios, prevê: 

"Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG: 

111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, 
implantação, pavimentação, conservação, recuperação , e 
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em 
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades 
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio 
ambiente, nos termos da legislação própria; 

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, 
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades 
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e 
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas 
rodovias; 

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em 
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas 
competências;". 

Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a 
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço, 
seja mediante apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas a 
celebração de convênio. 

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a 
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, 
que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição 
Estadual, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165-5. 

Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a 
realizar uma ação administrativa que já está prevista entre as suas 
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co~petências, conforr:ne estabelece o mencionado diploma legal. 
Saliente-se que a Je1 orçamentária em vigor - Lei no 14.593, de 
22/1/2003- prevê, em seu Anexo 111, dotação orçamentária para obras 
de infra-estrutura em municípios, tendo, como subprograma, melhoria 
em rodovias. 

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica, 
sendo, por isso, antijurídico. José Afonso da Silva, em sua obra 
clássica "Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito 
Constitucional" (ed. Revista dos Tribunais, 1964, p. 18), invocando as 
lições de Seab~a F~~undes, considera que o "caráter de norma geral, 
abstr~ta e obngatona ( ... ) e o de modificação na ordem jurídica 
preexistente, que decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam 
para ~arac!eri~ar a lei entre os demais atos do Estado". Uma vez que 
o projeto nao 1nova a ordem jurídica, não deve prosperar nesta Casa. 

Se . a !lutoridade responsável do Poder Executivo já tem a 
autonzaçao legal para a ação almejada pelo autor, a via jurídica 
adequ~da não é a apresentação de um projeto de lei, mas de 
r~qu_enmento p~ra soli_citar providência a órgão da administração 
publica, que sera aprec1ado conclusivamente por uma das comissões 
permanentes desta Casa, nos termos do art. 103, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Este é o entendimento reiterado desta Comissão nessa matéria. 
Conclusão 

. Pelo . ~xpo~to, concluímos pela antijuridicidade, pela 
mconst1tuc1onahdade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 146/2003. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Leonardo Moreira- Paulo Piau. , 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 156/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei no 
156/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
894/2000, institui o Programa Estadual de Incentivo à Recuperação de 
Empresas sob Controle Gestionário dos Trabalhadores, também 
denominado Pró-Autogestão. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, a proposição foi 

~--------------------------~---------------------------· --------------------------
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo, 
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber 
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na 
forma do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a instituição do Programa 

Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas sob Controle 
Gestionário dos Trabalhadores, também denominado Pró-Autogestão. 

Entre os objetivos do Programa está o desenvolvimento·( de 
atividades de qualificação e requalificação profissional ·dos 
trabalhadores vinculados aos projetos de recuperação de empresas, 
com o fim de oferecer-lhes, além de apoio técnico, jurídico, 
institucional e econômico-financeiro, por meio de financiamentos 
advindos de fundos públicos e de dotações orçamentárias, aportes 
não governamentais para a elaboração e implantação dos referidos 
projetos. 

Além disso, o projeto pretende criar o Conselho Deliberativo do Pró-
Autogestão e a Rede de Incentivo à Autogestão, a ser composta por 
instituições públicas e privadas que desejem colaborar com o 
Programa. 

Ao tratar de medida de incentivo à gestão, pelos trabalhadores, de 
empresas em processo de recuperação, o projeto revela especial 
preocupação com o combate ao desemprego e a queda na produção 
econômica e na arrecadação tributária, o que lhe garantiria 
acolhimento pelo sistema constitucional vigente, tendo em vista o 
disposto no art. 170 da Constituição Federal, que estabelece os 
princípios gerais da atividade econômica. 

No tocante à repartição constitucional de competências, ao Estado 
membro é conferida a prerrogativa de legislar sobre matéria de direito 
econômico, conforme preconiza o inciso I do art. 24 da Constituição 
Federal vigente. 

No entanto alguns aspectos da proposta, que merecem ser 
apontados, impedem-na de prosperar, visto que conflitam com 
comandos constitucionais. vigentes. 

A Constituição da República, em seu art. 2°, consagrou a tripartição 
dos Poderes ao estabelecer que "são poderes da União, 
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independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário": No mesmo sentido, o constituinte estabeleceu funções 
para cada um dos Poderes, atribuindo-lhes competências próprias, 
sem, contudo, caracterizá-las com exclusividade absoluta. Segundo 
Alexandre de Moraes1

, "cada um dos Poderes possui uma função 
predominante, que o caracteriza como detentor de parcela da 
soberania estatal, além de outras funções previstas no texto 
constitucional. São as chamadas funções típicas e atípicas". 

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não 
havendo predominância de uma sobre a outra. Assim como a 
Constituição da República estabelece as normas do processo 
legislativo para que o Poder possa produzir as normas jurídicas, 
também fixa as competências específicas para o exercício da 
fiscalização, pelo Legislativo, das atividades do Executivo. 

Ao Poder Legislativo também compete o desempenho de funções 
que não são predominantes, mas que constituem atribuições deferidas 
pelo texto constitucional vigente, para serem exercidas em situações 
especiais ou subsidiariamente a sua função típica: são as funções 
atípicas de administrar e julgar. O Poder Legislativo administra quando 
dispõe sobre a organização de sua secretaria, quando provê cargos, 
nomeia e exonera servidores etc. Nesse caso, o Legislativo administra 
para que possa desempenhar suas funções de fiscalizar e legislar 
com eficiência e independência. O Poder Legislativo exerce a função 
atípica de julgar quando, em situações especiais, processa e julga o 
Chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade. 

Da mesma maneira que a norma constitucional atribui ao Poder 
Legislativo funções, competências e atribuições, também o faz em 
relação ao Poder Executivo, cuja função típica é administrar. Segundo 
Moraes2

, "o Poder Executivo constitui órgão constitucional cuja função 
precípua é a prática dos atos de chefia de estado, de governo e de 
administração". Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação 
do ente político, a direção dos seus negócios e a administração da 
coisa pública. 

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são 
atividades inseridas no rol de competências do Executivo, detentor da 
competência constitucional para realizar tais ações de governo, e 
podem prescindir de previsão legal. Assim, a apresentação de 
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projetos de lei que tratem de temas dessa natureza constitui: 
iniciativa inadequada, porque inócua, para obrigar o Poder Executivo a 
implementar uma ação que já está incluída em sua competência 
constitucional. 

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da 
generalidade, e não pode ir a ponto de minudenciar a ação executiva, 
prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso 
iria esvaziar o âmbito de atuação institucional do Executivo e 
contrariar o princípio constitucional da separação dos Poderes. 

Nesse sentido vem-se pronunciando o Supremo Tribunal Federal, 
conforme a Decisão de Questão de Ordem na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 224 (ADIQO 224/RJ), em que se resolveu não 
ser pertinente a edição de lei específica criando programa, 
ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, 
conforme disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1° e 4°. 

Quando não prescindem da previsão legal, os programas de ação 
governamental devem, necessariamente, estar previstos na Lei 
Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder Executivo, que 
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado, não sendo o caso de 
apresentação de projeto de lei específico para sua criação. 

A Lei Orçamentária é acompanhada de demonstrativo específico, 
com detalhamento das ações governamentais, em nível mínimo de 
objetivos e metas especificados em subprojetos e subatividades, 
fontes de recursos, natureza da despesa, órgão ou entidade 
responsável pela realização da despesa, órgão ou entidáde 

. beneficiário, bem como da identificação dos investimentos e dos 
efeitos sobre as receitas e as despesas decorrentes de desonerações 
fiscais, de forma regionalizada. 

Conforme se constata no programa de trabalho constante na Lei no 
14.595, de 22/1/2003 (Lei Orçamentária de 2003), o Governo do 
Estado propôs o desenvolvimento de atividades de qualificação 
profissional do trabalhador. Para a Secretaria de Desenvolvimento e 
Esportes foram consignados recursos na ordem de R$19.713.401 ,00, 
oriundos de convênios, acordos e ajustes (Fonte de Receita 24), para 
o desenvolvimento das mencionadas atividades. 

Além disso, propõe o projeto em análise a criação do Conselho 
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Deliberativo do Pró-Autogestão na estrutura do Poder Executivo. o 
texto apresentado indica algumas Secretarias de Estado para integrar 
o Conselho criado, atribuindo-lhes competência para deliberar sobre a 
matéria que menciona. O processo de criação, estruturação e 
definição das atribuições de órgãos integrantes da administração 
pública estadual é matéria que se insere, por efeito de sua natureza, 
na esfera de exclusiva iniciativa do Poder Executivo. É que, 
consagrado o princípio da separação dos Poderes pela Constituição 
Federal, cabe ao Chefe do Executivo organizar a sua estrutura 
administrativa. 

Assim, ainda que o Poder Executivo não possa instituir alterações 
na sua estrutura administrativa sem autorização do Poder Legislativo, 
o legislador não pode compelir o Executivo a criar órgão na sua 
estrutura administrativa por meio de lei de sua iniciativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 156/2003. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ermano Batista- Leonardo Moreira- Paulo Piau. 
1 MORAES, Alexandre de. "Direito Constitucional". 9a Ed. São Paulo: 
Atlas, 2001, p 364. 
2 MORAES, Alexandre de. Op. Cit., p 408. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 160/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em exame 

obriga os servidores das delegacias de polícia a informar as vítimas 
de estupro sobre o direito de aborto legal. 

A iniciativa teve origem no Projeto de Lei no 224/99, arquivado ao 
final da última legislatura e desarquivado a requerimento do autor. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, foi a matéria 
distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em observância ao que 
determina o art. 188, c/c a alínea "a" do inciso 111 do art. 102, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 

~ 
I 
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O projeto objetiva obrigar os servidores que menciona a informar, l 

no ato do registro policial, às mulheres vítimas de estupro que, caso o 
crime produza gravidez, elas poderão interrompê-la legalmente, nos 
termos do art. 128 do Código Penal Brasileiro. Pretende também 
determinar às delegacias que forneçam a relação das unidades 
hospitalares públicas aptas a realizar a interrupção de gravidez, com 
os respectivos endereços. 

A proposição prevê que o aborto será realizado por médico e 
precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de se-u 
representante legal, reproduzindo disposições do "caput" e do inciso 11 
do art. 128 do Código Penal Brasileiro. Estabelece ainda que as 
despesas decorrentes da execução da lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Ao criar nova atribuição para cargos lotados na Secretaria de Estado 
de Defesa Social - no caso, para os servidores das delegacias de 
polícia -, o projeto invade a competência estritamente administrativa 
do Poder Executivo, ferindo o princípio da separação dos Poderes 
inscrito no art. 2° da Constituição da República. 

Cumpre ainda considerar um princípio jurídico inscrito na Lei de 
Introdução ao Código Civil. Diz o art. 3° do citado diploma: 

"Art. 3° - Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a 
conhece". 

O pressuposto de que todo cidadão tem o dever de conhecer a lei e 
o fato de o chamado aborto legal estar inscrito no art. 128 do nosso 
Código Penal tornam o projeto redundante e desnecessário. A 
necessidade da publicação da lei como pressuposto para sua entrada 
em vigor, como preconiza o art. 1° do Decret9-Lei n° 4.657, de 4/9/42, 
já assegura a publicidade da norma legal. E inimaginável que, para 
cada disposição normativa, tivesse o legislador que editar uma norma, 
assegurando-lhe a divulgação entre os cidadãos. Por isso, a 
proposição em exame em nada inova no ordenamento jurídico. 

Por último, é forçoso lembrar que a Constituição da República, em 
seu art. 5°, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida. Ao mesmo tempo, a alínea "a" 
do inciso XLVII do mesmo artigo bane do ordenamento pátrio a pena 
de morte. 

Nossa Lei Maior, consentânea com o sentimento cristão do povo 

~------------~-------------
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brasileiro, consagra a primazia da vida como valor ao qual deve 
submeter-_se toda a constelação axiológica que a inspira. Sob esse 
aspecto,. e mesmo de se perguntar se o próprio art. 128 do Código 
Penal fo1 recepcionado pela Carta Magna. Ainda que deixando essa 
qu~stão_ a ~eus intérpretes mais autorizados, é preciso ponderar que a 
obr~gaçao 1m posta ?os _servidores das delegacias· de polícia pelo 
pr~J~to de le1 que e objeto deste parecer equivale a impor-lhes a 
prat1ca de uma verdadeira propaganda do aborto, o que contraria 
t~talmente a letra e o espírito de uma Constituição consagradora da 
VIda. 

Conclusão 
. Dada~ . essas razões, concluímos pela antijuridicidade, 
InconstitUCIOnalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 160/2003. 

Sala de Reuniões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ermano Batista - Leonardo Moreira - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 166/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

_De_ autoria do D_~putado João Leite, o projeto de lei em apreço 
d1spoe sobre a not1f1cação de infração de trânsito enviada ao infrator, 
pelo DETRAN-MG, por remessa postal. 

A proposição é oriunda do ex-Projeto de Lei no 1.458/2001, 
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor e 
publicado no "Diário do Legislativo" de 13/3/2003. 

O _pr_ojeto foi distribuído a esta Comissão para que seja examinado, 
preliminarmente, quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, 
nos termos dos art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação ? ~rt. 1 o d_a proposição estabelece que a notificação de infração de 
trans1to env1ada ao infrator pelo DETRAN-MG, por remessa postal, 
deverá ser obrigatoriamente encaminhada ao destinatário mediante 
aviso de recebimento, no qual deverá constar a identificação e o 
endereço do remetente. 
-~ art. 2o _do projeto, por seu turno, dispõe que a notificação só será 

valida e eficazmente efetivada mediante a assinatura do destinatário 
no aviso de recebimento devidamente datado, para os efeitos do§ 4° 
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do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Cabe ressaltar, inicialmente, que esta Comissão já se posicionou 
favoravelmente sobre a matéria na legislatura anterior. 

A Lei Federal no 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, em seu art. 22, I e VI, estatui, "in verbis": 

"Art. 22 - Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 
dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: · 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 
âmbito das respectivas atribuições; · 

VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, 
com exceção daquelas relacionadas nos incisos VIl e VIII do art. 24, 
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar". 

De outra parte, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 282, 
"caput", estabelece que, aplicada a penalidade, será expedida 
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa 
postal ou por qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência 
da imposição da penalidade. 

Vê-se, assim, que a proposição pretende tão-somente regulamentar, 
no âmbito do Estado, o disposto no art. 282 do Código de Trânsito 
Brasileiro, visando mesmo a prevenir eventuais controvérsias sobre a 
questão, haja vista a existência de diversas ações judiciais em 
tramitação, questionando, justamente, os métodos utilizados pelo 
DETRAN-MG para notificar o infrator das multas em seu nome, tais 
como o envio das multas pelo correio, em carta simples, ou o auto de 
infração deixado pelo agente de trânsito no pára-brisa do carro. Esses 
métodos, conforme vem noticiando a imprensa, não têm sido 
considerados corretos pelo Tribunal de Justiça Uornal "Estado de 
Minas" de 5/4/2001 ). 

Outrossim, o projeto não dispõe sobre nenhuma das matérias de 
iniciativa privativa previstas no art. 66 da Carta mineira; não há, pois, 
obstáculo à deflagração do processo legislativo. ~ 

Assim sendo, reiteramos o posicionamento anteriormente adotado 
por esta Comissão, pois entendemos que inexiste óbice à tramitaç~o 
do projeto nesta Casa. · 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 
166/2003. -

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator _ 

Leonardo Moreira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 176/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

~e aut?ria do Deputad~ ~icardo Duarte, o projeto de lei em epígrafe 
cna a Ler Estadual dos Drrertos dos Povos Indígenas. 

A proposição é . oriunda do ex-Projeto de Lei no 2.182/2002, 
des~rqurvado em vrrtude de requerimento apresentado pelo autor e 
publicado em 2?1~1~0~~· Vem, agora a esta Comissão para receber 
pare_c~r quanto a jundrcrdade, a constitucionalidade e à legalidade da 
matena, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A propo~ição em exame institui a Lei Estadual dos Direitos dos 

Povos lndrgenas, que dispõe sobre as ações que o Estado deve 
desenvolver para proteger aqueles povos. 

A constitucionalidade do projeto esbarra em questões relativas ao 
modelo de repartição de competências entre os entes federados 
adotado pela Constituição da República. O constituinte de 1988 
acolheu o princípio da predominância do interesse, sendo que à União 
cabem aquelas matérias e questões em que predomina o interesse 
geral; ao.s _E~tados, as matérias de predominante interesse regional; e 
aos Munrcrpros, os assuntos de interesse local. Segundo Alexandre de 
Moraes ("Direito Constitucional", 9a ed. São Paulo : Editora Atlas 
2001 ), "o legislador consti!u.inte, adotando o referido princípio: 
est~b.el~ceu quatro pontos basrcos no regramento constitucional para 
a drvr~ao de. co~petências administrativas e legislativas: áreas de 
atua~~o l~grslatrva concorr.e~~es, áreas comuns de atuação 
admrnrstratrva ~~raleia, possrbrlldade de delegação, e reseNa de 
ca~pos espec.rfr~o~ de competência administrativa e legislativa". 
Assrm, a Constrturçao da República reserva à União aqueles poderes 
enumerados em seus arts. 21 e 22, aos municípios, os enumerados 
no art. 30, e aos Estados, os remanescentes, ou seja, os que nãq 
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sejam privativos da União ou dos municípios. 

O art. 20, XI, da Constituição da República determina que as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, isto é, aquelas por eles 
habitadas em caráter permanente, ou utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física 
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, são 
consideradas bens da União. Nessa esteira, o art. 22, XIV, do mesmo 
diploma estabelece ser de competência privativa da União legislar 
sobre populações indígenas. Analisando esses comandos legais, 
tendo em vista o modelo de repartição de competências adotado pelo 
constituinte brasileiro, verificamos que somente a União pode editar 
leis que tratem das populações indígenas. Portanto, uma lei estadual 
que viesse a tratar dessa matéria seria inconstitucional, além de 
inócua, uma vez que já existe farta legislação que se refere aos 
direitos indígenas. 

Uma lei, para ter o atributo de juridicidade, deve ser genérica, 
abstrata e inovar o ordenamento jurídico. É da nossa cultura querer 
resolver todos os problemas públicos editando leis. No entanto, já 
dispomos de inúmeras que regulam os mais diversos assuntos, muitas 
das quais nunca foram cumpridas nem são conhecidas pela maioria 
dos cidadãos. O Estatuto do Índio, Lei Federal no 6.001, de 1973, por 
exemplo, regula "a situação jurídica dos índios e das comunidades 
indígenas, com o propósito de preservar sua cultura e integrá-los, 
progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional". Versa sobre 
seus direitos civis e políticos, as condições de trabalho, as terras, os 
bens e as rendas, a educação, a cultura e a saúde e sobre os crimes 
cometidos contra eles. O Decreto no 3.156, de 1999, por sua vez, 
dispõe sobre as condições para prestação de assistência à saúde dos 
povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo 
Ministério da Saúde, e o Decreto no 26, de 1991, dispõe sobre a 
educação indígena no Brasil. A Constituição de 1988 reservou um 
capítulo inteiro para os índios, dispondo, no seu art. 231, que "são 
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger 
e fazer respeitar todos os seus bens". 
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brasileiro que estabelece e execut I -. ~ o ?rg_ao ~o Governo 
dando cumprimento ao ue d t ~ a polltlca .rn~lgenlsta no Brasil, 
significa que compete àq FUN~~rmlna a ConstitUIÇão de 1988. Isso 
índios, demarcar assegurar epromover a educação básica dos 
tradicionalmente o~upadas e r 

1 
proteger as terras por eles 

e levantamentos sobre os 'ru s rm_u a~ o desenvolvimento dos estudos 
responsabilidade de defen~ef~: ~~dlge~as. A ~un~ação tem, ainda, a 
interesse da sociedade nacional pelmu~~~~des lndlgenas, despertar o 
o seu patrimônio e fiscalizar as os rn lOs e por ~uas causas, gerir 
predatórias de garimpeiros osseiro suas t_er~as, Impedindo ações 
que ocorram dentro de seu~ ~imit s, madeireiros e quaisquer outras 
e à pr~~ervação desses povos. A~:~ ~~eFreprese_ntem_ u.m ~i~co à vida 
da Un1ao, nos termos do art. 129 V UNA~,~~ M1n1steno Público 
responsável pela defesa judiei~! ,d da C~ns.tltUIÇao ?a República, o 
populações indígenas. os direitos e rnteresses das 

Apesar de a FUNAI ser o ór ã . 
Estado pode auxiliá la g o responsavel pelos índios do Brasil o 

- nas suas ações n ,. . • 
competência, mediante a celebra - d ~ . os Imites de sua 
cabe autorizar o Executivo a cel~~~ e convenlos.AA? Legislativo não 
programas a serem implementad ar esses convenlos, nem instituir 
~ntanto, pressionar politicamenteos po~ aqu~le Poder. Pode, no 
Implemente, por meio dos ór ão o . ~ecutlvo para que este 
defesa dos índios. Por esse m ( s propnos, ações voltadas para 
proposição, fruto do trabalho d~~v~iu~~~rdrecon~ecer~o.s o mérito da 
Sagrado Coração de Je 0 ens1no medro do Colégio 
Comissão que oficie à:uss reque~emos ao Presidente desta 
Desenvolvimento Sustentável ecr~anas ~e Meio Ambiente e 
Abastecimento, da Educaçã ' de A_gncultura, Pecuária e 
proposição em exame e soli~ita~do a Saude, a~ex_ando cópia da 
~e~s programas ações voltadas que esses .?rgaos incluam em 
lndlgenas mineiras. para a proteçao das populações 

Diante Conclusão 
. . do exposto, concluímos p 1 .. . .. 
Inconstitucionalidade e pela ilegal'd d d e a . antiJUndiCidade, pela 

Sala d~~ Comissões, 29 de abri: d~ ~OO~~roJeto de Lei no 176/2003. 
Sebastlao Navarro Vieira, Presidente 

- Bonifácio Mourão, relator _ ' 
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Ermano Batista - Leonardo Moreira - Paulo Piau. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 244/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 244/2003, do Deputado Paulo Piau, dispõe sobre 

a divulgação de planilhas de custos de produção de leite e derivados e 
dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Política 
Agropecuária. 

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a 
constitucionalidade e a legalidade da proposição, nos termos dos arts. 
188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe cria para a Secretaria de Agricultura o 

dever de divulgar, a cada trimestre, planilhas contendo o custo médio 
de produção de leite, bem como os preços médios de venda de leite e 
seus derivados, incluindo-se os praticados pelo comércio varejista. 
Determina, ainda, que conste nas embalagens de leite pasteurizado e 
do tipo UHT o preço pago pela indústria ao produtor do leite. 

Primeiramente, deve-se analisar a questão da competência 
legislativa. As medidas consignadas na proposição referem-se ao 
controle, mesmo que indireto, do preço de venda e de comercialização 
do leite e de seus derivados. Como não há norma constitucional que 
confira a qualquer esfera de poder atribuição para legislar sobre a 
matéria em foco, é de se reconhecer a aplicação do § 1 o do art. 25 da 
Lei Maior, segundo o qual as competências não reservadas à União e 
aos municípios pertencem aos Estados. Também não há óbice 
jurídico nenhum quanto à apresentação do projeto por iniciativa 
parlamentar, à vista do que dispõe o art. 66 da Constituição mineira. 

Já do ponto de vista da técnica legislativa, não é recomendável que 
se indique o nome do órgão estadual responsável pela execução de 
determinada medida. Simples alterações legislativas mudando a 
denominação de órgãos poderiam gerar conflitos de competência de 
difícil solução. O mais correto, portanto, é que se faça uma referência 
genérica aos órgãos encarregados de exercer as atribuições da lei. 

Superada a análise formal, impõe-se verificar os aspectos de 
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conteúdo, o que não dispensa, obviamente, uma análise mais 
detida do projeto quando de sua apreciação pela comissão de mérito. 

Assim, do ponto de vista da razoabilidade jurídica da proposição, 
cabe adiantar que as medidas tencionadas são, em geral, factíveis; 
porém, o art. 2° do projeto, que determina a afixação, nas embalagens 
de leite pasteurizado e do tipo UHT, do preço do leite "in natura" pago 
pela indústria ao produtor apresenta vício jurídico insanável. 

Afinal, o preço do leite "in natura" tem a ver com uma questão de 
mercado, sujeito a flutuações de . toda ordem. Produtores de 
determinada região podem trabalhar com preços mais módicos, ao 
passo que outros já têm de vender seu leite acima da média praticada. 
A quantidade a ser vendida, a tecnologia de armazenamento e 
ordenha, o teor de gordura do leite, a distãncia entre o produtor e a 
indústria, bem como fatores conjunturais, de difícil previsão, a 
exemplo da intensidade das chuvas ou do valor do dólar, delineiam 
um quadro de extrema incerteza. 

Essa lógica econômica - é bom que se diga - é inerente ao modelo 
político adotado pela Constituição de 1988. Além de se preocupar com 
uma melhor distribuição de renda e, por conseqüência, com a redução 
das desigualdades sociais, a Constituição assegurou a liberdade de 
iniciativa e de pactuação. 

Assim, uma mesma empresa pode comprar leite por preços 
diferenciados, ainda que as variações não sejam de grande monta. 
Ademais, o leite do tipo longa vida pode ser consumido muito tempo 
depois de ter sido embalado; enquanto isso, o preço do leite poderá 
sofreJ oscilações significativas, sem que seja possível avisar o 
consumidor final. Toda essa situação compromete a certeza e a 
segurança da informação a ser divulgada. 

Nesse sentido, o comando ditado pelo art. 2° do projeto desafia o 
princípio constitucional da razoabilidade, previsto, de modo explícito, 
no art. 13 da Carta mineira. Por mais que se queira transparência nos 
negócios privados, para se alcançar esse objetivo, não se pode fazer 
uso de informações imprecisas que coloquem em dúvida a idoneidade 
moral de seu divulgador. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 244/2003 com as seguintes 



Emendas nos 1 e 2. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao "caput" do art. 1 o a seguinte redação: 
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"Art. 1 o - O Estado divulgará, trimestralmente, no órgão oficial, na 
Internet e em periódico de ampla divulgação regional, as seguintes 
informações:". 

EMENDA No 2 
Suprima-se o art. 2°. 
Sala das Comissões, de 29 de abril 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo, relator - Paulo 

Piau - Leonardo Moreira - Ermano Batista - Gustavo Valadares -
Bonifácio Mourão. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 269/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em epígrafe, 

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 2.271/2002, 
dispõe sobre o emprego de soro de queijo na fabricação de laticínios e 
dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do 
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para 
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 269/2003 estabelece punições para o emprego 

irregular de soro de queijo na fabricação de laticínios e alíquota de 
ICMS de 30% nas operações internas com a venda de soro de leite. 
Portanto, a proposição trata, simultaneamente, de matéria de natureza 
tributária, de produção e consumo e de saúde pública. 

A iniciativa parlamentar para dispor sobre essas medidas encontra 
amparo no "caput" do art. 65 da Constituição do Estado. 

Quanto às penalidades,_ entendemos que a legislação estadual em 
vigor, especialmente a Lei n° 11.812, de 23/1/95, que dispõe sobre a 
inspeção e a fiscalização sanitárias de produtos de origem animal, 
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regulamentada pelo Decreto no 38.691, de 28/12/96, já prevê as 
modalidades de penas contidas no projeto para o emprego irregular 
de componentes na fabricação de produtos alimentícios destinados à 
venda em comércio. Assim, não se justifica um tratamento específico 
para o uso irregular do soro de leite. 

Já em relação à nova alíquota de 30%, ela representa majoração na 
carga tributária e por isso submete-se ao princípio da anterioridade, 
nos termos do art. 145 da Constituição Federal. 

Atualmente a alíquota está fixada em 18%. Em nosso entendimento, 
a elevação pretendida terá muito pouco impacto na inibição do uso do 
soro de leite na fabricação de produtos lácteos, principal objetivo da 
proposição. Da mesma forma, na elevação da arrecadação fiscal. 

Como se sabe, o ICMS é um tributo que, de fato, é pago pelo 
consumidor final. Como o soro é obtido, na maioria das vezes, por 
meio da fabricação de queijo, a mercadoria transacionada entre os 
contribuintes, em última análise, é o leite. E como ao leite "in natura" 
se aplica em grandes proporções a técnica do diferimento tributário, a 
nova alíquota proposta nas intermediações com o soro é pouco 
expressiva, não representativa de custos para a elevação de preço 
dos produtos lácteos acabados e colocados à venda em comércio. 

Para se atingir o objetivo almejado pela proposição, apresentamos o 
Substitutivo no 1, por meio do qual pretendemos que a alíquota recaia 
no produto lácteo fluído com adição de soro de leite destinado à venda 
em comércio. Nesse caso, o aumento da carga tributária impõe 
necessariamente uma revisão dos preços praticados no mercado com 
produtos à base de soro de leite. 

Por força da Constituição Federal, oJCMS é um tributo estadual. No 
entanto, por suas peculiaridades, ele tem característica nacional, em 
razão do princípio da não-cumulatividade, vale dizer, do sistema 
débito-crédito. Por esse motivo, a classificação de qualquer produto 
tende à uniformização no País para se operar adequadamente esse 
mecanismo de tributação. Na verdade, a uniformização é um 
fenômeno cada vez mais intenso no processo de globalização das 
economias. Vale recordar que os mercados internacionais estão se 
organizando em blocos como a União Européia, o MERCOSUL e a 
ALGA; este último ainda em fase de discussão. 

Exemplo típico desse fenômeno é a Consulta Pública no 4, de 
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31/7/2001, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal - DIPOA -, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 
Nela, o DIPOA submeteu a exame de quem se interessasse, por um 
período de 180 dias, as propostas do Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de Produtos Lácteos Desidratados com 
Adições e do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de 
Produtos Lácteos Fluidos com Adições. Após esse prazo, o DIPOA 
deveria - mas ainda não o fez - consolidar o texto final e publicar 
portaria contendo as regras a serem aplicadas a tais produtos, vale 
dizer, a forma como seriam identificados nacionalmente. 

A portaria não existe. No entanto, a proposta de regulamento técnico 
serviu-nos de base para o Substitutivo no 1, apresentado na 
conclusão. Nele, a nomenclatura do produto lácteo com adição é 
idêntica à que consta no regulamento. Portanto, na hipótese de o 
projeto vir a ser convertido em lei na forma do substitutivo antes da 
edição dessa portaria, a nova alíquota, além de submeter-se ao 
princípio da anterioridade tributária, também ficará condicionada ao 
disposto no Código Civil, que trata do efeito de ato jurídico 
subordinado a evento futuro e incerto. 

Uma outra hipótese que também nos parece admissível, em face da 
competência do Estado para disciplinar o ICMS, é o Executivo 
determinar em decreto, como obrigação do contribuinte, a emissão de 
nota fiscal declarando expressamente que o produto lácteo é 
adicionado de soro de leite. Essa solução, todavia, resolve apenas 
parcialmente o problema, mais precisamente quando se tratar das 
relações de intermediação de mercadoria apenas dentro do território 
mineiro entre contribuintes do ICMS. Porém, quando o contribuinte de 
Minas adquire tal produto de outra unidade da federação, fica difícil 
garantir a cobrança da diferença de alíquota, nos termos do inciso VIl 
do art. 146 da Constituição Estadual, cujo teor é o seguinte: 

"Art. 146- .............................................. . 
VIl - caberá ao Estado a diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual, nas operações e prestações interestaduais que lhe 
destinem mercadorias e serviços para o contribuinte do imposto, na 
qualidade de consumidor final;". 

E a explicação é simples: a lei mineira tem seu âmbito de incidência 
restrito a seu próprio território. 
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Por essas razões, chamamos a atenção das comissões de 

mérito, especialmente a de. Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
para aprofundar a discussão desse assunto e também acompanhar os 
desdobramentos da mencionada consulta pública, tendo em vista que, 
juridicamente, o projeto não encontra óbice à tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 269/2003 na 
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Estabelece a alíquota de ICMS de 30% nas operações internas de 

produto lácteo fluido com adição de soro de leite destinado à venda 
em comércio. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O inciso I do art. 12 da Lei no 6. 763, de 26 de dezembro de 

1975, passa a vigorar acrescido do subitem g.3, com a seguinte 
redação: 

"Art. 12 - ................................................................. . 
I - ······················· ······················································· 
g) ·············································································· 
g.3) nas operações internas de produto lácteo fluido com adição de 

soro de leite destinado ao comércio.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator-

Ermano Batista - Bonifácio Mourão - Leonardo Moreira - Paulo Piau -
Durval Ângelo. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 296/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, 

oriundo do ex-Projeto de Lei no 2.007/2002, dispõe sobre a proibição 
do repasse, às empresas privadas, do valor recolhido em razão de 
cobrança de multas e a divulgação dos valores arrecadados e dá 
outras providências. 

A proposição foi examinada pela Comissão de Constit~ição e 
I 



Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com as Emendas no 1 e no 2, que apresentou. 
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Compete a esta Comissão, nos termos regimentais, examinar o 
mérito da proposição. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise dispõe sobre a proibição do repasse, às 

empresas privadas, do valor recolhido em razão da cobrança de 
multas e a divulgação dos valores arrecadados e dá outras 
providências. 

Consoante justificação do autor da propos1çao, as empresas 
responsáveis pelo fornecimento, pela instalação e operação dos 
detectores eletrônicos de velocidade no Estado têm sido remuneradas 
com base, em percentual do montante de valores arrecadados com a 
cobranças das multas expedidas. 

Desse modo, a empresa contratada pelo Estado para a prestação do 
serviço vem, indiretamente, estabelecendo a sua remuneração, que 
varia de acordo com o número de multas aplicadas pelo órgão de 
trânsito estadual, por meio de informação prestada pelo próprio 
contratado. 

Conforme foi apontado pelo parecer proferido pela Comissão de 
Constituição e Justiça, tal fato poderia ensejar desconfiança quanto à 
isenção da empresa para aferição da velocidade estabelecida para a 
via fiscalizada, pois, se o número de multas aplicadas é grande, a 
remuneração oferecida ao prestador, pelo serviço, também cresce. 

Analisando a questão sob a ótica inversa, se em determinado 
período os motoristas deixarem de cometer infrações, a empresa 
prestadora de serviços deixará de perceber a remuneração devida 
pela execução de seu contrato firmado com o Estado, contrariando a 
Lei no 8.666, de 1993, que veda o estabelecimento de contrato 
inexeqüível. 

As duas hipóteses demonstram que o estabelecimento de tal 
modalidade de remuneração fere o princípio constitucional da 
razoabilidade, que, conforme prescrito no art. 13 da Carta mineira, 
deve nortear a atuação da administração pública estadual. 

A medida proposta revela a meritória intenção de impedir que o 
Estado remunere as empresas prestadoras do serviço de detecção 
eletrônica de velocidade no Estado de maneira variável, com base em 
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percentual do montante de valores arrecadados com a cobranças 
das multas aplicadas. 

No entanto, o texto original veda o simples repasse de recursos às 
mencionadas empresas, e não a contratação de prestação de serviço 
com remuneração calculada com base nos valores das multas 
aplicadas. Além disso, a Lei no 9.503, de 23/9/97, Código Brasileiro de 
Trânsito, estabelece a forma de aplicação dos recursos arrecadados 
com a aplicação de penalidades por infringência às normas de 
trânsito, motivo pelo qual consideramos pertinentes as Emendas no 1 
e no 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, que, se 
aprovadas, corrigirão essas impropriedades. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1 o turno, do 

Projeto de Lei no 296/2003 com as Emendas no 1 e no 2, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jô Moraes - Dinis Pinheiro -

Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 304/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Ana Maria, o Projeto de Lei no 304/2003 
visa a alterar a redação do inciso 11 do art. 5° da Lei no 11.396, de 
6/1/94, que cria o Fundo de Fomento Socioeconômico do Estado de 
Minas Gerais - FUNDESE -, e dá outras providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo, 
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus 
aspectos de juridicidade, de constitucionalidade e de legalidade. 

Fundamentação 
O FUNDESE foi criado com o objetivo de dar suporte financeiro a 

programas de fomento e desenvolvimento de médias, pequenas e 
microempresas e de cooperativas no Estado. 

Ao dispor sobre os financiamentos com recursos do FUNDESE, a 
! 
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mencionada lei estabelece, no inciso 11 do art. 5°, que o valor da 
operação não poderá ultrapassar 80% do investimento fixo, cabendo 
ao beneficiário providenciar o restante. 

O Projeto de Lei no 304/2003 procura dispensar tratamento 
diferenciado aos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e ao Norte de 
Minas. Nesse caso, os financiamentos para investimento fixo são 
elevados para 90% da operação. 

A Constituição do Estado, no seu art. 41 , 11 e 11 I, dispõe que o poder 
público exercerá regionalmente a ação administrativa com vistas a 
reduzir as desigualdades regionais, mediante a execução articulada 
de planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao 
desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo 
geoeconômico e social, bem como assistir os municípios de escassas 
condições de propulsão socieconômica, situados na região, para que 
se integrem no processo de desenvolvimento. 

No art. 51, prevê até a criação de autarquias territoriais para 
planejamento e orientação da execução articulada de funções e 
serviços públicos com a finalidade de desenvolvimento global em 
favor da população do mesmo complexo geoeconômico e social. 

Como é notório, os vales do Jequitinhonha e do Mucuri e a região 
Norte de Minas possuem índice de desenvolvimento humano bem 
abaixo daqueles recomendados pela ONU. Antes mesmo da 
existência desse mecanismo de avaliação criado pela ONU, o 
Governo Federal, reconhecendo o estado de precariedade dessas 
regiões, incorporou-as na área de abrangência da SUDENE e, 
posteriormente, com a sua extinção, na da ADENE. 

No Estado, duas medidas foram tomadas para promover o 
desenvolvimento daquelas regiões. Primeiramente, foram criadas a 
CODEVALE e a SUDENOR e, posteriormente, o IDENE, resultante da 
fusão dessas duas instituições. Depois, o atual Governo instituiu a 
Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, à qual vinculou o IDENE. 

Portanto, sob a perspectiva do desenvolvimento harmonioso de 
políticas públicas e tendo em vista os comandos constitucionais 
mencionados, a proposição está em sintonia com o ordenamento 
jurídico e com o princípio de gestão planejada, inerente à 
administração pública. 

'-----------0------' 
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Em relação à iniciativa parlamentar, nosso entendimento é de . 

que ela encontra respaldo no "caput" do art. 65 da Constituição 
Estadual. Com efeito, em matéria de natureza financeira e 
orçamentária, apenas são de iniciativa privativa do Executivo as leis 
de que tratam os incisos I a 111 do art. 153 da Constituição mineira, 
quais sejam o Plano Plurianual de Ação Governamental, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. No processo 
legislativo, vigora o princípio da iniciativa concorrente, portanto, as 
ressalvas àquele princípio devem ser interpretadas restritivamente, já 
que, segundo regra básica da hermenêutica, as exceções aos 
princípios gerais devem vir expressas no ordenamento jurídico. 

A Emenda no 1 visa a adequar o projeto à área de abrangência do 
Instituto do Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 304/2003 
com a seguinte Emenda no 1 . 

EMENDA No 1 
Dê-se ao inciso 11 do art. 5° a que se refere o art. 1 o a seguinte 

redação: 
"Art. 1 o- ........................... . 
"Art. 5°- .......................... . 
11 - nos financiamentos para investimento fixo, o valor da operação 

não poderá ultrapassar 80% (oitenta por cento) do investimento fixo 
previsto no projeto, cabendo ao beneficiário providenciar o restante, 
salvo nos casos de investimentos realizados na área de abrangência 
do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 
- IDENE -,em que o valor será de 90% (noventa por cento)"". 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Paulo Piau - Leonardo Moreira. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 29/4/2003, a seguinte 
comunicação: 
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Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento 

do Sr. David Benedito Ottoni, ocorrido em 17/3/2003, em Poços de 
Caldas. (-Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Hospital Mater Dei pelo lançamento do 

Projeto Qualitas. (Requerimento n° 238/2003, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Núcleo de Psicanálise e Práticas 
Institucionais pelos trabalhos realizados durante seus 30 anos de 
existência. (Requerimento no 247/2003, do Deputado André Quintão); 

de congratulações com a Maternidade Odete Valadares pelo 
transcurso dos 48 anos de sua inauguração. (Requerimento no 
251/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de aplauso ao Clube dos Escritores de lpatinga pelo transcurso de 
seus 18 anos de fundação. (Requerimento no 322/2003, do Deputado 
Chico Simões); 

voto de pesar à família do ex-Deputado Cícero Dumont, falecido em 
31/3/2003. (Requerimento no 325/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Juiz de Direito Francisco Vani Bemfica por 
sua participação na organização da Associação dos Magistrados 
Mineiros - AMAGIS -, que comemorou 30 anos de fundação 
(Requerimento no 348/2003, do Deputado Dimas Fabiano); 

de congratulações com o Colégio Nossa Senhora das Dores pela 
_inauguração de seu espaço cultural (Requerimento no 358/2003, da 
Deputada Maria Olívia); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de ltabira pela 
inauguração do Museu do Tropeiro, no Distrito de lpoema 
(Requerimento no 360/2003, da Deputada Maria Olívia); 

de aplauso ao Pe. Márcio Carvalho por seus 50 anos de sacerdócio 
(Requerimento no 395/2003, do Deputado Chico Simões); 

de aplauso ao teatrólogo Darci di Mônaco por seus 40 anos de 
teatro no Vale do Aço (Requerimento no 397/2003, do Deputado Chico 
Simões); 

de aplauso ao Centro de Educação Ambiental Oikós, da Fundação 
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Acesita, na pessoa do Gerente do Departamento de Meio 
Ambiente desta instituição, Sr. Maurício Ferreira, pelo transcurso do 
décimo aniversário de sua fundação (Requerimento no 398/2003, do 
Deputado Chico Simões); 

de congratulações com a Associação dos Professores Públicos de 
Minas Gerais - APPMG -, na pessoa de sua Presidente, Profa. Joana 
d'Arc Gontijo, pelo transcurso do 72° aniversário de sua fundação 
(Requerimento no 414/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a Associação dos Magistrados Mineiros -
AMAGIS -, na pessoa de seu Presidente, pelo transcurso do 31° 
aniversário de sua fundação (Requerimento no 415/2003, do Deputado 
Doutor Viana); 

de congratulações com o Grupo Andante por sua participação no 
Festival de Teatro de Curitiba (Requerimento no 425/2003, da 
Deputada Marília Campos); 

de congratulações com o Oficinão 2002, do Galpão Cine-Horto, por 
sua participação no Festival de Teatro de Curitiba (Requerimento no 
426/2003, da Deputada Marília Campos); 

de congratulações com o Prof. Adair Ribeiro, Reitor da UNINCOR, 
por sua posse como Presidente do Conselho Regional de Odontologia 
(Requerimento no 482/2003, da Comissão de Educação). 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/4/2003 
Presidência do Deputado Dilzon Melo 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem no 44/2003 
(encaminha Projeto de Lei no 668/2003), do Governador do Estado -
Ofícios- 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: 
Propostas de Emenda à Constituição nos 44 e 45/2003 - Projetos de 
Lei nos 669 e 670/2003 - Requerimentos nos 580 a 587/2003 -
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini e Ana Maria -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Alberto Bejani, Arlen 
Santiago (2) e Maria Olívia - Questões de ordem - Palavras do Sr. 
Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André 
Quintão- Antônio Carlos Andrada- Antônio Genaro- Arlen Santiago-
Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 

. Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) -Às 14h14min, a lista de 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

-O Deputado Leonídio Bouças, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM No 44/2003* 
Belo Horizonte, 29 de abril de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei, que 
institui o programa do "Primeiro Emprego", no Estado de Minas 
Gerais. 

Trata-se de sensível demanda da sociedade mineira, muito 
preocupada com a formação de sua juventude e que foi objeto de 
acesa discussão e debate no curso da recente eleição para o Governo 
Estadual. Naquela oportunidade, assumi o compromisso de implantar 
no Estado um programa que pudesse aumentar as ofertas de 
oportunidades de emprego e renda para os jovens, especialmente 
aqueles em situação de risco social e em áreas mais carentes. 

Em primeiro lugar, torna-se dispensável reiterar a necessidade de 
uma atenção especial a este segmento, facilitando o seu ingresso no 
mercado de trabalho, que, de modo normal, impõe o prévio elemento 
da experiência para se obter um emprego, exigência impossível de ser 
suprimida por quem almeja a sua primeira colocação laboral. Portanto, 
justifica-se, plenamente, a concessão de incentivos em prol destes 
jovens, de forma a estimular as empresas a contratá-los, bem como a 
oferta de todos os instrumentos de apoio aos próprios jovens, em 
favor de sua empregabilidade. 

O programa que ora se concebe apresenta diretriz no sentido de sua 
próxima articulação com os programas federal, municipais e privados 
de mesma natureza, de forma a se otimizar os recursos que venham a 
ser despendidos neste mesmo esforço, quer pelo setor público) quer 

1. 
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pelo setor privado. Outra diretriz evoca a prioridade para os jovens 
em situação de risco social, especialmente em regiões com menor 
IDH no Estado, de modo a se reduzir as graves desigualdades 
regionais de Minas Gerais. Uma terceira diretriz alude a se estimular a 
capacidade geradora do próprio Estado em matéria de emprego e 
renda, mediante instrumentos de incentivos fiscais, creditícios, na 
prioridade de jovens nos empregos resultantes de terceirizações 
imprescindíveis na Administração Pública e, pioneiramente, na 
possibilidade de se conceder vantagem objetiva em edital de licitação 
para empresa contratada do Poder Público que se comprometa a 
empregar jovens em primeiro emprego. 

Na verdade, o que se propõe, neste momento, é a moldura geral de 
um amplo programa que será composto por diversos projetos. Entre 
eles, cita-se, desde logo, a criação de centros públicos de promoção 
do trabalho, no qual serão ofertados aos jovens serviços e benefícios 
concedidos ao trabalhador, como qualificação profissional e 
intermediação de mão-de-obra; a institucionalização de competências 
básicas do trabalhador, como forma prévia e preparatória do jovem ao 
trabalho e o projeto de estágio remunerado. 

Este projeto de estágio remunerado, como integrante do amplo 
portfólio do programa de "Primeiro Emprego", ampara-se em 
experiências exitosas já implementadas por esferas municipais, com a 
adesão expressiva da iniciativa privada. O que aqui se propõe é o 
aproveitamento do estudante de ensino médio ou superior, pelo 
período de quatro horas diárias, com remuneração equivalente ao 
salário mínimo, proporcional à jornada de trabalho, para atividades 

. complementares à sua formação escolar. O procedimento do projeto 
prevê o cadastro dos jovens interessados no órgão gestor do projeto, 
no caso a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes, para posterior encaminhamento para aproveitamento nas 
empresas contribuintes de ICMS que aderirem ao projeto. Observa-se 
que não se pode tolerar que o estágio remunerado surja na empresa 
como substituto do emprego formal e regular, o que é ilegal e contrário 
ao projeto. Por conseqüência, deve-se estabelecer em regulamento o 
número limite de estagiários em relação ao quadro de pessoal da 
empresa que venha a aderir ao projeto. Esta empresa será ressarcida 
de 2/3 do custo de cada estagiário, pelo Estado e pelo respectivo 
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Município, observado o limite estabelecido em regulamento, em 
cotas iguais. Naturalmente, tal projeto só poderá se desenvolver em 
Municípios que aderirem ao projeto e em relação a empresas 
contribuintes de ICMS. 

Para a coordenação de tal projeto estabelece-se um grupo técnico 
com representação de Secretarias de Estado e da Associação Mineira 
de Municípios. 

Com o objetivo de custear este programa fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir crédito especial até o. limite de R$5.000.000,00 
(cinco milhões de reais). Tal valor, neste exercício, seria suficiente, no 
âmbito do projeto de estágio remunerado, para a colocação de cerca 
de 20.000 jovens, considerado o seu eventual início para o próximo 
mês de agosto. 

Portanto, Senhor Presidente, é este projeto, de enorme cunho social 
que ora se submete à apreciação do Poder Legislativo, para o seu 
aprimoramento e posterior aprovação. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI No 668/2003 
Institui o programa "Primeiro Emprego" no Estado de Minas Gerais. 
Art. 1° - Fica instituído o programa "Primeiro Emprego", que será 

implementado observadas as seguintes diretrizes: 
I - articulação com os programas federal, municipal e de iniciativa 

privada; 
11 - prioridade para o segmento de jovens em situação de risco 

social, em especial de regiões com menor IDH do Estado; 
111 - potencialização da capacidade geradora de emprego e renda do 

Estado, por meio de instrumentos de incentivos fiscais e creditícios, de 
terceirização de serviços e de critérios objetivos para pontuação em 
editais de licitação. 

Art. 2° - O programa "Primeiro Emprego" deverá considerar, em sua 
execução, entre outros, projetos de: 

I - criação de centros públicos de promoção do trabalho, como forma 
de acesso dos jovens aos serviços e benefícios oferecidos ao 
trabalhador; 

11 - institucionalização de competências básicas 
como período preparatório à iniciação ao trabalho; 

do trabalhador, 
\ 
I 



130 
111- estágio remunerado. 
Art. 3° - O projeto de estágio remunerado deverá observar as 

seguintes premissas: 
I - comprovação do vínculo de escolaridade do jovem, em nível 

médio ou superior; 
11 -carga horária de 4 (quatro) horas diárias; 
111 - remuneração equivalente ao salário mínimo, proporcional à 

jornada de trabalho; 
IV - cadastro dos interessados no órgão público gestor do projeto, 

conforme critérios de carência social, para encaminhamento às 
empresas contribuintes de ICMS que aderirem ao projeto; 

V - comprovação de acréscimo à atual força de trabalho da 
empresa, de modo a se evitar substituição de mão-de-obra; 

VI - estabelecimento, em regulamento, de limite de número de 
estagiários em relação ao quadro de empregados da empresa; 

VIl - instituição de sistema de ressarcimento de 2/3 (dois terços) do 
custo de cada estagiário, pelo Estado e pelo respectivo Município que 
venha a aderir ao projeto, para as empresas contribuintes de ICMS, 
observado o limite desse valor, conforme estabelecido em 
regulamento; 

VIII -observância das disposições legais sobre estágio remunerado. 
Art. 4°- Fica instituído Grupo Técnico responsável pela coordenação 

do programa "Primeiro Emprego" em Minas Gerais, com a seguinte 
composição: 

I - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Esportes, que será seu coordenador geral; 

11 - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda; 
111 - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão; 
IV - um representante da Secretaria de Estado de Educação; 
V - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico; 
VI - um representante da Secretaria de Estado de Governo; 
VIl - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia; 
VIII -um representante da Associação Mineira de Municípios- AMM. 
Parágrafo único -Os membros do Grupo Técnico serão designados 
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por ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes, por indicação dos demais Secretários de Estado e do 
Presidente da Associação Mineira de Municípios- AMM. 

Art. 5° - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir crédito especial até o limite de R$5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), observado o disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 6°- Esta lei será regulamentada por ato do Poder Executivo. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. José Pontes Júnior, Procurador-Geral de Justiça Adjunto 
Jurídico, encaminhando pedido de informações do Promotor de 
Justiça da Comarca de Cataguases a respeito da existência de lei 
instituidora do direito a recebimento de vale-transporte. 

Do Sr. Arquimedes Diógenes Cilone, Reitor da Universidade Federal 
de Uberlândia, encaminhando cópia de ofício enviado ao Governador 
do Estado er:n que solicita revisão da previsão do orçamento da 
FAPEMIG. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da agência 
Gutierrez da CEF, notificando liberação de recursos referentes ao 
Programa Indústria do Novo Milênio. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Ademir de Oliveira, Oficial de Justiça, e outros funcionários 
da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí, solicitando urgência na 
votação da Proposta de Emenda à Constituição no 2/2003. (-Anexe-se 
à Proposta de Emenda à Constituição no 2/2003.) 

Do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da OCEMG/SESCOOP-MG, 
solicitando a aprovação do Projeto de Lei no 273/2003. (-Anexe-se ao 
Projeto de Lei no 273/2003.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

I 

--------------~------------~ 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 44/2003 

Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Acrescente-se o seguinte art. 103 ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado: 
"Art. 103- As praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídas da 

corporação em virtude do movimento reivindicatório de 1997 e 
incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar por força do art. 
12 da Emenda à Constituição do Estado no 39, de 3 de junho de 1999, 
farão, no prazo de trinta dias contados da publicação desta emenda, 
opção irretratável por voltar para a Polícia Militar ou por continuar no 
Corpo de Bombeiros Militar.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2003. 
Sargento Rodrigues - Gustavo Valadares - Neider Moreira - Alberto 

Bejani - Cecília Ferramenta- Djalma Diniz - Miguel Martini - Sidinho do 
Ferrotaco - Maria Olívia - Doutor Viana - André Quintão - Domingos 
Sávio - Vanessa Lucas - Olinto Godinho - Dalmo Ribeiro Silva -
Leonardo Moreira - Durval Ângelo - Maria Tereza Lara - Rêmolo 
Aloise - Weliton Prado - José Henrique - José Milton - Rogério Correia 
- Célio Moreira - Sebastião Navarro Vieira - Sebastião Helvécio - Jô 
Moraes - Laudelino Augusto - Pinduca Ferreira - Doutor Ronaldo -
Paulo Cesar - Biel Rocha - Ermano Batista - Antônio Carlos Andrada -
Bonifácio Mourão - Paulo Piau - Wanderley Ávila - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro. 

Justificação: Passados quatro anos da Emenda à Constituição no 39, 
de 1999, ou seja, passados quatro anos já do retorno dos militares 
que foram excluídos por conta do movimento reivindicatório de 1997, 
constatamos que muitas das praças excluídas, oriundas da Polícia 
Militar e só tendo podido ser reincluídas no Corpo de Bombeiros 
Militar, não conseguiram se adaptar a esta última corporação. 

São militares que estavam há muitos e muitos anos habituados com 
o trabalho da Polícia Militar, que haviam ihternalizado os valores, o 
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orgulho e toda uma história de vida compartilhada dentro da PM. 
Sem nenhum, demérito ou crítica à corporação dos bombeiros 
militares, não podemos nos esquecer de que a inclusão forçada das 
praças que reivindicaram melhorias nas condições de trabalho para 
todos os PMs pareceu a muitos dos que foram anistiados pela 
Emenda à Constituição no 39, de 1999, uma verdadeira punição. Por 
que não lhes foi dado o direito de opção, como ora estamos a sugerir? 

Exatamente porque reconhecemos que não se pode mais deixar que 
aqueles que batalharam pelas melhorias na PM se sintam deslocados 
em relação à sua corporação de origem é que propomos agora que 
eles tenham o direito de optar pela volta à PM ou pela continuação no 
CBM. Por essas razões, pedimos o apoio de nossos pares para a 
aprovação desta proposta de emenda à Constituição. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos 
termos do art. 201 do Regimento Interno. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 45/2003 
Altera os arts. 55, 56, 62 e 70 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o -Acrescente-se ao art. 55 o seguinte parágrafo único: 
"Art. 55- ............................................................................. . 
Parágrafo único - Ressalvado o disposto no art. 58, § 2°, e no art. 

62, XVI e XVII, em nenhuma outra hipótese, a Assembléia Legislativa 
deliberará mediante processo de votação secreta.". 

Art. 2°- O§ 3.0 do art. 56 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 56- .............................................................................. . 
§ 3° - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão 

remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Assembléia Legislativa, 
para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a 
prisão e autorize ou não a formação de culpa.". 

Art. 3.0 
- O inciso XXIII do art. 62 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 62- .............................................................................. . 
XXIII -aprovar, previamente, após argüição pública, a escolha:". 
Art. 4° -O § 5° do art. 70 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 70- ................................................................................ . 
§ 5° - A Assembléia Legislativa, dentro de trinta dias contados do 

recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, e ''Sua 
I 
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rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros.". 

Art. 5° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 30 de abril de 2003. 
Sargento Rodrigues - Doutor Viana - André Quintão - Gustavo 

Valadares - Dilzon Melo - Sebastião Helvécio - Maria Tereza Lara -
Antônio Carlos Andrada - Laudelino Augusto - José Milton - Pinduca 
Ferreira - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Jô Moraes - Rogério Correia 
- Paulo Piau - Wanderley Ávila - Dinis Pinheiro - Neider Moreira -
Sidinho do Ferrotaco - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Maria 
Olívia - Weliton Prado - Paulo Cesar - Célio Moreira - Olinto Godinho -
Cecília Ferramenta- Dimas Fabiano - Vanessa Lucas. 

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por 
escopo fundamental extinguir o voto secreto no âmbito das atividades 
do Poder Legislativo como forma de fornecer aos atos desta 
Assembléia maior transparência, moralidade e consonância com os 
anseios da sociedade, assim como já foi deliberado como necessário 
no Estado de São Paulo e no Município de São Paulo. 

A respeito da proposta que ora apresentamos, é necessário 
enfatizar, antes de tudo, o fato já muito conhecido de todos nós de 
que o Estado de Minas Gerais se funda num regime constitucional 
democrático, o qual, por seu turno, é claramente garantido, entre 
outros princípios e dispositivos, pela exigência de publicidade e 
transparência, para que os representantes do povo sejam, de fato, 
responsivos perante os verdadeiros mandantes do poder no Brasil. 

Não é demasiado trazer à tona - sempre que oportuno - o comando 
insculpido na Constituição da República de 88, em seu art. 1°, 
parágrafo único, segundo o qual todo o poder emana do povo. 
Decorre dessa premissa basilar de formação do Estado democrático 
de direito brasileiro, a que estamos submetidos, forçosamente, a 
escolha dos membros desta Assembléia Legislativa. E essa escolha 
se dá por meio do sufrágio universal, para exercer uma parcela do 
poder- não nos esqueçamos disso- emanado do povo. Assim é de 
tal forma, que nós, Deputados desta Casa, estamos Deputados (não o 
somos) por meio de mandato público, outorgado pelos cidadãos do 
Estado de Minas Gerais, para realizarmos o que os nossos "eleitores-
mandantes" estipularam como seus temas de maior interesse quando 

r 

135 
nos elegeram e para seguirmos ouvindo o que eles demandarem • · 
do poder púbJico estadual durante os próximos quatro anos. 

Em síntese, cada Deputado Estadual possui um compromisso coni a 
população do Estado, pois por ela foi escolhido para representá-la 
junto ao Poder Legislativo. Por essa razão é que aos cidadãos, na 
condição de representados, cabe, como direito e dever democrático, a 
fiscalização de todos os atos de seus representantes, a fim de 
tomarem amplo conhecimento do caminhar legislativo daquele que o 
percorre. Na pura essência do regime constitucional democrático em 
que vivemos, só é possível conceber mandato, se ele estiver 
continuamente aberto, do primeiro ao derradeiro ato, limite a limite, 
oferecendo conhecimento para o julgamento popular. 

Nesse sentido, não é possível negarmos ou afastarmos o fato de 
que esta Casa Legislativa, primordialmente, deve zelar pela 
transparência nos procedimentos legislativos, especialmente aqueles 
em que se dá a expressão de vontade do legislador, o voto. É 
essencialmente através do voto que o legislador exprime seus 
propósitos, intenções, o norte da atuação do seu mandato. 

Por outro lado, devemos reconhecer, que ainda residem em nossa 
legislação constitucional resquícios do regime ditatorial, qual seja o 
voto secreto. Fica, então, a pergunta que não podemos calar: "a quem 
interessa a manutenção do voto secreto, senão àqueles mandatários 
que não querem prestar contas dos seus atos aos mandantes do 
poder?". 

Ora, se sairmos em defesa do voto secreto, o cidadão, em 
determinados atos legislativos, continuará à mercê da ação dos seus 
legisladores, sem que esses possam _ser avaliados, sem que o povo 
possa exercer seu poder fiscalizador, o qual reflete diretamente no 
posicionamento a ser adotado pelos parlamentares. Numa situação 
como essa, o próprio mandato público corre o risco de se perverter, de 
modo que o mandatário (em nosso caso, os legisladores) se valha dos 
instrumentos que lhe foram disponilizados a título de cumprir as 
finalidades que o mandante (o povo mineiro) estabeleceu como 
prioritárias, para executar tarefas que interessam não ao mandante, 
mas a quaisquer outros e até apenas ao próprio mandatário. 

Em palavras muito diretas, a detenção do mandato parlamentar não 
pode compactuar com a ausência de participação p6pular, 
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notadamente no que mais lhe cabe, a eterna vigilância da conduta 
daqueles que fazem parte deste parlamento. 
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Exatamente porque estamos em um período de consolidação 
democrática e de incremento expressivo do interesse, da atenção e 
até da cobrança da sociedade por uma administração pública mais 
aberta, porosa e passível de responsabilização, é que cabe a nós, 
membros desta Casa, adotar medidas públicas que contribuam para a 
elevação da credibilidade política dos representantes populares nos 
parlamentos, especialmente medidas que nos aproximem da 
sociedade, pela transparência de nossas ações e pela publicidade de 
nossos atos. Por isso é que voltamos a enfatizar que, com efeito, a 
ausência de publicidade em todas as votações da Assembléia 
Legislativa confere àqueles, que querem driblar a conferência pública, 
um instrumento eficaz. 

Por outro lado, a introdução do voto aberto, para todo e qualquer 
caso, atenderá ao anseio social por ética e moralidade, além de trazer 
consigo uma forte e clara demonstração de absoluta e irrestrita lisura 
dos membros desta Casa. 

Enfim, é preciso deixar firme nossa posição de que não se justifica o 
voto secreto em nenhuma Casa Legislativa, uma vez que o povo, de 
quem todo poder emana, tem o direito de conhecer as manifestações 
de seus representantes. Além disso, é fundamental que fique extinta 
qualquer possibilidade de fraude em processos de votação nas 
Assembléias, como absurdamente se mostrou factível com a 
ocorrência, no Senado Federal, da quebra arbitrária do sigilo em uma 
votação secreta de suma importância para a Nação, qual seja a 
cassação de um Senador da República. 

Como não podemos ter a certeza de que determinado sistema 
possa ser absolutamente inviolável, é essencial que sejam vedadas 
quaisquer possibilidades de fraude, mormente quando relativo a 
matérias tão sérias como as submetidas a voto secreto em nossa 
Constituição Estadual. A melhor vedação às fraudes seria aquela que 
atacasse a raiz do problema e que, agora, trazemos na presente 
proposta, com a perspectiva de que estaremos solucionando duas 
severas inquietações de toda a sociedade. São elas a ciência acerca 
do desempenho de seus representantes e a garantia do voto 
parlamentar livre e imune à fraude. 
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É, portanto, em atenção à relevância de tais demandas, que , 

apresentamos, no âmbito de nosso Estado e de nossa competência, 
esta proposta como mecanismo eficaz para atingirmos esses 
objetivos; afinal, nada mais legítimo que o povo saber como votam 
seus representantes. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos 
termos do art. 201 do Regimento. 

PROJETO DE LEI No 669/2003 
Altera dispositivo da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que 

consolida a legislação tributária do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O inciso 11 do § 20 do art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 12- ............................................................................. . 
§ 20- ···················································································· 
11 - de calçados em geral , inclusive os destinados ao uso de 

profissionais de segurança, bem como bolsas, cintos e carteiras.". 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Paulo Cesar 
Justificação: Este projeto de lei pretende estabelecer isonomia 

tributária no tratamento diferenciado dado aos produtos das indústrias 
de calçados, estendendo o mesmo benefício de redução da carga 
tributária do ICMS nas operações internas aos calçados de um modo 
geral, inclusive aqueles utilizados por seguranças, bem como a 
bolsas, cintos e carteiras, que normalmente são fabricados por 
indústrias que atuam no ramo do setor calçadista. Importa salientar 
que o projeto visa apenas a cumprir o disposto no art. 5° da 
Constituição Federal, conferindo igualdade de tratamento a esses 
produtos, sendo certo que por ocasião de vigência da Lei no 14.094, 
de 7/12/2001 , já foram cumpridos os requisitos previstos no art. 14, 
inciso 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal ~ Lei Complementar no 
101, de 2000 - quanto ao estudo de impacto financeiro-orçamentário 
da perda de receita tributária correspondente à redução da alíquota 
interna do ICMS de 18% para 12%. Importa salientar que o art. 155, 
inciso VI, da Constituição Federal permite, independentemente do 
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, que se; reduza 
a alíquota interna do ICMS até o limite da alíquota interestadUal, que 
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na Região Sudeste é de 12%, conforme a Resolução n° 22, de 
1989, do Senado Federal. A extensão do benefício possibilitará que os 
produtos da indústria calçadista mineira, de um modo geral, tenham 
maior competitividade, bem como incrementará os negócios, o que, 
em médio e longo prazos, contribuirá para agregar mais receita 
tributária para o Estado. 

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

PROJETO DE LEI No 670/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Aeroporto, com sede no Município de João Pinheiro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação 

dos Moradores do Bairro Aeroporto, com sede no Município de João 
Pinheiro. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2003. 
Djalma Diniz 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto é 

uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que não 
remunera os membros de sua administração, sob nenhum pretexto, e 
reverte a totalidade de suas receitas e rendas apuradas à consecução 
de suas finalidades estatutárias, tendo por objetivo representar, 
defender e desenvolver a melhoria das condições de vida das 
pessoas carentes daquela comunidade. 

A entidade preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos 
nobres pares desta Casa para aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 580/2003, do D_eputado Adalclever Lopes, solicitando seja 

enviado ao Procurador-Geral do Estado pedido de informações a 
respeito do andamento da ação judicial que teve sentença prolatada 
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determinando a anulação do concurso promovido pelo Estado para· ·;-
provimento de cargos na·Secretaria,da Educação. 

N° 581/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja 
enviado ao Secretário de Planejamento e Gestão pedido de 
informações sobre os servidores que serão atingidos no caso da 
confirmação da sentença que determinou a anulação do concurso 
público realizado pelo Estado para preenchimento de cargos na 
Secretaria da Educação. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

No 582/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à 
estadualização da rodovia que liga o Município de Rubim à BR-367, 
através do Distrito de Conceição. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 583/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Colégio São Luís Gonzaga, 
no Município de Elói Mendes, pela inauguração do Ginásio 
Poliesportivo Pe. Natal Ferloni. (-À Comissão de Educação.) 

N° 584/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do 
DER-MG com vistas ao patrolamento e encascalhamento da estrada 
que liga a comunidade de Campo Alegre, no Município de 
Esmeraldas, a São José de Varginha. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 585/2003, do Deputado lvair Nogueira, pleiteando sejam 
solicitadas informações à Secretária da Educação sobre quais 
medidas serão adotadas por essa Secretaria para prevenir ou reprimir 
as depredações e roubos de equipamentos que vêm ocorrendo nos 
prédios das escolas estaduais. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 586/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Gustavo 
Unhares, Vereador à Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio 
Abaixo. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 587/2003, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o jornal "A Semana" pelo 
transcurso do 30° aniversário de sua fundação. (- À Comissão de 
Transporte.) 

Do Deputado Miguel Martini, solicitando seja realizado por esta 
Assembléia o 11 Fórum Interestadual sobre a Preservação e 
Desenvolvimento Sustentável do Grande Lago, no Município de 
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Tupaciguara. 

Da Deputada Ana Maria, solicitando seja constituída a Frente 
Parlamentar Pró-Açude de Berizal, para unir esforços em prol do 
prosseguimento de suas obras. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Alberto Bejani, Arlen Santiago (2) e Maria Olívia. 
Questões de Ordem 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, trago dois assuntos. Um 
deles é a morte do grande Governador de Minas, Vice-Presidente da 
República, Aureliano Chaves, que lamento. Ele dignificou os mineiros, 
em Minas e no Brasil, defendeu intransigentemente nosso Pró-Álcool, 
aliás defendeu muitas causas nobres nesse nosso País. Registro, com 
pesar, o passamento dessa grande personalidade mineira e brasileira. 

E com todo respeito ao Dr. Aureliano Chaves, aproveito a 
oportunidade para fazer um convite a todos os parlamentares, a todos 
os mineiros, porque, no dia 3/5/2003, sábado, em Uberaba, estará 
sendo aberta a Exposição Nacional de Gado Zebu, com a presença 
do Presidente da República, do Governador do Estado e de várias 
personalidades brasileiras e mineiras. Portanto, como anfitrião 
daquela terra, quero estender o convite. Ficaríamos muito felizes se 
as pessoas pudessem ali marcar presença num ato de solidariedade à 
pecuária e à agricultura deste País. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Da mesma forma que o Deputado 
Paulo Piau manifestou suas condolências pelo passamento do grande 
mineiro Aureliano Chaves, também digo, em meu nome e no do nosso 
partido, do sentimento de tristeza que toma conta do povo mineiro. 
Certamente, Minas acordou mais triste. Neste momento em que o 
País se firma no cenário mundial, em que Minas Gerais, dentro de 
política austera, transparente, na pessoa do Governador Aécio Neves, 
caminha para novos rumos, o falecimento desse grande mineiro 
deixa-nos mais tristes. Foi Deputado Estadual, na década de 1960, e 
Deputado Federal por dois mandatos, Governador do Estado, Vice-
Presidente da República, Ministro. Ocupou todos os cargos 
importantes que um homem público poderia ocupar neste Estado, 
neste País. 
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Estamos tristes com o falecimento do nosso eterno Governador,· 
grande mineiro; companheiro e amigo. Externo nossos sentimentos à 
família. Certamente a Casa se fará representar em seu velório. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Também manifesto a tristeza da 
região sul-mineira pela grande perda de Aureliano Chaves. Sempre 
afirmamos, particularmente a S. Exa., como também em público, que 
a pessoa de Aureliano Chaves representava o maior segmento da 
reserva política e moral deste Brasil. Há pouco tempo, S. Exa. esteve 
neste Plenário debatendo, com sua inteligência, brilhantismo e 
ponderação, sobre a privatização de Furnas. 

Sua vida política deixou e deixará grande exemplo. Sua última 
aparição pública se deu no Palácio da Liberdade quando o 
Governador Aécio Neves empossou seu filho Antônio Aureliano. 
Externo a toda família enlutada nosso sentimento pela perda desse 
grande estadista, exemplo de honradez, dignidade. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - O PSDB e os demais partidos 
que integram o BPSP também externam o sentimento de tristeza pela 
perda desse homem público. Sem dúvida, seu passamento deixa uma 
lacuna. É preciso trazer à tona, sobretudo para gerações atuais e 
futuras, o exemplo de honradez, dignidade, honestidade e seriedade 
que era a síntese do sentimento mineiro. Era um homem sensato, 
equilibrado, decidido e firme diante de suas convicções e causas que 
abraçava, nacionalista que era. Mais do que Minas, chora todo o povo 
brasileiro. Aureliano Chaves era um dos grandes homens que o País 
teve. Sua atuação serve de referência e modelo para o Brasil que 
busca novos caminhos para enfrentar as dificuldades. Estendemos 
nossos sentimentos à família e a todos que com ele conviviam e que 
tiveram a oportunidade de participar de suas empreitadas durante sua 
bela carreira política, orgulho dos mineiros e brasileiros. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Falo como cidadão, Deputado, membro 
militante e mandatário pelo PSB, Líder da Maioria e cristão que a 
morte de Aureliano Chaves deixa a Nação brasileira consternada. O 
Brasil reconhece a perda do grande homem público. Lembramo-nos 
da fase da transição do Governo militar para o civil, passando pelas 
"Diretas já". Teve papel decisivo nesse processo. Amou o Brasil até o 
último momento. Fez questão de estar presente em diversos 
seminários nesta Casa, mostrando sua preocupação com as riquezas 
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naturais do País, a defesa da nossa soberania e do povo brasileiro. 
Pedimos que fosse suspensa a reunião para prestarmos homenagens 
a esse grande brasileiro. 

Convido os parlamentares desta Casa - porque, coincidentemente, 
ou "teoincidentemente", porque, para nós, que cremos, não há 
coincidência, mas incidência de Deus, ou seja, "teoincidência" - para 
participar, hoje, às 14h30min, no Salão Vermelho, do momento de 
oração, que já estava previsto. Durante a oração, incluiremos a família 
do Dr. Aureliano Chaves, pedindo a Deus, que é Pai, que o acolha na 
glória, o que já deve estar acontecendo. 

Tenho sempre a visão de que o escultor, ao esculpir qualquer obra, 
num determinado momento, pára e diz: a obra está concluída. No 
entanto, qualquer leigo que se aproxime poderá dizer que o artista 
deveria ter polido mais um lado ou evidenciado determinado ângulo. 
Mas o autor sabe quando a sua obra está pronta. E, quando diz que 
está concluída, ninguém tem autoridade para dizer o contrário ou que 
ainda falta isso ou aquilo. Cremos que o exemplo deixado pelo Dr. 
Aureliano Chaves, ou seja, a honradez, a ética e o amor ao nosso 
País e à Minas Gerais, inspirará muitos de nós em nossa atuação 
pública. 

Acreditamos que, neste momento, o autor da obra, que é Deus, 
disse: a sua obra está concluída. Ao final de sua carreira, Paulo disse: 
"Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. 
Agora, resta-me receber a palma da vitória". Tenho certeza de que 
isso está acontecendo com o Dr. Aureliano Chaves. O seu filho, Dr. 
Aureliano, Presidente da COHAB, além dos demais familiares, pode 
confirmar que ele também pode usar dessas palavras: combati o bom 
combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Ele era um homem 
de fé. Agora, sem dúvida nenhuma, está recebendo a palma da 
vitória, que está reservada não somente para ele, mas para todos que 
cumprem sua missão. Deixo registrados o nosso sentimento e 
respeito a essa figura, desejando que a família tenha forças para 
superar este momento difícil. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência manifesta seu pesar pelo falecimento do Dr. Aureliano 

Chaves de Mendonça, político da mais alta expressão do Estado de 
Minas Gerais e do Brasil, ocorrido hoje, nesta Capital. 
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Aureliano Chaves foi Vice-Presidente da República, Governador :.-• 

do Estado, ~Ministro de Minas e Energia, Deputado Estadual, entre 
outros cargos de alta relevância. Mesmo não ocupando cargos, não 
deixava de participar dos grandes debates, como ocorreu, 
recentemente, na luta contra a privatização de Furnas. Minas Gerais e 
o Brasil, certamente, perdem um dos grandes homens públicos do 
nosso tempo. O Sul de Minas também perde um grande benemérito, 
porque foi ele que nos ajudou a levar o desenvolvimento para essa 
região, e, principalmente, foi o grande benfeitor e o grande 
Governador da abertura das agrovias, muito comuns no Sul do 
Estado. 

Em atenção à questão de ordem suscitada pelo Deputado Miguel 
Martini, a Presidência vai encerrar esta reunião. 

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

Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 5 de maio, 
às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL, EM 14/4/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Célio Moreira e Ana Maria 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa 

- Registro de presença- Destinação da reunião- Avisos- Palavras do 
Sr. Presidente - Palavras do Deputado André Quintão - Palavras do 
Deputado Célio Moreira - Palavras do Deputado Federal Roberto 
Brant - Palavras do Deputado Federal Sérgio Miranda - Palavras do 
Sr. Márcio Soares Pereira - Palavras da Sra. Eli lola Gurgel Andrade -
Palavras do Sr. Ruy Brito de Oliveira Pedroza - Designação da 
Coordenadora - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz 

Fernando Faria - Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago- Célio Moreira- Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis 
Pinheiro - Durval Ângelo - Gil Pereira - Gustavo Valadares - lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara - Marília Campos _·, Olinto 
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Godinho - Pinduca Ferreira - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do 
Ferrotaco - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 8h45min, declaro 

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Sra. 28

-

Secretária, para proceder à leitura das atas das duas reuniões 
anteriores. 

Atas 
- A Deputada Marília Campos, 28 -Secretária "ad hoc", procede à 

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

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 

Exmos. Srs. Deputado Federal Roberto Brant, Presidente da 
Comissão Especial para a Reforma da Previdência; Deputado Federal 
Sérgio Miranda, membro da Comissão Especial para a Reforma do 
Sistema Tributário Nacional; Maria Coeli Simões Pires, Presidente do 
IPSEMG; Márcio Soares Pereira, Gerente Executivo do INSS em Belo 
Horizonte; Eli lola Gurgel Andrade, Profa. da Faculdade de Medicina 
da UFMG; Ruy Brito de Oliveira Pedroza, ex-membro da Organização 
Internacional do Trabalho-OIT -; a Deputada Ana Maria, que 
coordenará os debates; e os Deputados Célio Moreira, Presidente da 
Comissão do Trabalho desta Casa; e André Quintão, representando 
os Deputados que propuseram a realização deste fórum. 

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

Arnaldo Godoy, Vice-Presidente da Cãmara Municipal de Belo 
Horizonte, e da Pró-Reitera de Recursos Humanos da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Profa. Maria José Salum, e agradece a 
presença dos Deputados que comparecem a este evento. 

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

Técnico "A Reforma da Previdência Social", com o tema "Diagnóstico 
da Seguridade Social_ no Brasil", que será discutido a partir dos 
seguintes subtemas: "Regime Geral de Previdência Social", "Causas e 
Efeitos do Déficit da Previdência", "A Reforma da Previdência É 
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Necessária?", "A Emenda no 20 e Seus Efeitos" e "Perda do Poder' 
Aquisitivo dos Benefícios". 

Avisos 
O Sr. Presidente - Entre os materiais incluídos na pasta que cada 

participante recebeu está o regulamento deste fórum técnico. 
Segundo o regulamento, nas sessões plenárias de palestras e 
debates, como esta que estamos realizando, poderão ser 
apresentadas propostas sobre a reforma previdenciária. 

As propostas irão compor um documento-síntese, que será 
apresentado na plenária de discussão das propostas. Elas serão 
então sistematizadas pela Comissão Relatora do Fórum, com 
assessoria da Assembléia Legislativa, para serem entregues ao 
Ministro da Previdência Social, na sessão plenária de encerramento. 

As entidades que já tenham as propostas formatadas poderão 
apresentá-las à mesa receptora de propostas, situada à direita do 
Plenário, onde farão a inscrição para defendê-las. 

No momento reservado ao debate, as entidades terão até 3 minutos 
para perguntas e propostas. Solicitamos que o tempo seja utilizado 
apenas para essa finalidade, que as proposições sejam sucintas e 
objetivas, para viabilizarmos os trabalhos. 

As entidades que estiverem assistindo ao evento no teatro e no 
auditório e que quiserem apresentar propostas deverão preencher a 
ficha de inscrição inserida na pasta, entregá-la ao funcionário da 
Assembléia posicionado no local e se dirigir ao Plenário, onde deverão 
apresentá-las pessoalmente. 

Lembramos que o prazo para encaminhamento de propostas se 
encerra às 11 horas de amanhã, dia 15. 

Para serem incorporadas ao documento final do fórum, as 
proposições apresentadas deverão ser defendidas oralmente e 
encaminhadas à Mesa por escrito, assinadas pelos proponentes, e, se 
possível, deverão ser encaminhadas também em disquete. 

Palavras do Sr. Presidente 
Companheiros que compõem a Mesa, senhoras e senhores, 

reúnem-se hoje, nesta Casa, sob o olhar atento de todo o povo 
mineiro, autoridades, especialistas e representantes de entidades civis 
e de órgãos públicos para um grande debate sobre a reforma da 
Previdência. \ 
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Decidimos, de forma conjunta, realizar este evento. Em 

decorrência da relevância do tema, essa é, sem dúvida, a mais 
complexa das reformas estruturais na pauta do Legislativo e da 
sociedade brasileira. Nosso desafio de hoje, o desafio do País, é 
termos todos desprendimento e espírito público suficientes para 
mergulhar de forma profunda na raiz dos problemas, tendo em vista a 
necessidade inadiável de enfrentarmos a realidade e de fazermos 
juntos o que tem de ser feito. O País não agüenta mais buscar 
crescimento sendo sistematicamente puxado para trás por tantas e 
tão poderosas amarras. Nos últimos cinco anos, temos debatido idéias 
para buscar soluções definitivas. Em um cenário de dificuldades, para 
a construção de consenso é preciso reconhecer que avançamos muito 
pouco nesse período, de forma insuficiente para domar a crise. No 
máximo, conseguimos negociar uma "meia reforma", extremamente 
tímida, diante da envergadura do problema e do agravamento dos 
saldos negativos que o setor acumula ano a ano. 

Ainda hoje são incertos os resultados da Emenda à Constituição no 
20 e do Fator Previdenciário, eixos centrais dessa "meia reforma" 
levada a cabo recentemente. Cálculos de especialistas renomados no 
País advertem para o pouco efeito prático que essas mudanças 
imprimirão sobre a realidade que aponta o avanço progressivo do 
déficit atual de 1% para 4% do PIB brasileiro em 2020, podendo 
chegar a aproximadamente 7% do PIB em 2030. 

Esses são, senhoras e senhores, exatamente os mesmbs 
indicadores do rombo da Previdência, caso tivessem sido 
integralmente mantidas as regras da Constituição de 1988. Ou seja, 
quase nada fizemos. Muito pouco avançamos. 

O desajuste estrutural do sistema de repartição, ao longo da história 
da Previdência, tem sido coberto por sucessivos aumentos nas 
contribuições de trabalhadores e empresários. Em 1989, o orçamento 
da seguridade correspondia a 7,45% do PIB, quando a carga tributária 
era de 21% do Pl B. Já em 1996, a seguridade representava 12% do 
PIB, para uma arrecadação total de impostos da ordem de 29% do 
PIB. Com o tempo, essa relação só tem piorado. 

Todo esse sacrifício, _que penaliza a produção e sufoca a dinâmica 
do aproveitamento de mão-de-obra, parece ter sido feito em vão. 

Segundo cálculos da própria Previdência, o estoque da dívida do 
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INSS em relação ao contribuinte, ou seja, o que é devido em 
direitos de aposentadoria futura aos atuais contribuintes, aposentados 
e pensionistas do sistema, até a cessação do último compromisso, 
1situa-se em torno de 200% do PIB. 

A despesa futura da União com a aposentadoria e pensão de 
funcionários públicos hoje em atividade e com o pagamento dos 
resíduos de benefícios para os já aposentados deve somar o 
correspondente a 60% do PIB. Isso sem contar o estoque de direitos 
do funcionalismo estadual e municipal. 

No caso específico destes últimos, confirma-se um cenário 
extremamente preocupante, na medida em que as contribuições 
decorrentes da Emenda à Constituição no 20 representam, ainda, uma 
parte mínima do esforço financeiro necessário para custear a folha de 
inativos. 

Mesmo com o advento da aposentadoria complementar dos 
funcionários públicos, haverá, obrigatoriamente, um longo e difícil 
período de depuração, até que se pague o estoque de direitos 

.. acumulados e se vença a circunstância de se operarem dois modelos 
paralelos, próprios da fase de transição. 

O poder público atingiu o limite da possibilidade de tributar para 
cobrir rombos. Na prática, seguir por esse caminho, em tese o mais 
simples, representa diminuir ainda mais a capacidade competitiva das 
empresas brasileiras, causando fortes reflexos também na geração de 
empregos e renda. 

Há, neste contexto, um desafio enorme, agravado pela demografia 
de um País que envelhece e por uma economia permanentemente 
instável. 

É o exato contraponto do cenário ideal para manter um sistema de 
repartição superavitário: nele, a economia tem que necessariamente 
crescer e, por conseqüência, ampliar a empregabilidade formal, em 
especial da mão-de-obra jovem, garantindo cíclico ingresso no 
sistema previdenciário em número que supere o de novas 
aposentadorias. 

A transição entre modelos, da repartição para o da capitalização, 
pode ser uma alternativa fundamental, não apenas para o equilíbrio do 
INSS, mas para o das contas públicas sobrecarregadas com a folha 
de inativos. Talvez seja essa a única maneira de resguardar os 
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sistemas previdenciários e os seus contribuintes. 

É fundamental que avancemos no debate. Mas que não fiquemos, 
como antes, apenas nele. É hora de trabalhar duro para fechar 
posições e ajudar na condução de uma ampla reforma estrutural do 
sistema previdenciário. Impõe-se-nos, assim, a responsabilidade de 
propor, criticar e decidir pensando, de forma ampla, nas dificuldades 
do País. 

Para não me estender mais e, assim, permitir um melhor 
aproveitamento dos trabalhos, desejo, por último, deixar para a 
reflexão de cada um dos participantes deste fórum duas advertências: 
em primeiro lugar, entendo que esta não pode e não deve ser uma 
tarefa apenas circunscrita aos Poderes constituídos. Ou contamos, 
efetivamente, com a legítima participação da sociedade nesta 
discussão, ou corremos, mais uma vez, o risco de adiar decisões e, 
assim, de ampliar dramaticamente a crise. 

É fundamental ressaltar que a ação reformadora e transformadora 
da realidade da Previdência Social não depende un1ca e 
exclusivamente de um novo arcabouço constitucional. Não há dúvida 
de que precisamos fazer essa reforma, no entanto, é essencial que os 
novos ventos da mudança, obrigatoriamente, alcancem também o 
modelo de gestão. É nosso desafio completar, construir um novo 
modelo que imprima rigor, vigilância e controle à fraude, ao 
desperdício e à ineficiência no manejo dos recursos públicos. 

Como tem feito de forma permanente, a Assembléia Legislativa de 
Minas, mais uma vez, abre suas portas para a sociedade organizada, 
dando a sua contribuição como instância política que tem como 
matéria-prima o debate de idéias e a busca de soluções para os 
problemas que marcam a atualidade. A explicitação dos pontos de 
divergência e a construção dos consensos possíveis neste fórum 
estarão refletidos no documento síntese, que entregaremos ao Sr. 
Ministro da Previdência Social como contribuição desta Casa ao 
processo de reforma. Apresentamos nossos agradecimentos aos 
conferencistas, aos debatedores e ao público aqui presente, 
verdadeiros protagonistas desse processo democrático, pela 
participação e pelas valiosas contribuições que certamente surgirão, 
refletindo a qualidade técnica e a representatividade dos que aqui 
estão. Desejamos, em nome da Mesa da Assembléia Legislativa, um 
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bom debate. E que dele possam surgir soluções para o presente e 
o futuro do País. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado André Quintão 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri .Torres, 

Deputados Federais, Deputadas e Deputados Estaduais, convidados, 
conferencistas, público que aceitou este convite e participa deste 
fórum técnico, inicialmente, queria agradecer a gentileza dos 
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Marília Campos; que, ·juntamente 
conosco, apresentaram esse requerimento que originou a realização 
do fórum técnico. Eles me designaram para fazer esta breve 
saudação, em nome dos proponentes e também da Comissão do 
Trabalho, Previdência e Ação Social. Apresentamos esse 
requerimento exatamente pela relevância, pela importância do debate. 
Principalmente nós, Deputados do PT, nos sentimos na obrigação de 
apresentar a esta Casa a proposta de ampliação e de realização 
desse debate público por meio do fórum técnico. Contamos com a 
imediata aquiescência e adesão de todos os Deputados e Deputadas 
Estaduais e da Mesa desta Assembléia Legislativa. 

Em 2002, o povo brasileiro escolheu um novo rumo para o País. 
Rompeu com 500 anos de dominação, superou preconceitos, 
reafirmou sua esperança num Brasil que retome o desenvolvimento 
econômico com distribuição de renda, soberania e autodeterminação. 

O Governo Lula, consciente da sua responsabilidade histórica, 
apresenta ao País um conjunto de propostas para serem debatidas 
pela sociedade, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social, nos Estados, nos municípios e no Congresso Nacional, com 
Governadores, Prefeitos, parlamentares e movimentos sociais. 

Quando o Governo coloca na agenda política do País a questão da 
Previdência, enfrenta, com coragem, um dos maiorés desafios da 
sociedade brasileira: construir uma política pública de previdência 
social universal, inclusa e digna, inserida num conceito amplo de 
seguridade social. Construir esse modelo de Previdência, não 
privatizado, de maneira estável e segura, é sinônimo de avanço 
civilizatório, de compromisso solidário entre gerações, de defesa da 
vida. 

Não se trata de reformar o atual modelo simplesmente para adequar 
o País a metas fiscais. Esse não é o interesse da Nação. TrataJse de 
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ampliar o debate para avançar, pois esta é a expectativa de 
milhões de brasileiros que estão à margem dos direitos básicos de 
cidadania. 

Exatamente por sua dimensão estratégica, humanista, ética e 
polêmica, a reforma da Previdência exige um amplo diálogo, a 
construção de consensos, a exposição democrática de argumentos 
técnicos e políticos. Esperamos que a vontade nacional e o interesse 
público prevaleçam. 

O fórum técnico que propusemos nesta Casa materializa o 
compromisso da Assembléia de contribuir nesse debate, 
apresentando o ponto de vista de Minas Gerais, através de seus 
vários segmentos. A opinião de Minas é importante para o País. 

É, sem dúvida, é uma mudança sem volta no Brasil. 
A concepção política que venceu em 2002 quer o povo como sujeito 

da sua história, e não um mero espectador de decisões trágicas. 
Nossos agradecimentos aos servidores da Assembléia Legislativa, 

que há vários dias e semanas estão organizando este fórum técnico; 
às entidades que, juntamente com a instituição, organizaram essa 
pauta de debates; à Comissão de Trabalho, Previdência e Ação 
Social, no conjunto de seus Deputados e Deputadas; enfim, parabéns 
a todos vocês que aceitaram o convite para juntos edificarmos uma 
Previdência pública forte, que garanta dignidade ao sofrido, mas 
esperançoso, povo brasileiro. Bom trabalho para todos nós. 

Palavras do Deputado Célio Moreira 
Senhoras e senhores, convidados, conferencistas, bom-dia. Como 

Presidente da Comissão da Previdência e da Ação Social, recebi com 
satisfação o dever de, juntamente com os Deputados Marília Campos 
e André Quintão, organizar e preparar este fórum. Ao dar início aos 
nossos trabalhos, gostaria de cumprimentar o Presidente da 
Comissão Especial da Reforma da Previdência, Deputado Federal 
Roberto Brant; o Exmo. Sr. Deputado Federal e membro da Comissão 
Especial para Reforma do Sistema Tributário Nacional, Deputado 
Sérgio Miranda; o representante dos Deputados que propuseram a 
realização deste fórum, Exmo. Sr. Deputado André Quintão; a 
Coordenadora do debate, Exma. Sra. Deputada Ana Maria; a Sra. 
Presidente do IPSEMG, Maria Coeli; o Sr. Gerente Executivo do INSS 
de Belo Horizonte, Márcio Soares; e a ilustre professora da Faculdade 
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de Medicina da UFMG, Sra. Eli lola Gurgel. Desejo a todos os 
senhores e senhoras um bom trabalho . 
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. Ao dar início aos nossos trabalhos, quero dizér do contentamento da 
Assembléia Legislativa diante da pronta resposta da sociedade ao 
nosso chamado para debater a Previdência Social, demonstrando de 
forma clara a conscientização do povo mineiro quanto à importância 
do tema. No decorrer dos próximos dias, estaremos refletindo sobre 
os múltiplos aspectos sociais, políticos e econômicos envolvidos na 
reforma do sistema previdenciário. A seguridade social, como 
qualquer instituição humana, inserida em uma sociedade que vive seu 
momento histórico, está sujeita a um processo de contínua adaptação 
e ajuste. O primeiro passo de qualquer processo de mudança é o 
diagnóstico isento de que realmente precisa ser alterado. A seguir, 
cumpre discutir como implementar as modificações necessárias, de 
modo que sejam evitados ou minimizados, tanto quanto possível, 
aspectos sociais negativos, já que a proteção social pública é 
reconhecidamente crucial para o bem-estar das pessoas e das 
famílias e fundamental para o funcionamento da economia e da 
sociedade. Na busca de soluções, não podemos nos distanciar da 
realidade brasileira em que a qualidade dos serviços sociais públicos, 
especialmente o atendimento aos idosos, ainda não atingiu os níveis 
desejados por todos. 

Tal situação leva os cidadãos à busca de garantias devido à 
insegurança de que o Estado possa suprir suas necessidades básicas 
no momento em que não sejam mais capazes de a elas atender com 
o produto de seu trabalho. Resulta daí o medo, que assalta todos os 
trabalhadores e servidores públicos, quando se fala em reforma da 
Previdência Social, especialmente no que tange à aposentadoria. 
Estamos também conscientes de que as demais reformas anunciadas 
pelo Governo Federal terão reflexo sobre a Previdência porque não há 
modelo eficaz que se sustente em um cenário de depressão 
econômica. O crescimento econômico, almejado por todos, trará 
certamente resultados benéficos para a Previdência devido ao 
aumento do nível de emprego e, conseqüentemente, do volume de 
arrecadação e de contribuição social. 

Palavras do Deputado Federal Roberto Brant 
Sr. Coordenador deste fórum de debates, Deputado Célio Moreira; 
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Deputado André Quintão, representante dos Deputados que 
requereram a realização deste fórum; Deputada Ana Maria; meu 
colega na Câmara, Deputado Federal Sérgio Miranda; meu ex-colega 
no Ministério da Previdência, Márcio Rodrigues; demais membros da 
Mesa; meus senhores, minhas senhoras. 

O tema que me foi proposto é exatamente o exame do sistema geral 
de Previdência Social administrado pelo INSS, e já compreendi que 
não me devo manifestar sobre problemas relativos à segurança dos 
servidores públicos, o que será tema de debate a ser realizado na 
parte da tarde. 

Queria apresentar duas questões preliminares. Em primeiro lugar, a 
reforma da Previdência no Brasil, seja no sistema geral, seja no 
sistema dos servidores públicos, não é obra de um governo, de um 
partido ou de um grupo político. Os partidos se sucederam, houve 
uma completa alternância de poder, e a reforma da Previdência não 
saiu da agenda política; pelo contrário, permaneceu como ponto 
principal. Antes de nos propormos a discutir a reforma da Previdência, 
devemos, se possível, retirar dela todo conteúdo ideológico, político 
ou partidário, pois essa é uma questão de natureza fiscal. É um 
problema grave de justiça social que qualquer governo responsável 
terá de encarar com seriedade, malgrado as resistências ou 
incompreensões que o tema possa despertar. 

O meu partido, juntamente com o PSDB, forma o bloco da Oposição 
na Câmara, e, como só contamos com 150 Deputados e 30 
Senadores, não podemos influir de maneira decisiva nos debates e 
certamente não traremos propostas novas para a discussão. Embora 
pertençamos à Oposição, vamos nos limitar a examinar e aprovar, ou 
não, as propostas que vierem do Governo. E quero deixar claro que 
louvamos o interesse do Presidente Lula de, como tema inaugural do 
seu Governo, examinar as severas implicações dos custos da 
Previdência, de um modo geral, no funcionamento do Estado 
brasileiro. · 

Quero acrescentar que esse não é um debate peculiar ao Brasil. 
Países muito mais desenvolvidos que o nosso, num estágio muito 
mais avançado de difusão-e distribuição de direitos sociais, continuam 
enfrentando problemas, sem interrupção, na sua vida histórica e 
política. Os países europeus, por exemplo, que são os campeões da 
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chamada social democracia e que foram os primeiros a se ·. -
preocupar com os direitos do conjunto da população, estão hoje 
fazendo uma revisão dos seus sistemas de Previdência, porque eles 
se tornaram insustentáveis do ponto de vista fiscal. Estão alargando 
os limites de idade e diminuindo o valor dos benefícios. Isso é verdade 
na Alemanha, na França e em toda parte. Na Inglaterra, para se ter 
uma idéia, as aposentadorias são de, no máximo, até 50% da média 
das contribuições ao longo de 37 anos, e o limite de idade é de 65 
anos. Estão agora caminhando para o limite de 70 anos. Isso derivou 
principalmente de um grande movimento de natureza demográfica. As 
pessoas estão vivendo muito mais. Portanto, o peso das despesas 
com a Previdência precoce tornou-se insustentável mesmo para 
Estados extremamente ricos. Além disso, a taxa de fertilidade das 
famílias declinou brutalmente. 

Uma coisa interessante é que o Brasil, sem ter ainda chegado ao 
estágio de país desenvolvido, já está copiando as condições dos 

1 países ricos, do ponto de vista de padrão demográfico. A nossa taxa 
de natalidade caiu quase cinco vezes nos últimos 40 anos. Estamos 
assistindo, então, a uma reposição cada vez menor de trabalhadores 
ativos no mercado, para sustentar os inativos, que é a natureza do 
sistema de reposição. Além do mais, nesses 40 anos, houve uma 
série de modificações no mercado de trabalho, principalmente de 
natureza tecnológica, que está fazendo diminuir o número de 
trabalhadores formais, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo. 
Logo, esse sistema clássico de repartição, em que uma geração que 
está trabalhando paga para a que já trabalhou no passado, como uma 
forma de solidariedade social, está encontrando dificuldade para se 
perpetuar. · 

Todos os sistemas de previdência do mundo estão passando por um 
processo de revisão. Esse é um problema mundial, não é exigência 
especial do FMI, de partido, nem de coisa nenhuma. 

Se quisermos um pouco de paz e serenidade no futuro, teremos de 
resolver os problemas da Previdência agora. Como todos podem ver 
com muita clareza sucedem-se os Governos, mas o tema reforma da 
Previdência permanece no ar. \ 

É uma oportunidade histórica. Este Governo, presidido por um líder 
trabalhista, que sempre se opôs à reforma da Previdência, percebeu 
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que sem ela o País não tem condições de crescer nem de criar 
empregos. Então, as demandas do seu eleitorado não serão 
plenamente satisfeitas. Nesse clima de grande cordialidade e 
harmonia é que as forças sociais do País devem estudar o problema 
da reforma da Previdência. 

Mais uma vez, trago aqui a mensagem do meu partido e do PSDB, 
que forma conosco a Oposição: não vamos acrescentar nenhum item 
às propostas do Governo Lula, não vamos agravar coisa alguma, 
vamos nos limitar a aprovar ou não as propostas que forem enviadas. 
Se tivermos de fazer alguma emenda, será apenas para aperfeiçoar 
algum dispositivo. 

Pois bem, o meu tema aqui é o sistema geral de Previdência Social,-
que é administrado pelo INSS, pelo Ministério da Previdência, do qual 
tive a honra de ser o Ministro durante um ano. O sistema geral de 
previdência social no Brasil é o maior sistema de seguro social que o 
Brasil teve e um dos maiores do mundo. Ele paga mensalmente 20 
milhões em benefícios. Esses benefícios são considerados pelo 
conjunto da população e da opinião pública como baixos. Mas, na 
verdade, são o principal instrumento de combate à pobreza no Brasil. 
Não são baixos por serem sistema da Previdência, mas porque 
refletem o mercado de trabalho, que constitui o conjunto de salários, e 
este é baixo. Não compete ao sistema de previdência dar 
aposentadorias com valores maiores do que aqueles que as pessoas 
conseguiram lograr no mercado de trabalho trabalho. Então, as 
interseções do mercado de brasileiro, as injustiças da economia da 
sociedade brasileira é que se projetam no sistema de previdência 
geral. 

Pelo menos esse sistema de previdência geral não reproduz a 
profunda desigualdade que existe na sociedade brasileira, porque a 
maior parte dos benefícios situa-se entre um e três salários mínimos, 
e a maior parte de sua clientela se enquadra nessa faixa. Também 
não é um sistema contribuitivo. Na verdade, a contribuição dos 
trabalhadores para sua aposentadoria não passa de 30% do total dos 
recursos que são necessários para custear esses benefícios. A maior 
parte do financiamento é feita por meio de um imposto de 20% sobre 
a folha de pagamento, que é suportado pelas empresas. E mais uma 
parcela de 5% ou 6%, o concurso de prognóstico e outras fontes. Na 
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realidade, a contribuição exclusiva do trabalhador, aqueles 8% 
sobre o salário, com um limite sobre o salário-benefício de 
R$1.560,00, só paga 30% do conjunto dos benefícios. Apesar disso, o 
sistema está apresentando crescentes déficits nos últimos anos. No 
ano passado, o déficit ficou em torno de R$17.000.000,00. Não é um 
déficit muito grande, representa 1,2% do PIB, mas beneficia um 
universo de 20 milhões de pessoas. Desses 20 milhões, 
aproximadamente 8 milhões vivem na zona rural, não fizeram 
nenhuma contribuição para o sistema e, se não tivessem acesso a 
es;:;e benefício, estariam vivendo hoje da caridade pública. 

E interessante notar que, no Brasil, 34% dos brasileiros - ou seja, 
55,60 milhões de pessoas - vivem abaixo da linha de pobreza. Se 
fizermos o corte por grupo de idade, vamos perceber que, dos 
brasileiros com mais de 50 anos, apenas 13% vivem abaixo da linha 
de pobreza. Quer dizer, 1/3 da média nacional. Em compensação, 
55% das crianças até 7 anos de idade vivem abaixo da linha de 
pobreza. Fazem parte de famílias jovens, que ainda estão no mercado 
ativo e, não têm acesso a nenhum benefício. 

Os programas de Previdência Social no Brasil não têm de eliminar a 
questão da pobreza, mas reduzi-la para índices relativamente 
aceitáveis. Se, em vez de 34% da população vivendo abaixo da linha 
de pobreza, tivéssemos apenas 13%, se fôssemos capazes de fazer 
para o conjunto da população o que fazemos para os velhos, o Brasil 
teria condições sociais infinitamente melhores. E o mercado brasileiro 
para bens e serviços seria muito maior do que é hoje. Então, fica aqui 
uma lição do presente. 

Se quisermos excluir esses trabalhadores do conjunto dos que se 
aposentam sem ter dado nenhuma contribuição para a Previdência, 
vamos descobrir que a previdência geral praticamente não tem déficit. 
No ano passado, a previdência do conjunto de contribuintes esteve 
praticamente equilibrada. A contribuição dos empregados e das 
empresas é igual aos benefícios de diversas naturezas pagos aos 
trabalhadores urbanos e rurais que contribuem para a Previdência 
Social. Mas não sou a favor da exclusão desses nem sequer da 
contabilidade, porque essa é uma questão puramente nominal. Não 
muda nada porque, no fundo, quem vai pagar é o próprio Estado. E, 
se você tirar esse pessoal da Previdência, vai jogá-lo na assfstência 
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social. Por mais bela que seja, a assistência social tem aquela 
conotação de coisa que é dada de presente. E acho que essas 
pessoas não recebem isso de presente. Dada a forma de organização 
da economia brasileira, elas ficaram à margem do mercado de 
trabalho, e é muito justo que recebam uma compensação por direito e 
não como um benefício dado graciosamente. 

Então, considero que o sistema geral é relativamente equilibrado. 
Ele deixará de ser equilibrado, nos termos de hoje, se o reajuste real 
do salário mínimo for muito elevado. Como vocês sabem, a 
Constituição estabeleceu que nenhum benefício previdenciário pode 
ser inferior ao salário mínimo. Como há uma política deliberada de 
recuperação do valor real do salário mínimo e como as receitas da 
Previdência não têm aumento real, ou têm um pequeno aumento real, 
todo grande aumento real do salário mínimo causa impacto na 
Previdência. 

Em meu tempo como Ministro, fizemos algumas projeções, porque a 
Previdência é uma coisa que não podemos imaginar para o dia 
seguinte ou para o semestre seguinte. Temos que pensar em 2020, 
2030. E quem examina a capacidade de solvibilidade do Estado 
brasileiro, a sustentabilidade da economia brasileira, olha os sistemas 
de previdência nessa perspectiva de duas, três ou quatro décadas 
para a frente. Se continuarmos aumentando o salário mínimo como 
estava sendo feito até o ano passado - 1 0%, 15% em termos reais por 
ano - o sistema de previdência também vai ficar insustentável. Esse é 
um problema que fica suspenso. E acho socialmente iníquo 
desvincular os benefícios da Previdência do salário mínimo. Mesmo 
porque não temos nenhum outro piso constitucional. Agora, a 
Previdência está segurando de maneira indevida o salário mínimo, 
porque, se dependesse apenas do setor privado, o salário mínimo não 
seria de R$240,00. Poderia estar muito acima de R$300,00 ou de 
R$400,00. O mercado privado tem condições de assumir isso. O 
problema ficou sendo puramente fiscal. 

Agora que se está falando tanto em reforma da Previdência, a 
questão que se coloca é a seguinte: "há alguma coisa a reformar na 
previdência geral?". Acho que não. Acho que não deveríamos gastar 
nenhum parágrafo, nenhum dispositivo, para mexer em nada na 
previdência geral, se a reforma fosse considerada como alguma coisa 
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que vai mexer no conjunto dos benefícios . que estão sendo r. 

atualmente desfrutados pelo pessoal do setor privado. Acho que as 
mudanças já feitas foram suficientes. A Previdência dos servidores 
públicos é que ficou praticamente intocada no ciclo de reformas do 
Governo anterior. Mas a reforma da Previdência, através da 
introdução do fator previdenciário, eliminou a única distorção que 
havia no sistema: as aposentadorias muito precoces, tendo em vista 
os padrões de longevidade das populações atuais. A expectativa de 
vida, no Brasil, está em torno de 67 anos para as mulheres e 65 para 
os homens hoje. Mas essa expectativa é para quem nasce. Para 
quem já atingiu a idade de se aposentar - aproximadamente 50 anos -
a expectativa de sobrevida é muito mais alta, ultrapassando os 80 
anos. E nenhum sistema de previdência do mundo sobrevive a essas 
sobrevidas excessivas, porque as pessoas acabam passando anos e 
anos recebendo benefícios de aposentadorias ou de pensões. 

Mas, no caso do sistema geral de previdência, os padrões de idade 
já estão bastante razoáveis, mesmo porque a massa de segurados do 
sistema não teve - e continua não tendo, de modo geral - acesso a 
serviços de saúde e saneamento tão bons quanto os das populações 
de classe média do Brasil. De modo que o nosso sistema de 
benefícios não deve ser mexido. O que temos que cuidar é para que 
esse déficit não se amplie e deixe de ser uma âncora para segurar em 
níveis muito baixos o salário mínimo. A solução para isso não está na 
Previdência, mas no conjunto da economia, de modo geral. 

Na década de 50, quando esse sistema começou a ganhar corpo, 
havia oito trabalhadores contribuindo na ativa para um aposentado. 
Hoje, há mais ou menos um e meio trabalhador na ativa para um 
trabalhador aposentado. Isso é fruto de duas tendências que se 
contrapõem: de um lado aumenta naturalmente o número de 
aposentados; para pessoas que começaram a trabalhar na década de 
60, chega o tempo de se aposentarem. Mas a verdade é o 
retraimento, a estagnação do mercado de trabalho brasileiro. 

Quem se debruça sobre as questões do mercado de trabalho 
brasileiro terá conclusões surpreendentes. Em 1980, o Brasil tinha o 
mesmo número de trabalhadores com carteira assinada do que no 
ano de 2000. Vinte anos após, depois de a população 
economicamente ativa ter crescido 78%, não é resultattlo de 

! 

--------------~------------~· 



158 
nascimentos nesse período, nas décadas de 60 e 70, foi a 
população economicamente ativa que cresceu 78% e o número de 
trabalhadores com carteira assinada praticamente ficou estagnado. Na 
verdade, em 2000, ainda caiu 2%, recuperou esses 2% no ano de 
2001 e mais 1,5% a 2%, no ano de 2002. Hoje há 2% a 3% de 
trabalhadores com carteira assinada a mais do que tínhamos em 
1980. 

O trabalhador com carteira assinada é que contribui para o INSS. Os 
outros não contribuem. Quem são eles? São os trabalhadores sem 
carteira assinada, os autônomos, os trabalhadores por conta própria. 
São denominações muito generosas, para disfarçar verdadeiras 
formas de desemprego. 

Sabemos hoje que há alguma coisa em torno de 25 milhões de 
trabalhadores com carteira assinada, são contribuintes na Previdência 
e há 40 milhões de trabalhadores do setor privado que não têm 
nenhuma cobertura da Previdência Social. São pessoas que estão 
fora da proteção do Estado. Se eles adoecem não têm auxílio-saúde, 
se a trabalhadora vai à maternidade, não tem nenhuma proteção, tem 
de deixar o neném uma semana com a vizinha para ir trabalhar. Se 
morrem, não deixam pensão para a viúva, se perdem o emprego não 
têm auxílio - desemprego. São verdadeiros párias - e são 40 milhões! 

Quando falamos do trabalhador da Previdência privada como um 
coitado, na verdade, dadas às condições absolutamente perversas 
como se organiza a sociedade brasileira, eles ainda são de uma certa 
maneira, pessoas que gozam de uma proteção até boa em relação ao 
conjunto da população. 

O INSS só será equilibrado quando grande parte desses 40 milhões 
vierem para a Previdência como contribuintes juntamente com seus 
patrões. Assim, a Previdência, certamente, produziria saldos. Não 
adianta isolar o problema da Previdência e isolá-lo como um vírus sob 
a lupa de um microscópio. Na verdade, há uma inter-relação muito 
grande entre os diversos condicionantes econômicos e sociais. 

O sistema geral de previdência carece de uma abertura do mercado 
de trabalho brasileiro. Nunca será como foi no passado, porque, na 
verdade, os padrões tecnológicos mudaram. O Brasil, hoje, produz no 
mesmo nível de produtividade, ou pelo menos busca o mesmo nível 
de produtividade e organização de produção dos outros países do 
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mundo. Isso se deveu à inserção do Brasil na economia mundial.--, 
Os grandes pr.odutores do Brasil são produtores mundiais, que 
reproduzem aqui os padrões tecnológicos da matriz. Como resultado 
disso, as indústrias automobilísticas, por exemplo, produzem, três 
vezes mais e empregam duas vezes menos. Essa é uma tendência 
que veio para ficar, não se vai alterar. Grande parte da população vai 
para o setor de serviços. Na verdade, essas pessoas podem trabalhar 
no setor de serviços, em um pequeno negócio, porque são, em todo o 
mundo, o grande depósito da nova forma de trabalho do final do 
século XX, e do começo do século XXI. Mas elas podem ser 
formalizadas. Isso depende não de reforma da Previdência, mas de 
uma reforma tributária que traga essas empresas para a formalidade. 

Uma das propostas que o Governo Lula certamente fará, porque ele 
já anunciou e com a qual estou plenamente de acordo - no meu tempo 
de Ministério briguei muito por isso, inclusive na imprensa e no 
Governo- é para substituirmos a forma de as empresas contribuírem 
para a Previdência. Em vez do imposto sobre a folha de salário, devia 
ser uma contribuição menor, igual a do seu empregado, e o restante 
seria o imposto do valor agregado sobre o faturamento. 

Ao concluir, sintetizo minha exposição: o sistema geral de 
Previdência é extremamente eficaz do ponto de vista da proteção 
social; as regras são justas e iguais para todos, e nenhuma 
modificação deverá ser feita que suprima, diminua ou atenue os 
benefícios existentes no sistema. Ao contrário, devem ser 
aumentados. 
. Antigamente os reajustes dos benefícios eram calculados sobre 
múltiplos do salário. Deixou de ser assim há alguns anos, e as 
pessoas ainda reclamam. A verdade é que o salário precisa ser 
reajustado mais que o INP. Todos os benefícios são indexados à 
inflação, e este ano, por exemplo, em que a inflação foi maior, o 
mínimo de R$1.560,00 vai virar R$1.830,00 a partir de 1° de junho. 
Discute-se a elevação desse teto. Não sei se vai dar em alguma coisa, 
mas, nesta fase da vida nacional, qualquer mudança que for feita em 
termos de reforma da Previdência terá de ser canalizada para a 
reforma da Previdência dos servidores públicos. 

Palavras do Deputado Federal Sérgio Miranda _ 
Cumprimento o Deputado Célio Moreira, que preside a reuniãÓ
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Deputado Roberto Brant, meu colega de Câmara; os demais 
componentes da Mesa e, de forma especial, os Deputados André 
Quintão, Ana Maria e Marília Campos, que solicitaram a realização 
deste Fórum. 

O debate previdenciário exige esclarecimentos. Paira nessa 
discussão enorme confusão, muitas vezes involuntária, devido ao 
desconhecimento do tema, porém, na maioria das vezes, uma 
confusão deliberada, porque a Previdência Social envolve interesses 
poderosíssimos. A questão não é meramente técnica, mas política, na 
acepção real do termo: a capacidade de influenciar decisões, de 
definir prioridades. Diz respeito às funções do Estado brasileiro, a 
suas opções preferenciais e às áreas às quais deve se dirigir o gasto 
público. 

Assim sendo, é importante, ao se debater Previdência, buscar 
compreender o sistema previdenciário. A Previdência Social é uma 
conquista histórica e está ligada aos fundamentos de uma sociedade 
baseada no trabalho. Busca proteger os cidadãos nos momentos em 
que o mercado os fragiliza, seja na idade avançada, na doença ou em 
caso de acidente. Nesses momentos, existe um seguro social. 

Ao contrário dos tempos anteriores; das sociedades mais antigas, 
em que a proteção das pessoas era baseada fundamentalmente nos 
laços familiares, em que os idosos eram protegidos ou pelos filhos ou 
pela família "lato sensu", hoje a obrigação de dar essa proteção é 
pública, é do Estado. A Previdência reflete a sociedade em dois 
aspectos comentados pelo Deputado Roberto Brant. Depende 
fundamentalmente de questões demográficas e do mercado de 
trabalho. É importante relacionar, nas questões demográficas, a 
longevidade e a taxa de natalidade. Mas é preciso levar em conta que 
o Brasil vive uma janela de oportunidade. Apenas em 2021 teremos o 
atual número de idosos da Argentina. Temos a oportunidade de tratar 
a questão previdenciária. 

O outro aspecto diz respeito ao mercado de trabalho. Se as 
questões demográficas são objetivas e independem de nossa 
vontade, as questões do mercado de trabalho, não. São frutos de uma 
construção humana. São frutos de projetos políticos e econômicos. 
Vivemos a última década baseados em um projeto econômico de 
baixo crescimento e de crescimento do desemprego, da informalidade 
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e da "pr_ecarização" do trabalho, o que repercutiu diretamente nas 
questões previdenciárias. 
,. Em face desses dados, a primeira pergunta que procuro responder 
entre as que foram colocadas é: a reforma da Previdência é 
necessária? Sim, sempre é necessária. Talvez por obrigação, para se 
adequar às questões demográficas, para refletir as mudanças no 
mercado de trabalho, devêssemos fazer reforma da Previdência de 
cinco em cinco anos, de dez em dez anos, buscando garantir esse 
direito social fundamental nas sociedades modernas. Mas aí é que se 
coloca o problema. A partir dessa visão, há uma clara e nítida divisão 
política e ideológica a respeito de como encarar os problemas da 
Previdência. E o debate, fundamentalmente, se dá em torno dos 
sistemas de repartição e de capitalização. O regime de repartição é 
baseado na solidariedade entre gerações. Sua função é também 
redistributiva. Reforça o aspecto social do Estado, a preocupação com 
os cidadãos. 

O regime de capitalização diz respeito muito mais a uma 
estratificação da d~stribuição de renda. Você se aposenta a partir da 
sua contribuição. E um regime excludente e procura jogar a grande 
maioria dos trabalh_adores apenas em função de uma proteção da 
assistência social. E aí que está o centro dessa discussão, é aí que 
aparece a necessidade do debate. A essência do debate sobre o 
Projeto de Lei no 9 é: regime de repartição ou regime de 
capitalização? 

Meus amigos, queria tratar de alguns temas mais extensos, mas vou 
dedicar-me basicamente a fazer algumas abordagens objetivas, já que 
o tempo é breve. Devemos, antes de mais nada, evitar algumas 
confusões no debate da Previdência. Não podemos misturar os vários 
regimes. O regime da Previdência é, de fato, o regime geral da 
Previdência Social. Ele tem, efetivamente, um caráter previdenciário. 
Não pode ser confundido nem comparado com o regime próprio dos 
servidores, e os regimes próprios dos servidores não podem ser 
confundidos entre si. Na União, temos dois regimes próprios: o regime 
próprio dos militares, que tem características específicas na forma da 
contribuição, na forma do cálculo do benefício e dos reajustes dos 
benefícios, e o regime próprio dos servidores públicos. Cada Estado 
tem um regime próprio, com um nível de contribuição diferenciadb. Em ,, 
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São Paulo, por exemplo, os servidores públicos do Estado não 
contribuem para a Previdência, contribuem apenas para a pensão. No 
Paraná, o nível de contribuição dos que ganham acima do teto é de 
14%. É preciso fazer essa diferenciação para compreender a essência 
do debate. No regime geral, o grande tema que se discute é o tal 
déficit. 

Há um déficit de R$17.000.000.000,00. É preciso compreender que 
dentro desse déficit estão todas as isenções tributárias, todos os 
benefícios e as aposentadorias especiais. 

Pergunta-se: quando um anistiado político recebe aposentadoria 
pelo fato de ter sido perseguido, pode-se colocar essa conta no débito 
dos trabalhadores do regime geral? 

É claro que não. Os trabalhadores professores, os funcionários da 
PUC não contribuem para o regime geral da Previdência. Quem deve 
pagar essa aposentadoria são os trabalhadores da Mannesmam, da 
FIA T? É claro que não. 

Quando se discute esse déficit, estão aí embutidos todos esses 
benefícios tributários, que são de responsabilidade da União. Quando 
foi feita a Constituição de 1988, definiram-se as contribuições sociais 
sobre o faturamento e o lucro para cobrir essas despesas 
previdenciárias. 

É uma enorme falácia, no regime geral, atribuir esse déficit apenas 
às contribuições lançadas na sobre a folha dos patrões e dos 
empregados para cobrir o total dos benefícios previdenciários. Meus 
amigos, defendo o regime próprio dos servidores públicos. 

É importante mostrar que, em relação ao chamado déficit, faz-se 
uma manipulação mais grosseira ainda. Não podemos dizer, de forma 
rigorosa, que o regime dos servidores é um regime previdenciário. É 
um regime com características administrativas. Quando esse regime 
foi organizado, na década de 50, era caracterizado como regime "pro 
labore facto". Os trabalhadores do serviço público recebiam a sua 
aposentadoria pelo trabalho feito, o que estava incorporado ao 
contrato de trabalho. Isso se tornou insustentável, até mesmo porque 
a República buscava mais igualdade e identidade entre os 
funcionários públicos e_o conjunto dos trabalhadores. 

A partir de 1993, institui-se o sistema contributivo para os 
trabalhadores do serviço público. Assim, discutir um déficit, 
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comparando a contribuição dos ativos com toda a folha dos 
inativos e pensionistas, é uma barbaridade. 

Podemos fazer uma demonstração de redução ao absurdo. No caso 
da União, por exemplo, os ativos estão diminuindo numa enorme 
velocidade, e os inativos aumentando. Vamos supor, por absurdo, que 
em determinado tempo haja apenas um servidor ativo. De quanto 
deverá ser sua contribuição para pagar o conjunto dos inativos? 

É evidente que essa é uma grosseira manipulação. Se se quer fazer 
uma comparação, compare-se a partir de 1993 e para o futuro; e não 
se incorpore a essa discussão, a pretexto de déficit, todo um passivo 
previdenciário que não é de responsabilidade dos servidores públicos. 
A referência a esse déficit serve apenas para demonizar e satanizar o 
serviço público. 

Nos meus dez anos na Comissão de Orçamento, alguma coisa 
aprendi. Quando alguém vai falar apenas em valores nominais, essa 
pessoa está querendo enrolar, porque existe uma inflação em nosso 
País. 

Não podemos comparar valores nominais. Como comparar o gasto 
da saúde em 1995 e com o de hoje? E a inflação desse período? O 
próprio FMI, quando discute a exigência de um superávit primário, 
determina um valor nominal? Não! Ele determina um percentual do 
PIB de 4,25%. A grande referência, hoje, da política econômica, não é 
a manutenção estável da relação dívida/PIB? Números só fazem 
sentido se forem comparados, mas a comparação normal no nosso 
País é com o PIB. Apresentar o déficit da "Previdência" dos servidores 
públicos em valores nominais, sem uma avaliação histórica, sem 
projeção atuarial é criar um clima irreal na avaliação desses dados. 

Os dados que temos mostram - e falo do regime próprio dos 
servidores da União, porque são os dados que tenho - que não podem 
ser extrapolados para o regime dos Estados. Em relação à União, há 
uma enorme queda no número de aposentadorias concedida a cada 
ano. Tivemos um auge em 1995, 34 mil, no debate da reforma da 
Previdência. Depois, esse número foi caindo, e em 2002 houve 
apenas 7 mil aposentados. É evidente que em 2003 as 
aposentadorias vão aumentar, em conseqüência do clima que está 
sendo criado em função da perda de direitos de servidores públicos. O 
número de aposentados também caiu, passando de 395 mil para 382 
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mil, como vem caindo o número de servidores públicos civis na 
ativa. O cálculo da projeção atuarial do chamado déficit, feito pelo 
Ministério da Previdência, demonstra que esse déficit vem caindo de 
0,99, para daqui a 20 ou 30 anos chegar a 0,33. 

Mesmo outras avaliações demonstram que o déficit é estável, 
passando de 1 ,32, em 2001, para 1 ,33, em 2020. Os gastos com os 
aposentados e pensionistas do serviço público civil vem caindo, e não 
é preciso ser um atuário para identificar isso. Tivemos um reajuste 
para os servidores públicos de 1%, mais um abono de R$60,00, que 
não abrange os aposentados, e uma inflação de 18%. Comparando-se 
com o Pl B os valores recebidos pelos aposentados e pelos servidores 
públicos, percebemos que há uma queda real. 

Chamo a atenção para a diferença entre déficit e gasto. Essa 
questão do re,gime próprio dos servidores é uma questão que deve ser 
debatida. Lembro-me de uma palestra do Prof. Carlos Lessa, em que 
ele abordava o sentido da frase: "Servidores não abrem mão de suas 
conquistas sociais". O Prof. Carlos Lessa disse que estava vendo um 
debate na televisão e um líder do serviço público pronunciou essa 
frase. Ele observou que não se tratava de "suas" conquistas, mas de 
uma conquista da sociedade. Determinadas diferenças no tratamento 
são para proteger o Estado, para que ele possa cumprir sua função 
pública. 

Essa é a questão essencial. O que se pretende? Que o Embaixador, 
ao darem 6 horas da tarde, feche a embaixada e vá cuidar do seu 
armazém, para manter a sua renda? Qual a concepção que se tem de 
um militar? Não há uma função pública, uma função de Estado ou ele 
é encarado pela burguesia como um mero segurança? E um cientista? 
Há uma diferença que não é um privilégio, entre função pública e 
privada. Fazer com que essas diferenças diminuam, cada vez mais, é 
nossa obrigação; mas desconhecê-la pode levar, meus amigos, a uma 
desestruturação do Estado nacional. Hoje, colocamos como a 
principal tarefa do Governo democrático reconstruir o Estado, porém 
este é uma abstração. Ele se materializa nas pessoas que servem a 
ele, nos servidores públicos. Devemos levar em conta que um servidor 
público que cumpre urna função pública estratégica deve ter uma 
garantia, não pode ficar ao sabor do mercado para garantir a sua 
aposentadoria. 
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Discutir o Projeto de Lei no 9, na prática, é isso. Esse projeto fará 

uma enorme diferença dentro do serviço público. Pessoas que fazem 
trabalho igual têm aposentadoria diferenciadas. O grande drama é que 
se discute o Projeto de Lei no 9 como se fosse um dos elementos da 
r~forma da Previdência, em função de uma questão fiscal, mas o 
próprio cálculo do Ministério da Previdência mostra que haverá um 
prejuízo permanente nos prox1mos 30 anos, chegando a 
R$17.000.000.000,00. Por que insistir na votação de um projeto que 
agrava a situação fiscal, que aumenta a despesa pública, se vivemos 
um momento de duríssimo ajuste fiscal? 

Esse, meus amigos, é um tema fascinante, e acho que não deve ser 
politizado de forma artificial. Não se trata de uma luta de oposição ao 
Governo. Faço parte da base do Governo e me orgulho disso. Sou 
Vice-Líder do Governo. Quero chamar a atenção para o fato de que 
existe, dentro da base, um grau de liberdade para debater essa 
questão. Os servidores públicos devem compreender essa situação, 
procurar o diálogo, defender suas propostas, munir-se de uma base 
técnica para enfrentar esse debate, compreendendo que o que está 
mesmo em debate é a função pública do Estado nacional, o seu papel 
e o destino da sua arrecadação. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Márcio Soares Pereira 
(- O expositor procedeu à projeção de transparências em sua 

exposição.) 
Exmo. Sr. Deputado Célio Moreira, Presidente da Comissão do 

Trabalho e Previdência, em cuja pessoa cumprimento os demais 
componentes da Mesa, Deputados, senhoras e senhores. 

Inicialmente, quero dizer que sou um servidor do INSS há 35 anos. 
Portanto, defendo a Previdência Pública e o aprimoramento das 
regras do Regime Geral de Previdência Social. 

A Previdência nasceu no momento em que o homem primitivo, nas 
brumas da pré-história, guardou um naco de carne para o dia 
seguinte. Diversas cartas internacionais, como a Constituição 
Francesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa 
Constituição Federal sempre asseguraram e exigiram da sociedade a 
proteção ao trabalhador no momento em que ele se torna incapaz de 
trabalhar, como ocorre numa doença, invalidez, velhice, morte e 
reclusão. Portanto, a proteção do trabalhador é uma obrigação da 
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sociedade. 

Há pouco mais de 80 anos, no Governo Arthur Bernardes, tínhamos 
31 milhões de habitantes no Brasil. Naquela época, o homem 
trabalhava até morrer ou morria de trabalhar. Na tela, mostro uma 
carta de concessão de aposentadoria, extraída do livro mais antigo 
disponibilizado na Gerência Executiva de Belo Horizonte, que data de 
30/9/23, a partir da Lei Elói Chaves. O que observamos é um 
ferroviário com 71 anos de idade e 46 de trabalho. Até então, ele 
morria trabalhando ou trabalhava até morrer, não havia proteção 
social. O que mudou de lá para cá? Hoje, temos 40 milhões de 
trabalhadores no Brasil sem a proteção da Previdência Social; são 
pessoas que vão morrer de trabalhar, trabalhar até morrer ou viver da 
caridade pública, se não estiverem contribuindo para a Previdência 
Social, por não estarem participando e por não existir uma lei que os 
proteja, porque a assistência social não é benefício previdenciário, 
não está tão garantida assim, depende de outras fontes de recursos, 
enquanto que o regime previdenciário contributivo, administrado pelo 
INSS, no caso do regime geral, esse, sim, é uma garantia 
constitucional de um recebimento de benefício. 

Portanto, a reforma da Previdência Social que está em curso tem 
que contemplar, de alguma forma, esses 40 milhões de pessoas; caso 
contrário, não terão dignidade e cidadania quando, inevitavelmente, 
alcançarem ou forem atingidas pela inatividade, forçada ou não. 
Forçada, em razão de doença, invalidez ou morte; programada, no 
caso da velhice e do tempo de contribuição. Nesse universo de 40 
milhões de trabalhadores, hoje sem Previdência, temos cerca de 18 
milhões de trabalhadores em condições de contribuir. Uma outra 
parcela, mais de 20 milhões, não tem condições de contribuir, 
considerando as regras atuais, segundo as quais para o que não é 
empregado a contribuição corresponde a 20% do que ganha. Claro 
que 20% de R$240,00 é muito pouco, mas é muito dinheiro para quem 
só ganha R$240,00. Alguma coisa na reforma tem que contemplar 
essa categoria de trabalhadores. 

Vejam a tela: temos, segundo o IPEA, uma população de 70 milhões 
de trabalhadores. Uma parcela de 29 milhões, menos de 30 milhões, 
contribuem para a Previdência Social. E com carteira assinada temos 
21 milhões de trabalhadores. Essa relação vem caindo anualmente. O 
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nosso ex-Ministro Brant já disse que os outros contribuintes, além .. 
desses 21 milhões, porque são descontados na folha, estão.soltos e 
muitos pagam sobre o que querem, não existe uma fiscalização 
rigorosa sobre eles. Esses que estão pagando por conta própria 
receberão uma aposentadoria futura de valor irrisório, incompatível 
com o que ganham hoje. Portanto, a regra deve ser mais rigorosa com 
esses que podem pagar, fazendo com que se conscientizem de que a 
contribuição de hoje, na verdade, é a aposentadoria de amanhã. 

No Brasil, a Previdência Social está inserida no conceito de 
seguridade social e, dentro desse conceito, destacamos: a saúde, de 
regime não contributivo, universal, igual para todos; a assistência 
social, regime que cabe aos que dela necessitam; e a Previdência 
Social, regime contributivo. 

Os riscos cobertos hoje pela Previdência Social no Brasil são morte, 
invalidez parcial ou total e velhice, representando perda permanente 
da capacidade de trabalho. Como perda temporária temos doença, 
acidente, maternidade e reclusão. 

Quanto à quantidade de benefícios pagos no Brasil tendo como 
referência o ano de 2002, temos 21.125.512 benefícios, aí inseridos 
os benefícios assistenciais, da ordem de 2 milhões, que, somados aos 
dos trabalhadores rurais, chegam à ordem de 7 a 8 milhões. Essa 
carteira de benefícios, mantida pela Previdência Social, vem 
crescendo sistematicamente. Em 1994, esse número era da ordem de 
15.200.000 benefícios; no final de 2002, 21.100.000 benefícios 
mantidos pela Previdência Social, portanto, números crescentes e 
preocupantes, porque a relação de contribuinte é inversa ao 
crescimento dos valores dos benefícios pagos. 

A reforma do regime geral da Previdência foi feita e atingiu os 
trabalhadores da iniciativa privada: regras de transição, extinção da 
aposentadoria proporcional, mudanças nos critérios das 
aposentadorias especiais, a questão da idade para as aposentadorias 
proporcionais, o fator previdenciário e as mudanças no cálculo da 
aposentadoria, que deixou de considerar a média dos 36 últimos 
salários, passando a considerar todos os salários da vida ativa do 
trabalhador, a partir de julho de 1994. O que significa esse fato, 
principalmente, a partir da Emenda à Constituição no 20? Ainda que, o 
teto de contribuição previdenciária passe para R$1.800,0'0, 
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R$2.400,00, R$4.000,00, R$4.800,00, na v1sao de um técnico, 
hoje, isso pouco representa. lmpacta imediatamente a receita, mas 
nem tanto no que se refere à questão do benefício, porque a receita é 
imediata, o regime previdenciário é de repartição, e a despesa vai 
ocorrer ao longo dos anos. Temos seis milhões de trabalhadores no 
setor público, nos três níveis de Governo. Estima-se que 300 mil se 
aposentarão nos próximos 5 anos. Os demais, dentro de 1 O, 15, 20 
anos. A Emenda no 20 trouxe um fator interessante: adiou o momento 
da aposentadoria pois, até então, a média de idade para se aposentar 
no Brasil era de 48 anos. Hoje, no regime geral, está em torno de 55 
anos, em razão dessa mudança na legislação e, principalmente, do 
fator previdenciário. 

Sobre os reajustes dos benefícios previdenciários, há reclamação 
justa daqueles segurados que recebem benefícios acima do salário 
mínimo. O salário mínimo, embora seja muito baixo no conceito da 
população, é o que a economia suporta. Os benefícios previdenciários 
acima do teto não vêm sofrendo um reajuste de acordo com o índice 
do salário mínimo, mas vêm tendo reajuste regular de acordo com o 
IN PC. 

Isso significa que, se o salário mínimo teve um reajuste de 160% 
nos últimos dez anos, o da aposentadoria do setor privado foi em 
torno de 127%. Houve uma perda em relação ao salário mínimo, mas, 
se compararmos o índice de reajuste das aposentadorias do regime 
geral com o índice de reajuste concedido ao servidor público, a 
diferença é muito grande. Temos notícia de que o servidor público 
teve um reajuste em seus benefícios da ordem de apenas 3,5% nos 
últimos dez anos, enquanto os benefícios do regime geral tiveram um 
aumento da ordem de 142%. 

O valor médio dos benefícios do regime geral de Previdência Social 
está hoje na ordem de R$389,00. É pouco. Nessa média estão 
incluídos 13.500.000 benefícios com valor de um salário mínimo, dos 
quais em torno de 8 milhões são pagos a quem nunca contribuiu para 
a Previdência Social. E mais: muitos deles nem salário tiveram. Não 
se justifica, evidentemente, o valor de R$240,00; queremos mais. 
Mas, para essas pessoas que hoje recebem esse valor, é bom 
considerar que durante 40, 50 anos de trabalho não tiveram salários, 
viviam da troca, principalmente na área de trabalhadores rurais. 
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Dessa média de R$389,00, destaco a aposentadoria por tempo · · 

de contribuição, a ex-aposentadoria por tempo de serviço; o conceito 
foi mudado com a Emenda no 20. Esse benefício é aquele que todos 
enxergamos à frente quando entramos para o regime geral de 
previdência social. Não enxergamos a morte, a aposentadoria por 
invalidez, a acidentária, a reclusão, mas sim a aposentadoria por 
tempo de contribuição. Portanto, essa é mais organizada pelo próprio 
trabalhador e pelas entidades de que faz parte. A média da 
aposentadoria por tempo de contribuição paga pelo regime geral está 
na ordem de R$814,00 por mês. Enquanto isso, a média salarial da 
economia do Brasil está em R$780,00. Logo, a média das 
aposentadorias por tempo de contribuição pagas pelas regras do 
regime geral está superior à média salarial do trabalhador brasileiro. 

Aqui vocês vêem a evolução dos salários reais médios no Brasil, 
que hoje está na faixa de R$791 ,00. 

Temos dois retratos do déficit da Previdência. Um é o déficit de 
R$17.000.000.000,00 da Previdência Social em 2002. Considera-se, 
para esse déficit, apenas a receita originária da folha de salário. Se 
considerarmos que, nessa folha de salário, a massa salarial vem 
caindo sistematicamente, veremos que a tendência do déficit, nessa 
visão, é crescer. Daí, a necessidade de uma reforma como a que está 
sendo sugerida, uma contribuição sobre a folha, complementar a uma 
contribuição sobre o resultado da empresa, o lucro. Nessa ótica, 
teríamos buscado o equilíbrio. 

Temos na tela informações da Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Previdência Social, cuja fonte é o SIAFI. Nesse conceito, a 
receita é da seguridade social, e não da Previdência Social. Mas 
vimos que a Previdência Social está inserida no contexto da 
seguridade social. Comparando-se a receita da seguridade social com 
a despesa em geral, temos um superávit da ordem de 
R$35.000.000.000,00 por ano no sistema. 

A reforma também tem de cuidar da renúncia fiscal. Hoje, temos no 
Brasil muitas entidades "pilantrópicas", que não recolhem a 
contribuição previdenciária, mas se dizem fazedoras de assistência 
social. 

Algumas entidades beneficentes de assistência social 
gozam da isenção da quota patronal, principalmente 
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educacionais, filho de trabalhador de classe média não freqüenta. 

O fator previdenciário é o que está "pegando" hoje. O que significa, 
como ele age, o que representa para o trabalhador? Estão falando em 
um fator previdenciário simplificado para o servidor público, que seria 
uma variação de 35% a menos do salário para quem se aposentar 
mais cedo até 100% para quem se aposentar mais tarde. 

No regime geral de previdência social, apesar de a implantação do 
fator previdenciário ter sido causa de terrorismo para os segurados, 
considerando as regras atuais de cálculo da aposentadoria, 
principalmente da correção mês a mês do salário de contribuição a 
partir de julho de 1994, ele vem afetando pouco aqueles que se estão 
aposentando. 

Na tela, temos uma pessoa com 44 anos, que é o limite, 
considerando-se 30 anos de serviço e alguma coisa especial, e 35 
anos de contribuição. Hoje, esse servidor, com um salário de 
R$1.000,00, cinco salários mínimos, aposenta-se com R$840,00, ou 
seja, com um pouco menos do salário líquido. Esse é o relógio da 
vida. Plagiando: "Quem sabe faz na hora". É a hora de se aposentar. 

Aqui, no meio do relógio, temos um segurado com 49 anos e 38 
anos de contribuição com cinco salários mínimos, ou seja, 
R$1.000,00, está com R$875,00, bem acima de sua renda líquida. 

Aqui, um segurado com 59 anos e 35 de contribuição. Hoje, ganha 
na ativa R$1.000,00 e tem uma aposentadoria simulada, incluindo o 
fator previdenciário, da ordem de R$1.123,00. 

Quando se fala que a aposentadoria do setor público é generosa e 
se compara essa generosidade com a aposentadoria do regime geral, 
existe um equívoco. Em cada 100 casos, cumpridas as regras, essa', 
sim, é generosa. Uma pessoa com 57 anos, uma idade boa para se 
aposentar - estão querendo elevar para 60 anos - com 35 anos de 
contribuição de R$1.000,000, seu salário da ativa, aposenta-se com 
R$1.123,00. Se permanecer no trabalho até 60 anos, contando 37 
anos de serviço, terá uma aposentadoria de R$1.278,00, 28,8% 
superior ao que ganha na ativa. Esse é o fator previdenciário tão 
temido. No regime geral ele não está afetando ninguém - as provas 
estão aí -, desde que o segurado tenha cumprido todas as condições 
de trabalho, ou seja, tempo de contribuição, idade, regras. 

Se aplicarem o fator previdenciário para os servidores públicos e ele 
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for simplificado, como estão dizendo, realmente haverá um 
desgaste muito_grande para eles. Agora, se aplicassem a regra do 
fator previdenciário e as regras do regime geral de- cálculo de 
aposentadoria, até mesmo o fator previdenciário, os servidores 
públicos teriam um ganho de até 1 00% do seu salário atual. 
Demonstro isso para qualquer um. Obrigado. 

Palavras da Sra. Eli lola Gurgel Andrade 
(- A expositora procedeu à projeção de transparências em sua 

exposição.) 
Bom dia a todos. Agradeço o convite para participar deste fórum 

técni?o que se dá em um momento muito oportuno em que se 
ampliam os debates no Governo Lula sobre a reforma previdenciária. 
Acho importantíssimo que este fórum, depois de elaborar suas 
propostas, participe efetivamente da elaboração do conjunto de 
propostas que vão se transformar na reforma da previdência. 
Agradeço sobretudo aos Deputados proponentes deste debate: André 
Quintão, Adelmo Carneiro Leão e Marília Campos. 

A contribuição que pretendo dar após a exposição dos colegas que 
me antecederam é para aprofundar um pouco mais a discussão sobre 
o regime geral de previdência. À medida que os palestrantes foram 
expondo suas reflexões, foi ficando claro que estaríamos diante da 
seguinte questão: A reforma previdenciária deve parar no tratamento 
do regime próprio de previdência dos servidores públicos e considerar 
que o regime geral de previdência social- hoje gerenciado pelo INSS-
está em situação sustentável e não deve ser alterado? Ou seria o 
momento de pensarmos, como falava o Deputado Mauri Torres na 
abertura deste fórum, na previdência dentro de uma estrutura 
previdenciária que eu chamaria de sistema previdenciário? Entendo 
que não podemos cometer o erro de não pensar no conjunto, 
analisando também a situação do regime geral de previdência. A 
grande questão, portanto, é se vamos fazer uma reforma exatamente 
no sentido mais redutor que a reforma pode ter - que é tratar da parte 
-, ou vamos fazer uma reforma que trate da estrutura. 

Então, pretendo dar alguns elementos a favor do ponto de vista de 
que deveríamos tratar, nesta etapa, de uma reforma estrutural mais 
ampla, até corrigindo erros profundos que se acumularam ao longo 
desses 80 anos de montagem e construção da previdência pública ino 
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Brasil, agravados pelas reformas feitas a partir de 1995 e que 
culminaram com a Emenda no 20/98, que hoje transforma 
significativamente os dois regimes de previdência. 

Chamo a atenção para o fato de que é preciso pensar nos dois 
regimes, porque o conjunto das reformas se desdobraram a partir da 
Proposta de Emenda à Constituição no 33 e da consolidação da 
reforma constitucional em 1998. Daí passamos a falar em um regime 
geral de previdência social e em um regime próprio de previdência 
que foi regulamentado pela Lei no 9.717, de 1998, o Regime Próprio 
dos Servidores Públicos, nos três níveis. 

Antes de 1998, falávamos de uma Previdência Social brasileira que, 
até 1990, era gerenciada pelo INPS. A partir de 1990, no bojo da 
regulamentação da Constituição de 1988, o INPS foi substituído na 
gerência da Previdência Social pelo INSS. 

Outra coisa importante que aconteceu com a Emenda à Constituição 
no 20, que afetou os regimes, foi a instituição do princípio de 
contributividade como concepção de sistema previdenciário, ou seja, 
quando se fala de previdência, passa-se a falar de necessidade de 
equilíbrio atuarial, de equivalência entre contribuições e benefícios. 
Essa é uma noção presente em qualquer seguro social, mas que 
estava um pouco alijado do conceito de previdência que esteve em 
vigência até 1988, uma vez que o principal critério de acesso ao 
benefício previdenciário era o tempo de serviço, e não o de 
contribuição. Essas mudanças são suficientes para mostrar que a 
reforma que está acontecendo desde 1995 já afetou os dois regimes. 
Na verdade, ela diz respeito a um sistema de previdência no Brasil. 

Quando se fala de sistema previdenciário, de seguro social, é 
preciso compreender que não é só o evento da contribuição que 
garantirá a estabilidade de um sistema, mas quem contribui. Quando 
se pensa quem e quantos contribuem, isso remete imediatamente a 
um componente econômico de qualquer sistema de seguro social, que 
é, por exemplo, o nível de emprego. Conforme o nível de emprego, 
haverá variação no número de contribuintes do sistema. Também 
depende de outros elementos como o componente institucional. 

Um sistema previdenciário, para representar um sistema público -
estamos falando da idéia de um sistema público - terá uma base 
compulsória de contribuição, e esse sistema deverá apresentar-se à 
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população como estável, regular, confiável, capaz de representar 
seguridade, de assegurar uma proteção social no momento em que os 
trabalhadores e todos os indivíduos mais necessitam dela, que é, no 
sentido clássico, o momento em que perdemos nossa capacidade de 
trabalho. 

Todo esse conjunto que vai regular ou fazer com que esse sistema 
seja confiável passa pela ação do Estado, dos legisladores das várias 
instâncias de poder que interferem na regulamentação do sistema 
previdenciário. 

Quero mostrar como é importante pensarmos nisso no momento em 
que estamos fazendo a reforma, porque o Estado já interveio 
sobremaneira na história desse sistema. Muitos problemas que temos 
hoje são conseqüência dessa intervenção institucional que o Estado 
brasileiro, de forma geral, fez no sistema da Previdência. 

O componente demográfico é importantíssimo. Alguém já disse aqui 
que seria um componente sobre o qual a sociedade não detém 
imediatamente controle. Vivemos uma queda da fecundidade no 
Brasil. Dos anos 60 para cá, algo em torno de 6,2 filhos por mulher em 
idade reprodutiva caiu para 2,3 filhos por mulher em idade reprodutiva, 
detectados no último censo. E uma queda muito grande acompanhada 
de uma redução da mortalidade no Brasil. Isso faz com que o 
fenômeno demográfico, no qual tocarei mais adiante, seja muito 
importante e singular no caso do Brasil. É necessário conhecermos 
suas onseqüências para reorganização do sistema previdenciário. 

Antes de 1923, havia as caixas formadas por empresas. Autônomas, 
não sofriam nenhuma intervenção ou regulamentação do Estado. As 
primeiras entidades previdenciárias no Brasil nasceram em 1923, com 
a Lei Elói Chaves, quando o Estado passou a regulamentar o direito 
dos trabalhadores e a estabelecer que toda empresa deveria ter uma 
caixa de aposentadoria e pensão. 

Em 1930, com a chegada de Getúlio ao poder, profundas 
modificações foram feitas na estrutura das caixas. Entre 1933 e 1936, 
propôs ele a criação dos institutos e a instalação do Estado como o 
terceiro contribuinte dos institutos das categorias profissionais à 
época. Ao fazer isso, Getúlio não perdeu tempo e centralizou as 
contas dos institutos no Banco do Brasil, constituindo também, 
naquele momento, por lei, um fundo de reserva. Os institutos teriam, a 
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partir daquele momento, um fundo de reserva do que sobrava a , 
cada ano, ou seja, um fundo de acumulação, depositado no 88, de 
modo que o Estado tivesse uma visualização direta do que os 
institutos capitalizavam. Daí saiu o grande plano de financiamento dos 
institutos para as atividades que o Estado desenvolveu à época,-
fundamentalmente relacionados à implantação do setor de infra-
estrutura para as indústrias de base. A partir de 1936, Getúlio 
começou a tomar empréstimos dos institutos e a financiar grandes 
investimentos do Estado. 

Demonstrarei, a partir de agora, por um gráfico, do ponto de vista 
econômico-financeiro, a relação entre as entidades previdenciárias 
que nasceram a partir de 1923 e o Estado no percurso - vale chamar a 
atenção - de constituição de uma previdência brasileira. Iremos de 
1923 a 2002. 

Entre 1923 e 1966, existiam as caixas e os institutos de 
aposentadoria. Só tinham direitos previdenciários as pessoas filiadas 
à caixa, e, posteriormente, a algum instituto de aposentadorias e 
pensões. Portanto, quem tinha carteira de trabalho, vínculo formal de 
trabalho, tinha direito à aposentadoria; quem não tinha ficava sem 
direitos. 

A partir de 1964, a ditadura militar utilizou o sistema previdenciário 
de forma peculiar e interessante. Imaginem os senhores que, desde 
1945, Getúlio batalhava para unificar os institutos. Lançou naquele 
ano um projeto que se chamava Instituto de Serviços Sociais no 
Brasil, que ficou no Congresso durante 15 anos e não chegou a ser 
aprovado. Em 1964, os militares retomaram o projeto de Getúlio e 
unificaram os institutos na forma do INPS. 

Aqui chamo a atenção dos senhores para mostrar o reflexo 
econômico-financeiro dessa mudança institucional. O gráfico mostra a 
constituição do INPS exatamente no momento de diminuição de 
sobras. 

Esta faixa azul é a sobra, a cada ano, depois de as instituições 
previdenciárias saldarem todas as suas obrigações com benefícios e 
outras despesas. Isso era a sobra líquida de caixa, que se constituía, 
à época, na reserva dos institutos de previdência. Evidentemente, ao 
formar o INSS, em 1967, quando já está implantada a unificação dos 
institutos, começa uma outra história do sistema previdenciário, 
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porque o INPS passou a ser a figura da Previdência Social,,,· 
brasileira. Essa nova instituição começa a receber pressões e passa a 
ser vulnerável a pressões sociais, já no período militar, para 
ampliação dos direitos previdenciários da população para além 
daqueles diretamente contribuintes ou trabalhadores direta ou 
formalmente empregados na economia. 

A ·partir de 1966, a Previdência Social começa a ser inclusiva. Nos 
primeiros anos, começa a ampliar~se para os trabalhadores rurais, que 
não tinham nenhuma cobertura previdenciária, para trabalhadores 
domésticos, para autônomos e para dependentes. Entre 1966 e os 
anos 80, a Previdência assume a referência da assistência médica no 
País. Passa a ser responsável pela assistência médica, através do 
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social -
INAMPS. Nesse período, a Previdência Social passa a acumular 
funções de um sistema de seguridade social ·capaz de cumprir as 
necessidades da população, seja no sentido previdenciário estrito, de 
retirada da atividade laborativa, seja na assistência à saúde ou na 
assistência social. Nossa Previdência Social, aqui representada pelo 
INPS, vai até o final da década de 80, acumulando e inchando suas 
funções, como espaço de realização da cidadania e de direitos sociais 
para o conjunto da população. Aí chamo a atenção dos senhores. Isso 
teve um custo. Se até aqui os institutos categoriais conseguiam ter 
excedentes fortes em sua arrecadação anual, a partir da unificação 
dos institutos passa a haver uma carência, uma vez que passa 
também a cobrir um conjunto de necessidades para a população, 
merecendo o nome de Previdência Social. 

Este azul que resta aqui, que acaba exatamente no ano de 1995, 
quando se inicia essa nova etapa das reformas previdenciárias, vai 
aparecer porque, a partir de 1982, último Governo do Figueiredo, 
houve um pacote, o Pacote Figueiredo, que se notabilizou pelo corte 
dos benefícios. O benefício principal, a aposentadoria, que era de 20 
salários mínimos, passou para 1 O. Houve um esforço e uma pressão 
para aumento da arrecadação. Naquela época foi instituída a 
contribuição para inativos. Houve um reaparecimento de sobras no 
sistema, que vão até 1995. 

Em 1998, a Constituição institucionaliza esse desenho que a 
Previdência foi ganhando ao longo da história, estatuindo, no art. \194, 
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nosso sistema de seguridade social, que passa a dar direitos 
universais de acesso a toda a população brasileira, proteção 
previdenciária, assistência à saúde e assistênci_a social. . . _ 

Aqui começa um novo capítulo. Estabelecida a ConstltUJçao em 
1988, em 1990 já começava a revisão constitucional. 

Em 1993 já se estabelece a revisão constitucional no Congresso, e a 
primeira reforma foi a da Previdência. A proposta de revisão da 
Constituição que vem tem um espírito que está na Emenda no 20, ou 
seja, começa a restringir o âmbito de acesso a direitos, assim como o 
âmbito dos benefícios previdenciários, redefinindo o que será o 
sistema previdenciário a partir daí. Não é à toa que_, ~m. 1998,_ a 
Emenda no 20 passa a falar de um regime geral de Prev1denc1a So~1al, 
que seria a herança dessa história previdenciária, e de um reg1me 
próprio de servidores públicos, que nem sequer eram vistos como um 
segmento com direitos previdenciários. . . . 

O servidor público, ativo ou inativo, era um gasto adm1n1strat1vo do 
Estado. O servidor público, na natureza de inativo, não é exatamente 
o aposentado. Ele continua tendo o seu vínculo, por isso está 
submetido à legislação que rege o funcionário ativo do Estado, 
podendo ser submetido a processos e à perda de seu benefício como 
inativo. Há uma série de especificidades já mencionadas pelo 
Deputado Sérgio Miranda. 

Quero deixar essa imagem que é a nossa história de construção de 
um sistema público de previdência no Brasil, que não pode ser 
abandonado, entrando novamente numa fase amarela - no sentido 
constrangedor de amarelar - como em 1995. Não podemos aceitar 
que uma reforma conduzida, com espaço de~ocrático ?e dis~~ssão, 
abandone esse sistema, pensando que ele esta sustentavel. Dma que 
esse sistema é a base da previdência pública no Brasil e é o sistema 
que hoje não honra benefícios à altura da sobrevivência digna dos 
trabalhadores que para ele contribuem. 

Este gráfico demonstra o valor dos benefícios pagos pelo Regime 
Geral de Previdência. Dessa forma, 99% dos benefícios nem sequer 
atingem quatro salários mínimos. O maior benefício pago chega a 
R$1.300,00, e não ao .teto de R$1.561 ,00. Com esse benefício, com 
esse teto é possível pensar que os trabalhadores, ao se retirarem da 
sua atividade produtiva, possam viver dignamente? Não é com esse 
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teto, e com muito menos que ele. Noventa e nove por cento desses . 
trabalhadores -.aposentados do regime geral não ganham acima de 
quatro salários mínimos, no seu valor antigo. Será que não é possível 
pensar na re_estruturação da arrecadação desse regime geral de modo 
que o aprox1me dos melhores momentos que já houve na história da 
Previdência? 

.Hoje o _tra?alhador. do setor privado por qualquer salário que ganhe 
so contnbUJ no maximo, para o regime geral, até o valor de 
R$1.560,00, resultando numa contribuição máxima em torno de 
R$171,00. 

Por que não pensar na reestruturação da arrecadação do regime 
geral de modo a reestruturar também o perfil de direitos e benefícios 
previdenciários? Em vez de cortar-se a integralidade dos benefícios e 
de ve~cimentos_do regime próprio de servidores públicos, por que não 
aprox1mar o reg1me geral desse patamar de direitos, trazendo o direito 
à integralidade do benefício, acompanhado da reestruturação da 
arrecadação ou da tributação sob o regime geral da mesma maneira 
como se faz com o servidor público? Por que não fazer essa conta? 
Por que não se pensar no sistema a partir desse reencontro de 
critérios que tem mais que ver com a criação de um sistema de 
previdência que os trabalhadores fizeram na história e que é 
Importante para a nossa vida? 

No momento em que mais vamos precisar do fruto do nosso 
trabalho, qual fruto vamos obter? Deve-se manter essa estrutura de 
benefício que o regime geral tem mantido, não por impossibilidade 
mas por objetivos, ou se deve reestruturar esse patamar de benefíci~ 
de modo a aproximar o sistema público de previdência dos reais 
objetivos que nós, como trabalhadores, temos? Ao finalizar a nossa 
vida laborativa, queremos, pelo menos, a decência de ter uma vida 
digna. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Ruy Brito de Oliveira Pedroza 
Sr. Presidente, membros da Mesa, senhores e senhoras 

inicialmente quero esclarecer que fui membro do Conselho d~ 
Administração da OIT, que é um órgão da ONU ligado aos temas de 
t~ab~lh~ e às questões sociais. Fui membro da OIT porque fui 
s1nd1callsta e Deputado Federal pelo extinto MDB de São Paulo. , 

Firmei a convicção de que a Previdência Social necessita\ de 
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reforma, mas não a reforma que tem sido pregada ao longo dos 
últimos 20 anos. Atualmente, parece que há uma tendência em 
manter-se essa visão. Digo isso porque a Previdência Social é um 
negócio de seguro que representa, em termos gráficos, 1/3 do sistema 
da seguridade social brasileira, representado pela saúde, pela 
assistência e pela Previdência Social, como dever do Estado. Ao 
mesmo tempo, a Previdência Social é um sistema que compreende o 
plano de benefícios, as questões gerencial, administrativa, financeira, 
um plano de custeio, área técnica representada por estudos atuariais, 
apuração de taxa de vida média, de mortalidade, de incidência de 
doenças, etc. Ou seja, isso é um sistema. 

E quando se fala em reformar esse sistema, temos que partir do 
princípio de que um sistema deve ser reformado em tudo aquilo que 
tem defeito, que tem insuficiência. E a forma como tem sido focalizada 
a reforma d'a Previdência, no Brasil, nos deixa a impressão 
generalizada de que, de todas as áreas do sistema, a única área que 
necessita de reforma, porque ostenta defeitos, situa-se no plano de 
benefícios. Isso nos deixa a impressão de que a reforma da 
Previdência se esgota, se limita à reformulação do plano de 
benefícios, o que não é verdade. 

Como um sistema, a Previdência Social ostenta falhas, defeitos e 
deficiências em todas as suas áreas. A que menos ostenta defeito é 
exatamente a dos planos de benefícios. Para mencionar apenas uma, 
a área administrativa da gestão da Previdência Social a cargo do 
Estado, sem um controle da sociedade, representa em si mesma uma 
calamidade capaz de inviabilizar o sistema, ainda que, como reforma 
da Previdência Social, restrinja-se à expressão mais simples do plano 
de benefício. 

Todos os estudiosos que se debruçaram sobre o assunto mostram 
que a administração estatal da Previdência Social, sem controle da 
sociedade, é responsável por uma série infinita de mazelas, 
empreguismo, manipulação político-partidária, não-recolhimento da 
contribuição da União, dos Estados, dos municípios, concessão de 
isenções e de incentivos fiscais que sangram a Previdência Social, 
tolerância para com a inadimplência, para com a apropriação indébita 
e uma série de outros crimes que contribuem para inviabilizar a 
Previdência Social. Então, quando se fala em reforma, é necessário 
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começar exatamente pela parte mais calamitosa da Previdência 
Social, sem · .. falar em planos de benefícios. Deixemos estes para 
depois. . , · 

E preciso estabelecer um sistema de gestão da Previdência Social 
controlado pela sociedade. Quando se fala em unificação, o que se 
de~e t~r ~~ vista é que essa gestão deve ser objeto de uma 
leg1slaçao un1ca para todos os contribuintes da Previdência Social. Por 
quê? Porque a Previdência Social é um seguro social contra riscos de 
enfermidade, de envelhecimento e· de morte. Já foi dito isso aqui. 
Todos os seres humanos, sejam segurados da Previdência Privada 
sejam servidores públicos civis ou militares, adoecem, envelhecem ~ 
morrem. Portanto, uma única legislação abrangente deveria ser 
adotada para disciplinar todas as atividades da Previdência Social no 
setor público e no privado. As diferenças existentes relativa~ à 
questão de emprego, de atividade, etc., poderiam estar sendo 
previstas e codificadas nessa legislação única, e acabaríamos com 
essa parafernália de legislação existente. Há uma quantidade enorme 
de leis dispondo de forma diferente e desigual um assunto único que 
deve ser tratado de forma unitária para todos. 

A forma inadequada como se tem tratado o tema não acontece por 
acaso. Trata-se de uma questão nitidamente política. A Previdência 
Social e a solução para as suas deficiências não se situam na área 
técnica. Podemos colocar de lado, pelo menos, 70% dos estudos 
técnicos existentes sobre o assunto, porque a questão é basicamente 
política. A P~evi_d_ên~ia Social, se for bem administrada, é um negócio 
altamen~e s1gmf1cat1vo. Desde o regime militar, grupos privados 
descobnram esse verdadeiro maná.. Em cima das deficiências 
apresentadas pela administração pública tem-se travado uma guerra 
em que grupos privados nacionais e estrangeiros desejam assumir o 
contr_ole da Previdência Social, para tirar lucro daí, sem nenhuma 
consideração quanto aos interesses legítimos dos segurados. É fácil 
ver e comprovar isso. São grupos privados nacionais e estrangeiros 
que_ atuam nessa área. Assim é na saúde. No Brasil, procuramos 
cop1ar o modelo norte-americano, um modelo baseado na exploração 
do seguro social pela iniciativa privada, com o fito de lucro. 

Desmontou-se, a partir da reforma da Previdência adotada no 
regime militar, o sistema público de saúde, que hoje é basicarhente 
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constituído pela rede hospitalar privada com o fito de lucro. 
Conhecemos todas as conseqüências disso. Pretende-se fazer a 
mesma coisa com a Previdência Social, e foi com esse fim que se 
orientou a aprovação da Emenda Constitucional n° 20. Para falar a 
verdade, reformas da Previdência Social neste País, desde os ànos 
30, só tivemos duas. Uma foi a reforma feita durante o Governo do 
Presidente Juscelino Kubitschek, que lançou as bases da unificação 
da legislação da Previdência Social e manteve sistema pluralístico na 
sua estrutura, que é mais adequado para o sistema federativo 
brasileiro. Um país pluralista sob regime federativo não pode suportar 
uma estrutura unitária, que é própria de um Estado unitário. ,, 

No Governo do Presidente Juscelino Kubitschek, lançaram-se as 
bases da unificação da legislação, democratizou-se a gestão, dando 
aos representantes de segurados, empregados e empregadores, uma 
participação na base de 1/3, pois era um representante do Governo, 
outro dos empregados e outro dos empregadores em todas as 
instâncias da Previdência Social. Ou seja, unificou-se a legislação, 
manteve-se a estrutura pluralística e democratizou-se a gestão. 

A segunda reforma, que projeta efeitos até o dia de hoje, foi aquela 
feita no tempo do regime militar. Digo que foi reforma, porque também 
abrangeu tudo e não apenas o plano de benefícios. Essa reforma 
unificou a Previdência Social, fazendo atravessar, numa estrutura 
pluralista do Estado brasileiro, uma estrutura unitária, sujeita a toda 
sorte de deformações. ·· 

Aquilo que se chamou de reformas, a partir daí, não passoü ·de 
remendos mal intencionados. É o caso da Emenda Constitucional no 
20, que, a pretexto de combater privilégios, criou um sistema de 
previdência complementar privado, não aquele privado com o fito de 
lucro, mas o privado sem fins lucrativos, o mais escandaloso privilégio 
existente na Previdência Social no mundo inteiro, que foi o de permitir 
a constituição de fundos de pensão, patrocinados por empresas 
privadas - as grandes empresas privadas multinacionais - em que os 
beneficiários não pagam um centavo de contribuição. Isso é um 
escândalo e até hoje não se fala isso. Por que se adotou esse 
modelo? Baseado num conceito absolutamente equivocado a respeito 
das fontes de contribuição para a Previdência Social. Aqui adotou-se o 
conceito segundo o qual a contribuição patronal para o sistema do 
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servidor público e dos empregados das empresas estatais.sai do·' 
bolso do contribuinte. A contribuição paga pela empresa ·'Privada sai 
do bolso de seu proprietário. E essa última parte é que é. falsa, pois 
trata-se, então, de um sofisma, porque tanto a contribuição patronal 
da empresa pública ou do Estado, como a contribuição patronal da 
empresa privada, saem do bolso de todos nós, do bolso do 
contribuinte. 

Temos um duplo papel: quando compramos algum produto, somos o 
consumidor e o contribuinte também, porque, no preço desse produto, 
pagamos os impostos indiretos. Então, a contribuição patronal da 
empresa pública ou do Estado deve ter o mesmo tratamento da 
contribuição patronal da empresa privada. Mas não se tem feito assim. 
Em conseqüência desse fato, vamos, de remendo em remendo, até 
que cheguemos a um ponto final. Querem ver como terminaríamos 
com essa discussão, hoje, nesse processo de reforma? No modelo de 
previdência social do Chile, a gestão da Previdência Social foi 
entregue aos administradores de fundos de pensão. É aí que está a 
base de toda a discussão que tem que sido travada no Brasil ao longo 
desses anos. 

Recentemente, li uma reportagem da revista "Veja", de 22/1/2003, 
como uma propaganda subliminar. Depois de criticar a situação da 
Previdência Social, vem a solução subliminar: "O Chile foi o primeiro 
país do Ocidente a tomar providências e resolveu privatizar a 
Previdência há 20 anos. Na sua esteira, sete países latino-americanos 
implantaram modelo assemelhado: Peru, Colômbia, Argentina, 
Uruguai, Bolívia, México e El Salvador. Em alguns, como o Brasil, a 
oposição política, comandada na época pelo PT, inviabilizou as 
transformações. Na Austrália, o sistema de previdência foi aberto ao 
capital privado há quase 15 anos. A mudança foi conseguida com o 
apoio do Sindicato dos Trabalhadores. Até a Suécia, a primeira nação 
do mundo a criar um sistema de previdência oficial de cobertura 
nacional, considerada modelo por excelência do Estado do bem-estar 
social, iniciou um processo de privatização de parte de seu sistema 
previdenciário". 

É isso que está por trás de todo esse debate, não é a questão do 
aperfeiçoamento da Previdência Social. É por isso que, ao longo, dos 
últimos 20 anos, tem-se adotado esse conceito deformante e 
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mitificante de que reforma da Previdência Social consiste em 
suprimir benefícios e adotar medidas de arrocho fiscal. E a 
Previdência Social continuará inviável, enquanto for administrada, sem 
o controle da sociedade, por parte do Estado. E será inviável e 
profundamente injusta se, como conceito de reforma, for privatizada e 
entregue a administradoras privadas, com o fito de lucro, pois isso 
seria uma aberração e a negação da Previdência Social. 

A Previdência Social deve ser pública, unitária na sua legislação e o 
mais descentralizada possível, pois a descentralização da 
administração da Previdência Social é a única compatível com a 
estrutura pluralista do Estado brasileiro. 

Os governantes falam da existência de um déficit de 
R$17.000.000.000,00 na Previdência Social. Ela integra o sistema da 
seguridade social e seu orçamento é integrado. O orçamento da União 
vai para o sistema de seguridade social, compreendendo saúde, 
previdência social e a parte não contributiva, que é a da assistência 
social. No entanto, sucessivos Governos - não sei o porquê -
consideram, apenas, como receita da Previdência Social a receita 
contributiva, fruto da contribuição de empregados e empregadores, 
como causa desse déficit. 

Em 2002, acusou-se déficit da ordem de R$17.000.000.000,00. Esse 
déficit não existiu. Houve, na verdade, um superávit da ordem de 
R$32.960.000.000,00 da receita da seguridade social. A receita da 
seguridade foi de R$157.400.000.000,00, compreendendo 
R$51.000.000,00 da COFINS, R$12.000.000,00 de contribuição sobre 
lucro, R$71.000.000.000,00 de folha de pagamento', 
R$20.000.000.000,00 da CPMF e R$1.000.000,00 referente aos 
chamados concursos de prognósticos, etc. E a despesa com 
pagamento de benefícios, inclusive os de assistência social, foram da 
ordem de R$124.400.000.000,00. Feitas as contas, tivemos uma 
sobra de R$32.960.000.000,00. 

Mas o que está acontecendo? É o seguinte: em conseqüência da 
irresponsabilidade dos sucessivos Governos, o Estado brasileiro, 
campeão mundial na cobrança de tributos, assumiu a segunda maior 
dívida pública do mundo, que perde somente para a dos americanos. 
Mas com uma diferença: os Estados Unidos têm a prerrogativa de 
emitir dólares, o que não podemos fazer. Dessa forma, o País tem 
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sido contingenciado, ao longo do tempo, pela necessidade de gerar · 
superávit primári_o para honrar os compromissos com o pagamento da 
dívida pública. E por isso que sucessivos Governos têm de prestar 
contas ao mercado e garantir que honrarão os compromissos 
assumidos. Tal conceito é político, ou seja, honram-se os 
compromissos com aqueles que têm condições de fazer o País 
desaparecer pelo ralo, mas adota-se a decisão política de não honrar 
os compromissos assumidos com os segurados da Previdência 
Social, já que esses não têm capacidade de organização nem poder 
político para depor o Governo, recebendo o peso de todos os 
sacrifícios feitos para que se possam honrar os compromissos 
exter~os. Esse fato tem levado Governos a desviar receitas que 
deverram ser destinadas à seguridade social, para honrar o 
pagamento da dívida pública. Acredito que a solução não será fácil, 
mas o poderia ser se o atual Governo, que vem com o compromisso 
de mudar, de priorizar o social, de reduzir as desigualdades 
escandalosas, assumisse uma postura honesta, convocando a 
sociedade, dizendo-lhe o que está acontecendo, confessando que 
par~. ~le é extremamente difícil, nesse momento, dar uma solução 
defm1t1va ao problema. O Governo poderia convocar a sociedade para 
um sacrifício. Reconhecendo ser injusto cobrar contribuição dos 
aposentados, o Governo poderia propor tal cobrança numa fase de 
transição, esperando que a sociedade concordasse, já que não 
haveria outra saída. E não pretender cobrar contribuição dos 
apos~ntados como se isso fosse inerente ao conceito de seguro. 
lmag1nem se uma empresa privada de seguros e capitalização, depois 
de cobrar o prêmio e quando passasse a cobrar o risco do 
beneficiário, quisesse continuar cobrando dele contribuições. Seria 
processada por estelionato. 

O nosso problema é que o País está contingenciado pelo problema 
da dívida, que não foi contraída por nós. Os segurados da Previdência 
Social pagaram, e pesado. Existem desigualdades e privilégios no 
plano de benefícios? Sim, e precisam ser corrigidos, mas não da 
forma que se está fazendo. · 

Essa comparação absurda entre o teto do benefício pago pelo INSS 
e o teto do benefício pago ao servidor público é um engodo, porque a 
Previdência, como já disse, é um seguro. Se você paga, digamos, \um 
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prêmio de 11% sobre tudo o que ganha, é chantagem querer que 
receba um benefício com o teto de R$1.200,00. Isso vai contra todos 
os princípios de seguridade social. 

Como já previa que o tempo seria escasso, encaminhei, por "e-mail", 
uma pequena contribuição para o debate, em que analiso esses 
aspectos que focalizei rapidamente. Solicito à Mesa que disponibilize 
esse material, para que possa haver clareza sobre tudo que foi 
apresentado. Acredito que este debate seja salutar. 

Termino congratulando-me com a Mesa da Assembléia, porque o 
Poder Legislativo é efetivamente o estuário onde deságuam as 
inquietações e aspirações do povo. E o Poder Legislativo tem 
cumprido o seu papel, na expectativa de tentar solucionar esse 
problema, objetivando uma participação consciente do povo, a fim de 
que, com a contribuição de todos os setores da sociedade, possamos 
chegar a uma reforma da Previdência que atenda às aspirações 
nacionais e não apenas aos interesses de grupos econômicos que 
não têm nenhum compromisso com as necessidades sociais do povo 
brasileiro. Muito obrigado. 

Designação da Coordenadora 
O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - A Presidência passa a 

coordenação dos trabalhos à Deputada Ana Maria, integrante da 
Comissão do Trabalho e Previdência Social desta Casa. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
A Sra. Coordenadora (Deputada Ana Maria) - Informamos que as 

perguntas, por escrito, com o mesmo enfoque, serão agrupadas em 
uma única pergunta. As pessoas que forem formular perguntas orais 
serão chamadas, cada uma por sua vez. Pedimos a todos que tenham 
o cuidado de não formular pergunta feita anteriormente, pois o nosso 
tempo é escasso. Por volta de 12h15min esse trabalho deverá estar 
encerrado para que possamos retornar às 14h, 14h 15m in. 

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

Debates 
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A Sra. Coordenadora - Quero cumprimentar nossos palestrantes de 
hoje que, com carinho, atenderam o nosso chamàmento e aqui 
permanecem para dirimir as dúvidas que ainda restam, e agràdecer a 
todos os presentes e telespectadores da TV Assembléia. Espero que 
esses encontros sejam produtivos e enriquecedores para todos e que 
a reforma conseguida vá, realmente, resolver os problemas que estão 
na raiz da nossa Previdência Social. Que dela não saiam apenas 
soluções fragmentadas. 

Quero deixar aqui uma reflexão: quando temos visão em qualquer 
situação de nossas vidas, mas não temos ação, temos apenas um 
sonho; quando temos ação e não temos visão, é apenas uma 
brincadeira. Agora, se soubermos aliar ação e visão, certamente essa 
reforma da Previdência Social, como todas as outras necessárias, 
será uma realidade, que muito contribuirá para a nossa vida, para o 
futuro de cada brasileiro. 

Iniciaremos com as perguntas por escrito, todas formuladas ao ex-
Ministro e atual Deputado Federal Roberto Brant. Vou ler todas as 
perguntas e ele vai respondê-las após a leitura. 

A primeira pergunta vem de Maria Helena Silva, do SINTSPREVI -
MG. "Em todas as aposentadorias precoces, os servidores públicos 
cumpriram as exigências legais e foram usurpados de seus direitos 
com a reforma administrativa da defasagem salarial. Como ex-
Ministro, o senhor sabe o quanto são precoces as aposentadorias dos 
parlamentares e ex-Presidentes, como a do Fernando Henrique 
Cardoso que, com certeza, não é de R$807,00. O que o senhor faria 
com esse valor de renda mensal?". 

A segunda pergunta vem de Júlia Maria Vieira, do SINTSPREVI-MG: 
"Na sua fala, o senhor afirma que o problema da Previdência Social no 
Brasil não é isolado, e sim atrelado às questões financeiras do País. 
Então, o senhor cita como exemplo países desenvolvidos onde os 
trabalhadores têm alto poder aquisitivo e fizeram ou estão fazendo 
suas reformas de previdência rebaixando os valores dos benefícios, 
alguns em até 50%. O senhor se esqueceu de que no Brasil os 
salários são baixíssimos e que 50% de pouco é nada?". 
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A terceira pergunta vem do Prof. Lúcio José Vieira, da UFMG: "A 

reforma da Previdência não deveria estar sendo discutida junto com a 
reforma fiscal, o combate ostensivo aos sonegadores e cadeia para os 
ladrões do erário?". 

O Deputado Federal Roberto Brant - Primeiro, vou responder à Sra. 
Maria Helena Silva. É claro que quem se aposenta "precocemente" 
não está realizando nenhuma usurpação. As pessoas se aposentam 
de acordo com as regras que existem para todos. Então, ninguém 
pode demonizar uma pessoa que se aposenta, se é a regra que está 
equivocada. Não é o servidor ou o cidadão que tem que discutir isso. 
Não há nada contra as pessoas que, na existência de regras que as 
favoreçam, se utilizam delas. As regras existem para serem usadas. A 
questão a se perguntar é se essa regra deverá continuar existindo. 
Nenhuma reforma pode tocar no direito de quem já se aposentou nem 
pode alterar a condição das pessoas que, de acordo com as regras 
atuais, já têm tempo para se aposentar, mas preferiram não o fazer. 
Isso não pode ser alterado. 

Para qualquer alteração que vier a ser feita para os servidores da 
ativa deverá existir uma regra de transição que preserve a 
acumulação dos direitos ou as expectativas existentes no momento. 

Quanto às aposentadorias de parlamentares, falo com muita 
tranqüilidade, porque sou parlamentar há 17 anos. Tenho 60 anos de 
idade e não tenho nenhuma aposentadoria. Nunca me beneficiei de 
nenhuma posição. Sou contra as aposentadorias precoces para mim e 
para qualquer outra pessoa, sempre ressalvando que, se existe uma 
regra que o permite fazer, não podemos nos opor ao exercício de um 
direito existente. O que questionamos é se essa regra deve continuar. 

Quanto à questão do valor baixo dos salários, seja no setor privado, 
seja no setor público, derivam não do regime de Previdência, mas das 
condições gerais do funcionamento da economia brasileira. O sistema 
de aposentadoria não melhora as condições que as pessoas tiveram 
quando estavam em atividade. No que diz respeito aos trabalhadores 
do setor privado, o INSS dá uma aposentadoria que é a média dos 
salários de contribuição de 1994 para cá. Ele recolhe as condições 
que existiam no mercado de trabalho. Não pode melhorá-las~ mas 
também não as diminui, como ficou provado na demonstraçao do 
Márcio Soares, quando falou da aplicação do fator previdenciário. 
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Quanto aos servidores públicos, não sei qual proposta o · · • 

Presidente da- República, o PT e os partidos da base vão propor ao 
Congresso. Já disseram muitas coisas, depois alteraram, não sei o 
que vão dizer. Parece claro que nenhuma reforma atingirá 
vencimentos que sejam em torno de R$2.000,00, R$2.200,00, 
R$2.400,00. Isso representa 90% dos servidores públicos do Brasil. É 
preciso não misturar as coisas. Uma coisa é aposentadoria de 
R$5.000,00, R$1 0.000,00, R$12.000,00 e outra coisa são as 
aposentadorias normais de quase todo mundo de R$700,00, 
R$800,00, R$1.000,00, R$1.200,00. Acho que nenhuma reforma da 
Previdência tocará nesses direitos. Eu suponho, não conheço a 
proposta que será enviada. 

A Sra. Júlia Maria Vieira pergunta se o problema da Previdência no 
Brasil não é isolado e se está atrelado a questões financeiras do País. 
Estou dando exemplo de outros países, porque há países que são 
mais ricos do que os outros em termos absolutos, mas em termos 
relativos, são muito parecidos. Quando dizemos que há setores do 
País que desfrutam de determinados direitos, enquanto outros não, é 
por que em outros países os salários são mais altos, mas também não 
há população completamente à margem da proteção social do Estado. 
Sabemos que aqui há 60 milhões de pessoas que são pobres nem 
sequer comem e há 40 milhões de trabalhadores do setor privado que 
não têm proteção alguma nem em caso de acidente, morte, 
incapacitação física, envelhecimento ou perda da capacidade de 
trabalho. 

Sou de partido da Oposição, mas concordo com ele que, no trato da 
questão da reforma, tem de se colocar a justiça social na frente, 
encarar o conjunto, o universo da população brasileira e repartir os 
recursos públicos que não são abundantes, ao contrário, são 
~scassos para atender às necessidades do conjunto dessa população. 
E claro que têm de se levar em conta as diferenças entre a riqueza 
dos países. Mas também tem de se levar em conta o fato de que 
nenhum desses países tem esse conjunto de miseráveis que há no 
Brasil. 

Se o Estado pudesse bancar condições favoráveis a todo o mundo, 
deveríamos ficar muito felizes por isso. A prova de que há :uma 
objetiva falta de recursos é o fato de que um Presidente eleito 1pelo 
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PT, um ex-líder sindical, de quem não se pode acusar de nenhuma 
conivência, de nenhum conciliábulo com os interesses do mercado 
financeiro, está, na prática, tomando medidas que são extremamente 
amargas. Não vou aproveitar a oportunidade em que estou na 
oposição para agredir o Presidente Lula porque ele está tomando 
medidas amargas, porque acho que, se ele as está tomando, não é 
porque o queira, é porque praticamente não tem escolhas à sua 
frente. Tenho o dever moral de dizer isso de público. 

Finalmente, o Prof. Lúcio José Vieira pergunta: "A reforma da 
Previdência não deveria estar sendo discutida junto com a reforma 
fiscal, com combate ostensivo aos sonegadores?". Sim. A reforma da 
Previdência é um elemento da reforma fiscal. É claro que ela tem de 
ser encarada junto com todos os elementos. Acho que é isso que o 
Governo tem de fazer. 

Não sei o que o Governo vai fazer, mas acredito que será isso 
mesmo; tanto é assim, que está, agora, encaminhando uma reforma 
tributária. No entanto, outras áreas da despesa pública devem 
também ser consideradas. 

O combate a sonegadores e a ladrões do erário tem de ser feito 
independentemente da reforma da Previdência e de forma 
sistemática. Somos um País extremamente injusto, e interesses que 
não são os melhores invadem, muitas vezes, o aparelho do Estado e 
geram essa impunidade generalizada. Ninguém pode ser a favor 
disso. O combate à sonegação depende não só da melhoria da 
máquina arrecadadora e da fiscalização, mas também e 
principalmente de uma mudança de cultura. Nos países adiantados, o 
fato de todos terem de contribuir para o financiamento do Estado é 
uma questão de cidadania. Nos Estados Unidos, quem sonega 
imposto de renda vai para a cadeia. Gente importante vai para a 
cadeia, e todo o mundo bate palmas. No Brasil, se alguém, 
porventura, é preso porque não cumpriu seus deveres fiscais, o 
sentimento generalizado é o de que se cometeu uma injustiça. Isso é 
um defeito cultural que tem de ser corrigido. 

Temos uma carga tributária excessiva porque poucos brasileiros 
entre os mais ricos cumprem suas obrigações tributárias. O imposto 
de renda de pessoa física no Brasil resume-se aos assalariados, que 
descontados na fonte. A contribuição dos verdadeiramente ricos é 
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praticamente irrelevante. E mesmo as empresas, quando podem, 
sonegam. 

Concordo em que devemos integrar essa mudança numa reforma 
. fiscal e numa intensificação do esforço para moralizar os costumes e 
cobrar dos sonegadores. 

A reforma da Previdência não pode ser a única na agenda política 
do Governo. Falo isso com tranqüilidade, porque não pertenço a esse 
Governo, mas acho que haverá outros elementos em sua agenda. 
Algo, no entanto, é imprescindível: o clima da discussão da reforma da 
Previdência deve ser civilizado e sereno. As reformas deverão ser 
feitas civilizadamente, e não impostas pelos fatos. 

A Argentina, por exemplo, deixou que o Estado fosse se corroendo 
por dentro. O que acorreu foi que os direitos foram preservados, mas 
viraram papel. Se não se fizer nada em termos de reforma da 
Previdência - e essa hipótese tem de ficar em aberto: se a sociedade 
não quiser mexer, não se deve mexer- o que vai ocorrer é que, daqui 
a cinco, seis ou oito anos, a crise vai se tornar incontornável, e, aí, 
assistiremos a uma reforma feita de improviso, de emergência, num 
clima de desespero, com a sociedade completamente dividida. 

Lula tem muitos créditos e títulos e merece a confiança de muitos 
setores da sociedade. Se está disposto a patrocinar um debate sobre 
a reforma da Previdência, deveríamos dar-lhe o benefício do seu 
passado, da sua biografia, da sua história. Certamente, não irá propor 
·injustiças nem a eliminação de situações que sejam verdadeiramente 
justas e sustentáveis do ponto de vista financeiro. Esse é o clima que 
se deveria preservar. O maior recurso deste País é a tolerância, a 
compreensão e a cordialidade, e não podemos perdê-lo. Temos de 
enfrentar nossos problemas e resolvê-los, o mais possível, com paz, 
compreensão e diálogo. 

O Sr. Roges Carvalho dos Santos - Parabenizo a Casa por este 
encontro, que vem ao encontro do nosso anseio. Queremos resolver 
algo, que, se não merecer cuidados, sabemos, não vai dar certo no 
futuro. 

Preocupa-me o conceito de reforma. O que queremos reformar? É 
colocar emenda naquela coisa velha, que não atende aos anseios do 
povo brasileiro? A exploração vai continuar? ~ 

Nesse sentido, por recomendação, acho que poderíamos tratàr de 
I 
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conceitos como desconstrução e reconstrução dessa política, que 
se ajustam melhor ao contexto da conjuntura nacional em que 
estamos. Eu, por exemplo, elegi Lula. Mas, quando elegi o Presidente, 
também me elegi porque estava eleito o seu projeto nacional. Então, 
tenho de apostar nesse projeto. Por isso entendo que, primeiro, temos 
de redefinir conceitos. Conceitos são importantes porque se 
encontram atrelados ao que se vai dizer sobre o que é seguridade 
social, sobre previdência social. Acho que isso é seriíssimo. 

Vocês querem ver como isso é pernicioso, desgraçadamente ruim 
para a vida? Inventaram um nome que diz que inteligência é precisão 
e técnica. Imaginem a ruindade que isso poderia querer dizer do ponto 
de vista da inteligência daqueles que invadiram o lraque, que, com 
base em precisão e técnica, ceifaram vidas de tantas pessoas porque 
erraram o alvo. Para nós, essa não é a grande proposta. Nossa 
grande proposta é começar a redefinir conceitos que retomem o PIB, 
conceitos de inclusão e de cuidado, que envolvem responsabilidade e 
ética, organização e zelo. Eles não podem ficar fora da discussão. 

A questão da "passivo-atividade", que envolve o conceito de 
arrecadação e pagamento, tem de ser vista. Não pode continuar 
assim. O controle social tem de ser rígido, é preciso ser fortalecido. 
Hoje podemos fazer ao mesmo tempo uma desconstrução e uma 
reconstrução da Previdência, no contexto do que esperamos, a partir. 
da conjuntura nacional, e perdermos logo lá na frente. 

A Sra. Coordenadora - Faremos algumas perguntas ao Sr. Márcio 
Soares. A primeira é de Luzia Ordália Braga, do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais: "Foi demonstrado que o fator previdenciário pode ser 
positivo, mas não existe o teto de benefícios pagos. Por que não se 
cria a possibilidade de contribuir mais para receber mais? Não seria 
uma solução? Como foi apresentada à questão o nome "manipulação 
condenável"?". 

A segunda pergunta é do Sr. José Coelho Júnior, do Sindicato Rural 
de Minas Novas: "É justo dobrar a contribuição dos autônomos, 
passando de 1 O% para 20%, sem o conseqüente aumento do 
benefício? O direito adquirido não estaria sendo ferido?". 

Pergunta do Sr. Marcial Gomes Melo: "Afinal, quem está com a 
verdade sobre o déficit ou o superávit da Previdência? COFINS, 
CPMF e CSL não deveriam entrar na contabilidade da Previdência?". 
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O Sr. Mário Sérgio Rodrigues pergunta: "No seu gráfico há 

.citações de trabalhadores de 44 anos de idade e 36 de contribuições. 
~Com que idade esse trabalhador formal iniciou suas contribuições? 
Com 8 anos? E qual o percentual dos trabalhadores com carteira 
assinada nessa faixa etária?". 
· Pergunta do Sr. Bruno Provezzano Pinto de Castro, da PUC-MG de 
Contagem: "Qual a importância da Previdência Social na vida dos 
pequenos municípios brasileiros? Diante do fato de que 61% dos 
municípios brasileiros obtiveram maior arrecadação na Previdência 
Social em relação ao Fundo de Participação Municipal, a reforma 
prejudicaria a vida dos pequenos municípios?". 

O Sr. Márcio Soares Pereira - Respondendo à pergunta da Luzia, 
como técnico, acho que hoje o teto previdenciário é o que menos 
importa. Para mim não é necessário ter teto, porque a regra de custeio 
sofreria um impacto imediato da receita, enquanto a regra para o 
pagamento de benefícios, somente em longo prazo, se a pessoa 
iniciasse a contribuição sobre o teto e o mantivesse por 20 anos, 35 
anos, é que alcançaria o benefício de teto. 

A partir de julho de 1994 a regra de cálculo das aposentadorias 
previdenciárias é em razão de toda a vida ativa do contribuinte. Daqui 
a 35 anos, se a pessoa começou com um salário baixo, esse salário 
de contribuição baixa vai refletir na sua aposentadoria. Se 
mudássemos o teto de R$1.500,00 para R$2.400,00, ele iria refletir na 
base de 1/100 no cálculo da aposentadoria. 

Foi perguntado se é justo dobrar a contribuição do autônomo. 
Propus o contrário, porque temos 40 milhões de pessoas sem 
Previdência, como há os sem-tetos, os sem-terras. A minha proposta 
é reduzir, porque hoje a alíquota é de 20%, dentro da capacidade 
contributiva de cada um, respeitando o princípio constitucional da 
eqüidade: quem pode mais paga mais, quem pode menos paga 
menos. Quarenta milhões de pessoas precisam ser inseridas no 
sistema. Vinte milhões não pagam porque absolutamente não podem. 

A Previdência está no contexto de seguridade social, portanto o 
déficit deve ser tratado dentro do contexto da seguridade social, 
porque a contribuição do COFINS, além da saúde e da assistência 
social, financia a Previdência Social. : 

É possível algumas pessoas se aposentarem com 44 anos, po(que 
I 
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pelo direito adquirido há o direito à conversão de tempo de serviço. 
Uma pessoa que exerceu uma atividade especial em hospitais, 
minerações, siderurgias e companhias áreas pode ter trabalhado 5 
anos exposta a agentes nocivos que, multiplicados por 4,7, viram 7 
anos. Se ficou 20, viram 28 anos. Antes essa conversão era permitida 
não em razão da exposição efetiva, mas em razão da categoria. Um 
engenheiro da PETROBRAS, nunca tendo comparecido numa 
plataforma, era tido como especial. Um jovem de 20 anos que 
trabalhou 1 O anos nessa atividade vai se aposentar com menos de 44 
anos. Há exemplos de até 36 anos. Começou a trabalhar com 15 
anos, mas teve tempo especial. 

Com relação à Previdência Social nos municípios, não tenho dúvida 
de que muitas vezes os recursos injetados pela Previdência Social 
nos municípios representam até mil vezes o que a ela arrecada 
nesses municípios. Em muitas vilas e municípios deste Brasil, a 
receita previdenciária entra diretamente nas mãos dos segurados e 
move a economia de vilas e municípios. 

Na reforma, não vejo nada para prejudicar isso. Pelo contrário, o 
Ruy Brito disse que o importante é descentralizar essas ações. 
Quanto mais forte previdenciariamente for o município, melhor será a 
sua economia. 

O Sr. José Pereira Cunha - Bom dia. Acredito ser possível a 
contribuição dos 40 milhões. Acredito que sim porque, na década de 
60, durante a Revolução, havia um acordo com os DETRANs para 
que os veículos autônomos contribuíssem vinculados a ele, e hoje 
ninguém contribui, ficando os filhos e as viúvas dos acidentados 
desamparados. Os camelôs têm as suas carteiras e, a cada ano, ao 
renovar, existe a certidão do pagamento junto ao INSS. 

Quanto ao pagamento sobre lucro, entendo que no Brasil é difícil, 
porque as empresas manobram os seus lucros e acabam fechando 
com prejuízo. Isso deveria ser feito por receita bruta. 

Contribuição do SIMPLES. Esse é um problema sério porque, na 
década de 50, quando se criou a Previdência, a contribuição era de 
20%, e hoje, no SIMPLES, a contribuição é de apenas 8%. As 
empresas têm manipulado a proliferação do SIMPLES. Às vezes, 
grupos de empresas crescem paralelamente, para serem SIMPLES e 
contribuírem com apenas 8% do empregado. Sugiro que a 
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contribuição dos empregados do SIMPLES seja alterada para 14%. 
Tiraria esse benefício do vale-transporte. As empresas dariam o vale-
transporte para o empregado, e os 6% iriam para a Previdência. 

Garantia da contribuição. Todos os empregados teriam uma conta-
salário para não haver sonegação. É isso. 
~ De_putado Federal Roberto Brant- O senhor tocou numa questão 

mu1to Importante. O Ministério da Previdência tem debatido para 
encontrar uma maneira de resolver essa questão. Como dissemos 40 
milhões de trabalhadores estão fora da Previdência. Desses, ~ma 
parte, quase a metade, não contribui porque não têm renda. Na 
verdade, eles são desempregados e abandonados. A outra metade 
tem renda, como os taxistas, os bombeiros, os marceneiros, etc. 
Muitos brasileiros trabalham por conta própria e têm renda maior do 
que o salário mínimo. Como trazer esse pessoal para a Previdência 
~ocial? Esse _é u~ desafio. De um lado, temos que respeitar a 
~1berdade do c1dadao. Houve uma proposta na Previdência para que 
1sso s~ tornasse obrigat~rio, que forçássemos isso com alguns 
mecanismos de coação. E uma proposta que tem que ser muito 
pensada. Mas em algumas categorias, isso poderia ocorrer, como a 
dos taxistas. 

No momento em que se fosse fazer o licenciamento do veículo 
poder-se-ia exigir a comprovação. Esse é um desafio porque, mesm~ 
que aliviemos os impostos sobre a folha de serviço, a grande maioria 
dos trabalhadores vão continuar trabalhando fora do âmbito 
c<:_nve~cional da empresa, por que isso é uma evolução da tecnologia. 
Nao ha como o Estado intervir nisso. Esses 40 milhões deveriam ser 
incluídos na reforma da Previdência, porque para isso servem os 
recursos da seguridade social. Não podemos deixar essa massa de 
brasileiros desassistidos, mesmo que seja com recursos tributários. 

A Sra. Coordenadora - Vamos passar agora às perguntas feitas à 
Sra. Eli lola. A primeira vem do Prof. Lucius José Vieira: "Como é 
~ossí~el_ permitir-se, em Belo Horizonte, um grande hospital 
f1lantrop1co - portanto, isento de impostos - que não aceita pacientes 
do S~S?". A s~gunda, de Luzia Ordália Braga, do Tribunal de Justiça 
de M1nas Gera1s: "Profa. Eli, parabéns pela exposição. Há a teima em 
nivelar por baixo. Nunca se propõe elevar o patamar dos benefícios 
para se chegar próximo aos servidores públicos, se é que eles quérem 
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mesmo muito mais". 

A Sra. Eli lola Gurgel Andrade - A primeira questão, do Prof. Lúcio 
José Vieira, refere-se, certamente, à questão das renúncias 
previdenciárias, na qual se inclui o tratamento diferenciado para 
entidades filantrópicas. No caso, são os hospitais filantrópicos. Não 
sei exatamente a qual ele se refere, mas, no caso de Belo Horizonte, 
particularmente, é muito importante a participação dos filantrópicos na 
assistência médica, dada a pequena presença de hospitais públicos 
aqui. A questão da renúncia vem sendo, felizmente, bastante 
comentada. Acho que isso deve caminhar para a revisão dos critérios. 
O Deputado Sérgio Miranda citou, por exemplo, esse paroxismo. Um 
professor da PUC é financiado, indiretamente ou, na verdade, quase 
diretamente, pela contribuição previdenciária da população. Por que 
um professor da PUC teria essa prerrogativa? Queria dizer, a 
organização filantrópica que o emprega fica liberada da aposentadoria 
em prol de uma conta pública. Por que isso, já que a PUC cobra dos 
seus alunos? E não cobra pouco. Quer dizer, quais seriam esses 
critérios para se chegar a uma certa eqüidade entre a finalidade das 
entidades filantrópicas e a sua vinculação? Acho que há questões do 
tipo: "será possível que o subsidio às filantrópicas deveria vir da 
isenção previdenciária? Não haveria outras formas de subsidiar essas 
entidades, de forma a não prejudicar o fundo previdenciário público, 
que deveria ter uma finalidade muito clara de financiar aposentadorias 
de todos os trabalhadores brasileiros?". Quer dizer, por que essa fonte 
de subsídios? Mesmo sendo estabelecido, por exemplo, o critério de 
60% dos leitos, no caso de hospitais filantrópicos, destinados ao SUS, 
sem dúvida isso seria de difícil consecução. 

Na verdade, o sistema público deveria ter mecanismos de 
fiscalização que fizessem esse critério valer. Isso muitas vezes não 
ocorre, o leito é maquiado, não há leitos disponíveis. Enfim, 
deveríamos ter um sistema de fiscalização. Na verdade, esse critério 
fica inócuo. Então, essa discussão das renúncias, realmente, terá que 
chegar a mudanças mais importantes e substanciais nos critérios de 
classificação dessas entidades. · 

A segunda pergunta $ de Luzia Ordália e sobre o nivelamento dos 
benefícios do regime geral e dos servidores públicos. Acho que essa 
questão ainda não foi tratada como deve ser. Na verdade, como toda 
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a filosofia da reforma é de ajuste fiscal, ela caminha pelo lado da 
redução de custos, de déficits. Portanto, isso recai, imediatamente, na 
·redução de benefícios ou, no máximo, no aumento de contribuições. É 
o vício de ofício da visão de ajuste fiscal. Quando ela chega a esse 
ponto, caminha, por exemplo, para aumentar a contribuição de 
inativos. 

Não se pensou ainda e, a meu ver, não se colocou de forma devida 
a questão da reestruturação da arrecadação do sistema. Era disso 
que vinha falando, e um novo patamar de benefícios corresponderia à 
reestruturação da arrecadação. Um trabalhador do setor produtivo 
hoje não paga sobre seus vencimentos, mas sobre o teto de 
R$1.561 ,00. Na verdade, isso se tem tornado uma fonte de erosão da 
capacidade do regime geral de realmente remunerar os benefícios à 
altura da remuneração que o empregado tenha, no momento em que 
abandona a vida ativa. 

Então, estou dizendo que é preciso que o conjunto dos 
trabalhadores, não só os de baixa renda, como está ocorrendo, os 
trabalhadores, em todas as suas escalas de salário, na economia, 
vejam a Previdência como um símbolo de seguridade, como um 
símbolo de seguro previdenciário. Está ocorrendo que o trabalhador 
que aufere rendas maiores do que o benefício perde o interesse no 
sistema público de previdência como um sistema de asseguramento 
de sua aposentadoria. Isso está ocorrendo de fato e abre um campo 
de erosão da capacidade de arrecadação do sistema como um todo. 
Nosso sistema de previdência está se tornando um sistema muito 
.mais próximo de um sistema de assistência social e de benefício 
social, que chega no máximo a quatro salários mínimos antigos, e não 
um sistema de seguro social, de seguro de aposentadoria, que dê 
tranqüilidade às famílias e aos trabalhadores com qualquer nível de 
renda, que, auferindo qualquer nível de renda, devem ver no sistema 
público seu sistema de aposentadoria. 

Essa é a questão fundamental. O sistema de aposentadoria parte de 
um pacto de solidariedade e de confiança entre os trabalhadores, 
mesmo com rendas diferenciadas, de que aquele sistema será capaz 
de prover sua aposentadoria, sua segurança, no momento em que ele 
perde sua capacidade de trabalho por qualquer motivo. É preciso 
recuperar essa confiança que foi erodida por esse sistema ~de 
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benefícios, pela má gestão - como disse o Dr. Ruy Brito -, que 
erodiu a capacidade de acúmulo de riqueza, de fundo público social 
que esse sistema já teve no passado. Essa gestão terá que ser 
mudada, não é possível confiar a nossa segurança na velhice a um 
sistema tão mal gerido, que está expulsando o trabalhador mais do 
que o atraindo e assegurando em todas as suas adversidades e 
necessidades. 

A Sra. Coordenadora - Agradecemos à Profa. Eli. Passamos às 
perguntas feitas ao Deputado Roberto Brant. A primeira pergunta vem 
de Luzia Ordália Braga, do Tribunal de Justiça: "Por que há 40 
milhões de trabalhadores, ou até mais, que não contribuem para a 
Previdência Social? Essa questão já foi analisada com seriedade e 
profundidade? Como combater isso? O Governo está empenhado 
nessa questão? Seria um peso ou um filão?". 

A segunda pergunta vem de Adair Donizete: "O seu partido não vai 
enviar novas propostas para a reforma da Previdência porque não as 
tem ou as propostas atuais são suficientes para a aprovação?". 

A terceira pergunta é de Eucir Máximo Batista: "Por que 
responsabilizar os contribuintes do INSS por um déficit que é causado 
pelo Governo, com o pagamento de assistência social, anistias 
políticas, isenções e pagamentos a quem nunca contribuiu? E isso 
sem contar que, quando o número de contribuintes era maior que o 
número dos que recebiam benefícios, o dinheiro das contribuições foi 
desviado para obras, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. 
Quem pagou INSS sofre com o arrocho, sendo que o dinheiro das 
contribuições é desviado para outros fins.". 

A quarta pergunta é de Cláudio Vilaça: "Como fica a questão da 
previdência complementar, que seguramente será absorvida pelas 
companhias de seguros e bancos privados? Existem regras claras 
com relação à atuação dessas empresas? Existem garantias?". 

O Deputado Federal Roberto Brant - Sobre os fundos de pensão, 
existe uma legislação, votada há dois anos, regulamentando-o 
rigorosamente. A experiência brasileira com os fundos fechados, que 
não são administrados nem por bancos nem por seguradoras, 
finalmente é boa. Temqs como exemplos a PREVI, a FUNCEF, o 
Fundo da Vale do Rio Doce. Hoje, o servidor aposentado do Banco do 
Brasil ganha mais do que o que se encontra na ativa. Isso porque o 
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patrimônio do fundo permite reajuste dos proventos da 
complementação .. da aposentadoria em nível superior ao aumento dos 
salários do pessoal da ativa. Os fundos não podem cair nas mãos de 
se~uradoras, de bancos. Serão fundos dirigidos de forma bipartite, ou 
seJa, metade dos dirigentes serão representantes dos servidores e a 
outra metade, representantes do poder público. As regras de 
aplicação do patrimônio serão bastante rigorosas. As penalidades 
também o serão. Os fundos de pensão, no passado, freqüentaram as 
páginas policiais, mas isso deixou de existir há alguns anos. Tenho 
experiência sobre o assunto porque o órgão que faz a supervisão dos 
fundos é do Ministério da Previdência, tendo havido sensível melhoria 
nesse tocante. Os fundos de pensão são os maiores provedores de 
aposentadorias e pensões no mundo inteiro. Mas não vamos 
confundir o fundo de pensão fechado, que só tem como segurados os 
que pertencem àquela categoria econômica e que participam de sua 
direção, com os fundos abertos, administrados por bancos e 
seguradoras, o que é completamente diferente. 

Quanto à questão apresentada pela Luzia Ordália Braga, tenho a 
dizer-lhe que o Governo tem pensado nisso há anos, porque se trata 
do velho problema da exclusão social. Eles não são contribuintes da 
Previdência, como também não são protegidos pela consolidação das 
l~is do trabalho. Esse é um desafio a ser vencido, e isso não é algo 
Simples. Mesmo a contribuição de 20% para autônomos, do ponto de 
vista financeiro, causa prejuízo à Previdência, porque a contribuição 
do trabalhador para o INSS cobre, apenas, 30% do valor dos 
benefícios pagos, e o trabalhador autônomo não tem um empregador 
para contribuir para ele. Mas 20% para quem ganha R$240,00, 
R$400,00, R$1.000,00 é demais, pois esse trabalhador não tem 
condições de separar 20% de sua renda para prover as despesas do 
seguro social. Teremos de encontrar alguma maneira, via tributo de 
seguridade, para subsidiar, para proteger a base da sociedade. Essa 
é a grande discussão. Se algum benefício, alguma poupança for 
obtida através de reforma da Previdência, creio que o recurso deveria 
ser canalizado não para pagar dívida, mas para absorver maior 
parcela da população, oferecendo-lhe os benefícios da Previdência. 
Não podemos obrigar as pessoas, usando o poder de polícia, 1a 
contribuir, pois isso não é fácil de ser feito. Metade desses 
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trabalhadores encontram-se dispersos pelo País, são pessoas 
muito pobres, que têm dificuldades de sobrevivência. São pessoas 
que, caso seja exigida a formalização do trabalho, perderão seus 
empregos. Nessa classe enquadram-se as domésticas, pois apenas 
30% delas têm situação regularizada, já que a maioria trabalha sem 
carteira assinada e sem pagar contribuição previdenciária. A 
Previdência não tem um número suficiente de fiscais para ir de casa 
em casa a fim de averiguar a situação. Precisamos de uma solução 
universal para essa questão assim como necessitamos resolver o 
problema dos trabalhadores do campo, muitos dos quais se 
encontram fora do sistema formal. 

Pergunta de Cláudio Vilaça, da Associação dos Jornalistas do 
Serviço Público: "Como fica a questão da previdência complementar, 
que seguramente será absorvida pelas companhias de seguros e 
bancos privados?". Não pode ser absorvida por companhia de seguro. 
Assim como na PREVI, no FUNCEF e na FORLUZ, da CEMIG, quem 
dirige a previdência complementar são os funcionários, junto com 
representantes da empresa. E isso está escrito nas leis 
complementares que regulam os fundos de pensão. 

Quanto a essa questão de fundo de pensão para servidor público, 
temos de dizer claramente que, pelas minhas contas, 90%, e, pelas do 
Márcio, 92% dos servidores públicos da União, Estados e municípios 
jamais iriam para qualquer fundo de pensão porque o que ganham 
será sempre abaixo do teto de repartição. Parece que o Governo Lula 
vai propor um regime universal de repartição até determinado valor, 
que pode ser de R$2.480,00; eles estão discutindo. A aposentadoria 
complementar só viria a partir daí. Esse valor de R$2.480,00 atinge 
mais de 90% dos servidores públicos brasileiros, que, portanto, 
ficariam fora de qualquer esquema de reforma, se é que haverá isso. 
Não sei dizer exatamente qual é a proposta que o Governo Lula 
apresentará, mas, se for essa proposta, nem aí haveria motivo para 
pânico. 

Pergunta de Adair Donizete: "O seu partido não vai enviar novas 
propostas porque não as tem ou porque as propostas atuais são 
suficientes para aprovação"?. Todos os partidos têm uma proposta de 
reforma da Previdência. O meu sempre teve, até porque dirigiu o 
Ministério da Previdência nos oito anos do Governo passado. Então, 
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as nossas propostas são as que estão lá. São -propostas muito 
mais tímidas do que as que, aparentemente, o Governo Lula vai 
apresentar. Acho que a~ do Governo Lula são melhores que aquelas, 
pelo m~nos as que estao sendo sugeridas pela imprensa, não sei se 
estas sao as que realmente serão apresentadas. 

Basicamente, não vamos apresentar uma proposta de reforma 
porque não temos maioria. Uma reforma da Previdência precisará de 
3/5 de votos favoráveis na Câmara e no Senado. Juntos, PFL e 
PSDB, temos 150 Deputados e 30 Senadores. O que eu disse de 
antemão é que não proporíamos algo novo, vamos apoiar ou não a 
reforma que vier do Governo. Essa é a nossa perspectiva. 

_Cad? um de nós tem uma reforma da Previdência na cabeça. E 
n1nguem pode estar certo de que a sua é a verdadeira. Estou 
encerrando a minha participação, mas a minha última manifestação é 
que ess~s questões não são bem resolvidas num clima de oposição, 
de_ conflito, d~, contraposição. Só são bem equacionadas quando 
gUiadas pelo dialogo, em que cada um coloca a sua verdade. Não há 
verdade absoluta nessa matéria. 

Quando as pessoas lutam pelo que acham que são seu direitos, 
agem de modo legítimo. Isso é política. Até quem ganha R$20.000,00 
e defende a sua aposentadoria - é uma porcentagem ínfima, mas 
existe - tem o direito de lutar. Ninguém pode privar a pessoa de lutar 
pelo seu direito. Acho que o diálogo nacional pode ser frutuoso numa 
n:a_t~ria como _e~sa, po~qu_e é uma questão que não deve servir para 
d1~1d1r os b~as1le1ros, pnnc1palmente, no caso, os servidores públicos, 
po_1s eles sao o Estado. O Estado não existe, é uma abstração. O que 
ex1ste_ é oA servidor públi~o, eles é que são o Estado. De qualquer 
mane1ra, tem de estar felizes com o seu trabalho e não devem estar 
submetidos a ansiedades ou incertezas. 
H~ anos os servidores públicos não têm aumento. Esse é um ponto 

denvado do fato de que as folhas de pagamento de ativos e inativos 
s~o somadas., Está sen~o feito um ajuste. O Deputado Sérgio Miranda 
d1s~~ que, esta sendo fe1ta uma reforma por meio da compressão qos 
salanos. E verdade. Se não houver nenhuma reforma da Previdência 
os reajustes do pessoal na ativa vão continuar muito abaixo d~ 
inflação, e vai se fazer a pior reforma possível, que é esse ajuste sern 
lei, sem exame das verdades de todos os lados. O reaJ·uste será feitÓ 
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então, por um arrocho salarial, o que, de certa forma, foi feito pelos 
Governos anteriores e, como não era obra deles, está continuando 
nesse. 

Quem já governou a Prefeitura de Belo Horizonte, como o PT, sabe 
que não é fácil conceder aumento salarial porque o Estado brasileiro 
chegou a um limite. Quanto à União, ainda falam que há a dívida 
pública, a dívida estrangeira. Estados e municípios não têm dívida 
estrangeira nenhuma, só dívida em moeda local. E mesmo eles estão 
sendo incapazes de empreender uma política de pessoal. 

Sonho com um Estado mais ativo que o atual, que volte a contratar 
funcionário público. Há anos que isso não acontece. No serviço 
público está havendo diminuição do número de servidores ativos, pois 
não há reposição de quem morre, de quem se aposenta ou de quem 
sai por conta própria. Além disso, há uma visível deteriorização dos 
salários. E a pior maneira de se resolver a questão é essa que está 
sendo usada na prática. Seria melhor se pudéssemos estudar uma 
mudança do regime de Previdência que valorize o servidor público, 
acabando-se assim com a ansiedade e a incerteza de todos. Muito 
obrigado. Sempre estarei aqui para discutir a questão quando for 
solicitado. 

A Sra. Coordenadora - Temos duas perguntas dirigidas ao Sr. Ruy 
Brito de Oliveira Pedroza. A primeira, do Sr. Sebastião Pereira de 
Souza: "O senhor disse que alguns recebem benefícios da 
Previdência sem contribuírem e sem serem segurados especiais. 
Quem são essas pessoas ou esses grupos de aproveitadores?". A 
segunda, do Sr. José de Arimatéa Menezes, do SINDSEPT-MG: "Sr. 
Ruy, gostaria de lembrar que, dos 14 fundos privados do Chile, 8 
faliram, dando calote nos trabalhadores. Será que queremos isso para 
nós? O Projeto de Lei no 9/99 não produzirá o mesmo efeito, retirando 
o que resta dos nossos direitos?". 

O Sr. Ruy Brito de Oliveira Pedroza - A questão daqueles que na 
previdência complementar recebem benefícios sem pagar está na 
base da Emenda à Constituição no 20. Sempre tem havido uma 
preocupação de se fazerem "reformas" arrochando o setor público. A 
Emenda à Constituição no 20 estabeleceu o que se chama de 
paridade para os fundos de pensão patrocinados pelos chamados 
entes estatais, ou seja, são fundos patrocinados por sociedades de 
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economia mista, autarquias, fundações, enfim, por órgãos ligados 
ao Governo. 
···'"Estabeleceu que a contribuição patronal para esses fundos não 
po~erá ul!rapassar a contribuição dos empregados, ou seja, a 
par~d~de e de um para um. A empresa, instituição patronal, fica 
pro1b1da de realizar qualquer outro aporte além daquele que limita a 
contribuição em um para um da contribuição dos empregados. Porém, 
a emenda estabeleceu essa restrição apenas para o fundo de pensão 
dos c~amados entes estatais e deixou livres os fundos de pensão 
patrocinados por empresas privadas para que pudessem pactuar 
livremente a contribuição patronal e a dos empregados. Entre esses 
fundos de pensão - o Ministério da Previdência conhece - estão os 
.fundos patrocinados pelas grandes empresas multinacionais e 
,nacionais que não cobram um centavo de contribuição de seus 
bene~iciários. São os altos executivos dessas empresas que 
contnbuem para o INSS até o limite do teto da contribuição. E o que 
ultrapassa esse teto passam a receber dos respectivos fundos de 
pensão sem pagarem absolutamente nada. 

Onde está o privilégio? Há pouco, disse que a contribuição patronal 
da empresa privada tem de ser tratada da mesma forma que a 
contribuição patronal dos chamados entes estatais porque é uma 
questão de interesse público. Tanto a contribuição patronal da 
empresa privada quanto a do ente estatal sai do nosso bolso. 
Assumimos a dupla figura do cidadão contribuinte e do cidadão 
consumidor. Quando compramos alguma coisa, estamos pagando 
tud? _o que uma empr_e~a privada gastou no processo de produção: 
sala:1os, encargos s?c1a1s, etc. Fazemos a mesma coisa com relação 
aos Impostos, aos tnbutos cobrados pelo Estado. Então, o tratamento 
deve ser igual. Agora, ao se estabelecer um tratamento diferenciado e 
s~ deixarem livres os fundos patrocinados por empresas privadas, 
cnou-se um privilégio escandaloso e inaceitável. 

Gente que ganha salário de R$7.000,00, R$8.000,00, R$10.000,00 e 
às vezes até mais - basta pedir informações da Secretaria da 
Previdência Complementar - está recebendo complementos de 
aposentadoria sem pagar um centavo. Isso não é privilégio? É. Só se 
fala em privilégio do servidor público, mas ninguém abre a boca para 
falar sobre isso aí. Porque, quando o Governo FHC tentou discipli'nar 
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essa matéria, houve uma reação violenta das empresas privadas 
que diziam que, se o Governo estabelecesse isso, fechariam seus 
fundos de pensão. Paridade só para os empregados das empresas 
estatais. E passou e ficou assim para esse pessoal ao qual estou me 
reportando. 

Ou seja, quando denunciei o privilégio mais escandaloso, não 
estava me referindo ao serviço público, mas a esses entes privados. O 
Governo tem utilizado - e foi por isso que mencionei a questão da 
gestão - os fundos de pensão no exercício de política monetária e 
fiscal. O Deputado Roberto Brant já saiu, mas isso é um fato: o caso 
da PREVI do Banco do Brasil. O Governo FHC criou o PROER, como 
todos sabemos, para socorrer os Bancos privados que estivessem 
ameaçados de quebrar. Também transformou a PREVI do Banco do 
Brasil numa espécie de PROER e fez um acordo para que o Banco do 
Brasil utilizasse os excedentes da PREVI nesse acordo firmado em 
1997. Sabem o que aconteceu? A PREVI doou ilegalmente - no maior 
escândalo de que se tem notícia, um negócio de estarrecer -, em 
1997, R$5.1 00.000.000,00 para capitalizar o Banco do Brasil porque 
diziam que, se isso não acontecesse, ele quebraria. Mas não 
quebraria. O que poderia acontecer era o Governo ter que injetar 
dinheiro do PROER naquele Banco, como fez com os Bancos 
particulares. Então, usou a PREVI nesse ponto, e ela hoje está 
deficitária em mais de R$13.000.000.000,00. Isso é um escândalo. E 
não está acontecendo absolutamente nada para mudar. 

Finalmente, a outra pergunta sobre o caso do Chile. Não tenho 
notícia sobre a quebra de nenhuma administradora de fundos de 
pensão no Chile. Mesmo porque elas ainda não começaram a 
responder pelo encargo da complementação da aposentadoria. A 
reforma chilena tem aproximadamente 20 anos. Isso deve servir de 
reflexão para nós, brasileiros. 

Reporto-me agora ao Projeto de Lei no 9. A minha objeção a esse 
projeto diz respeito a duas coisas. Uma delas tem ocasionado uma 
série de confusões de caráter conceitual. No mundo inteiro, a 
Previdência Social é disciplinada sob o aspecto financeiro por dois 
regimes. Um é chamado regime de capitalização e outro, regime de 
repartição. A respeito desses dois regimes, tem-se feito a maior 
confusão da paróquia. Eles não são parecidos, não podem ser 
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compara os e não se pode dizer que um seja melhor do que o 
outro. Cumprem apenas funções diferentes. 
O~al é a _co_nfusão que está havendo no Brasil hoje? A Previdência 

?oc1al bras1le1ra - se não me trai a memória, a professora mencionou 
ISS~ e_m s_ua exposição - começou a funcionar sob o regime de 

. cap1tallzaçao, ch_amado de regime de capitalização de cobertura. Ou 
seja, _era o _reg1me de repartição para os benefícios de pequena 
dur~ç~o - ~c1dente do trabalho, salário-maternidade, etc. e tal - e de 
cap1tallzaçao para os ben_efícios de ~uração ilimitada e de longo 
prazo, como aposentadonas e pensoes. E deveria ter sobrado 
dinhei~o. Ou seja.' não haveria esse famoso pacto da geração. Uma 
geraçao começana por pagar mais para capitalizar. Quando chegasse 
o ~o~ento de receber sua aposentadoria, já teria aquele valor 
capitalizado. Esse sistema é mundialmente considerado como o mais 
estável para benefícios de longo prazo. · 

Por exempl?·. em 1960, os ex-IAPs ·deveriam começar a responder 
pelos benef1c1os de aposentadorias e pensões daqueles que 
mgressaram no sistema a partir de 1930. E esse encargo cresceria 
sem qua~qu~r trau~a, mesmo que houvesse uma redução no número 
de contnbum_tes at1vos, porque o sistema já se tinha capitalizado 
antes. A partir de 1990, aqueles que se aposentassem contribuiriam 
par~ reduzir os encargos do sistema porque representariam o 
conjunto daqueles que, em menor número, ingressaram no sistema. 

Em. 1960~ não se sabia onde estava a reserva, a professora 
mencionou 1ss~ aqui, "o_gato comeu". O Governo havia gastado todas 
as reservas, am~a ass1m manteve o sistema de capitalização, seu 
c~lc~nhar-de-~qUIIes, porque, no sistema de capitalização, a reserva 
tecmca aparec1a na contabilidade da Previdência Social. 

Nos anos 60, o G_overno nos aplicou o golpe do joão-sem-braço: 
acabo_u _ cor:n o reg1me de capitalização, implantou o regime de 
repa~1!ao~ 1nad~quado para essa situação, no momento em que a 
~rev1denc1a Soc1al estava sem reservas e tinha encargos crescentes. 
E o que está acontecendo hoje no serviço público que, desde 1981 
qua~d~ o~ servi.dores públicos federais passaram a contribuir para ~ 
_Prev1denc1a Soc1al, o G?verno adota para eles o regime de repartição, 
Inadequado para esse t1po de benefício. A crise está aí. , 

Vejam como isso é inconveniente, não existe fundo de pe~são 
I 
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fechado de previdência privada complementar que opere no regime 
de repartição para complementação de benefício. Na previdência 
complementar brasileira há essa brutal contr~dição em ~u~ a 
Previdência Social, o regime público, opera no reg1me de repart1çao e 
os fundos de previdência complementar operam no regime de 
capitalização. 

Se hoje fosse privatizada - porque o interesse é o de privatizar como 
aconteceu no Chile - teria de se fazer a mesma coisa que se fez no 
Chile. O Estado assumiria o chamado estoque de benefícios. O 
Estado continuaria responsável por todo o custo dos benefícios já 
concedidos e as empresas privadas, que iriam assumir o sistema, não 
pagariam absolutamente nada e passariam, a partir daí, a capitalizar. 
Se isso fosse feito em 2003, só no ano de 2033 é que o encargo 
passaria para as empresas privadas. Aí é que iríamos saber se teria 
havido quebra ou não. . , 

O primeiro ponto que posso dizer sobre o caso do Ch1le e que, 
quando lá foi aprovada a reforma da previdência social: tratou-se de 
contribuição popular, ou seja, poupança popular. A le1 estabeleceu 
que as empresas estrangeiras que iriam funcionar como 
administradoras de fundos de pensão teriam de receber essa 
contribuição, deduzir sua comissão e aplicar obrigatoriamente o fruto 
dessas contribuições no Chile, porque se tratava de poupança popular 
do país. _ . . . 

Hoje, o que se sabe é que essas empresas, que ~ao ~ultmac1on_a1s, 
estão investindo em toda parte. Há fundos de pensao aplicando ate no 
Brasil e não no Chile. Isso é absolutamente inadequado. 

Há quem diga que daqui a dez anos, aproximadamente, quando 
esses fundos mercantis começarem a responder pelo encargo da 
aposentadoria, é que saberemos do estouro. De qualquer maneira, 
essa fase de transição está sendo altamente pesada para o povo 
chileno porque só os encargos com a complementação da 
aposentadoria que continuaram sob a responsabilidade do _Estado 
chileno representavam, há alguns anos, mais de 5% do PIB chileno, e 
é isso que acontecerá no Brasil. . , . 

O Sr. Alvino Custódio -_Boa tarde. Primeiro, acho last1mavel e quena 
que a organização tivesse princípio e fidelidade. Já era para eu ter 
falado, e a fala seria dirigida àquele senhor do PFL. Uma das 
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perguntas que ia fazer a ele é se ele votou na Emenda no 19 da 
,Constituição. Porque não considero que sou de segunda classe. 

Tenho esperança na postura do novo Presidente, pois conversa com 
a popula9ão ~nt~s de editar medida provisória e aprovar projetos de 
:lei. _Isso e. mUlto Importante porque as ações que estamos levando a 
e~e1to ~qUI - pare~e-me que estão se instalando pela primeira vez -, 
nao sao uma co1sa que vem pronta para nós. Queria elogiar o 
Governo Federal por isso. 

Em segundo _lug~r, quero fazer uma reflexão com vocês: é preciso 
lembrar que hoje v1vemos um colonialismo muito inteligente e sutil. 

Quem fez nosso projet? econômico: o Brasil ou o FMI? O apagão 
aco_nteceu antes ou depois da privatização do sistema elétrico? Como 
e~ta ~ Ele!ro São Paulo? Esta Casa está analisando o significado das 
pnvat1za9oes para a população? Será que Fernando Henrique não 
con~eg~1u q~e votassem seu projeto porque o que estava em vista era 
a pnvat1zaçao da Previdência? Os telefones de nossas casas chiam 
quando chove? E a luz, como está? A tecnologia está se 
desenvolvendo? Peço, por exemplo, que alguém da Mesa me 
responda como está Alcântara. 

O Deputado André Quintão - O Governo brasileiro vai rediscutir os 
term?s do acordo com os Estados Unidos. O Governo Lula não vai 
ad~1tir a subserviência, a submissão e a quebra da autonomia 
nac1onal claramente propostas. No encontro da ALCA a Base de 
Alcântara também fez parte dos debates. ' 

Lula foi um dos poucos governantes que se posicionou firmemente 
contra a guerra do lraque. Não será à discussão da Base de Alcântara 
que se furtará. 
. ~- Sr. Alvino Custódio - É verdade, até porque a discussão não se 
1n1c1ou no Governo Lula. Vem de trás. 

Que proteção têm o petróleo, o minério, o gás? Hoje são agências 
que controlam seu preço, e não o Governo. 

Não dá para discutir especificamente a reforma da Previdência ou 
será que os brasileiros não conseguem ter uma visão holística? ' . 

A Previdência não é um satélite. Meu salário está cheio de 
penduricalhos. A Emenda no 19, que tira a isonomia dos trabalhadores 
e pri~il;gi§':t ape~as determinados segmentos, faz discriminação social , 
ou nao. E prec1so acabar com essa emenda. Há nove anos vivemos 1 

------------~------------~ 
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de penduricalhos e qual a perspectiva para nossos filhos? 

O Sr. Nísio de Souza Armani - Sou engenheiro mecânico 
aposentado. Sei que 100% do PIB de qualquer país provêm de sua 
população. Baseado nos trabalhos que desenvolvo em pesquisa 
científico-tecnológica avançada, tenho comprovação de que podemos 
duplicar o PIB nacional e, como conseqüência, resolver todos os 
problemas do Brasil. 

A Sra. Coordenadora - Pergunta do Sr. Geraldo Florêncio, formulada 
ao Sr. Márcio Soares: "Com o aumento do salário mínimo a partir de 
1° de abril, os benefícios pagos pelo INSS também serão corrigidos 
pelo mesmo percentual?". 

O Sr. Márcio Soares Pereira - Não, porque a lei que reajusta o 
salário mínimo vem do Congresso, e a lei que reajusta os benefícios 
vem do Executivo. Pela lei, os benefícios superiores ao valor do 
salário mínimo serão reajustados a partir do dia 1° de junho, com 
pagamento em julho, não pela variação do aumento dado ao salário 
mínimo, mas pela variação que estabelecerão, provavelmente GPBI e 
INPC, estimado em 17%. 

O Sr. Renato Barros - Só vim para retirar minha inscrição porque, 
diante da "síndrome do vôo", senti-me prejudicado. Senti-me na 
obrigação de responder a algumas intervenções, porque parece-me 
que aquele cidadão que estava presente não teve nenhuma 
participação ativa na reforma anterior, e colocava-se com outra 
postura diante deste Plenário. Então, minha pergunta seria dirigida a 
ele. 

A Sra. Coordenadora - Encaminharemos então a pergunta de 
_ Joaninha Tomé ao Sr. Márcio Soares: "Só não consigo entender o 

porquê da mistura dos dois regimes. O Regime Geral não tem nada a 
ver com o regime próprio dos servidores públicos. Não estariam os 
justos pagando pelos pecadores? Não estaríamos nós, servidores 
públicos, pagando pelo rombo da Previdência Social?". 

O Sr. Márcio Soares Pereira - Na verdade, tanto não tem nada a ver 
que estão sendo tratados em mesas diferentes. A reforma da 
Previdência, no tocante ao setor público, será discutida na parte da 
tarde. A responsabilidade está na Constituição, nas Cartas francesas, 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que toda a 
sociedade responde pelos benefícios dos trabalhadores, 

-
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independentemente de ser servidor público ou servidor da iniciativa 
privada. A responsabilidade da discussão é ampla, embora recebam 
tratamentos diferentes. E mais. Quando se discute o déficit 
previdenciário, juntam-se tanto os benefícios pagos pelo INSS dos 
trabalhadores da iniciativa privada quanto o déficit do setor público, 
que não considero déficit. Na verdade, sempre houve contribuição, 
não só de 1993 para cá. Desde 1970, quando me tornei servidor 
público, contribuo sobre o teto. Então, não entendo quando alguém 
pergunta por que pagam só de 1993 para cá. Não eu. Tenho meus 
contracheques, desde o primeiro, de julho de 1970, ao último, quando 
contribuía sobre o teto. 

A Sra. Coordenadora - A próxima pergunta é de Denise Pires, da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, dirigida ao Sr. Márcio Soares: 
"Servidores públicos estaduais concursados, portanto filiados ao 
RGPS, ocupando cargo em comissão, por estarem à disposição de 
outros órgãos, estão sendo obrigados a recolher contribuição para o 
INSS e para o RGPS. Qual a contribuição correta? Nenhum dos 
regimes quer abrir mão da contribuição de tais servidores.". 

O Sr. Márcio Soares Pereira - A pergunta é complexa. O servidor 
público sujeito a regime próprio na origem, quando cedido, mantém-se 
filiado ao regime próprio da origem. Preferia avaliar melhor a 
legislação e depois dar uma resposta pessoal para a Denise. Se o 
INSS estiver cobrando indevidamente, vai devolver, porque a 
Previdência não quer recolher nada indevidamente. Vamos analisar o 
caso concretamente, porque a regra não é cobrar duas contribuições. 

A Sra. Coordenadora - Pergunta do Sr. João Wesley, servidor da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, dirigida ao Sr. Márcio: 
"Gostaria que nos explicasse melhor como o fator previdenciário 
beneficiaria o servidor público se fosse aplicado da forma como é no 
RGPS. Com o limite de idade imposto, grande parte dos servidores se 
aposentará com mais de 35 anos de contribuição. Com isso pode-se 
esperar que a aplicação do fator torne os proventos superiores às 
remunerações na ativa?". 

O Sr. Márcio Soares Pereira - Estamos em reforma. As regras do 
Regime Geral ~ão mais generosas e mais benéficas que as regras do 
setor público. E fácil explicar isso. Uma pessoa do setor público com 
salário de R$500,00 se aposenta pelas regras do regime próprio com 

I 
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R$500,00. Essa é a aposentadoria generosa que estão jogando : 
nas costas do servidor público. Se esse mesmo servidor, ganhando 
R$500,00 ao longo dos últimos 100 meses, aposentar-se pelas regras 
do Regime Geral sua aposentadoria será de, no mínimo, R$1.122,00. 
Superior em mais de 100% ao seu salário, enquanto em atividade. 

Por que o fator previdenciário não está afetando os segurados do 
INSS? Porque todos os salários de contribuição são corrigidos mês a 
mês. O salário de julho de 1994 que entra no cálculo está com o fator 
de 1,41% de reajuste. Passa de R$1 00,00 para R$340,00. Quando se 
aplica o fator previdenciário em cima da média corrigida, ele não é 
afetado. 

Posso citar o seguinte caso: um trabalhador que recebeu ao longo 
dos últimos anos uma renda equivalente a cinco salários mínimos, 
portanto em janeiro de 1995 seu salário era de R$350,00 e hoje seu 
salário é de R$1.000,00. A média corrigida resultou em R$1.198,00. 
Sem o fator previdenciário, esse cidadão que ganha hoje, na ativa, 
R$1.000,00 se aposentaria com R$1.198,00. Com o fator 
previdenciário, a sua renda ficou em R$1.268,00. Não é a Previdência 
que paga pouco, é o trabalhador que ganha pouco. Não é a 
aposentadoria do setor público que é generosa. Se eu fizer 1 00 
simulações, todas elas resultarão nesse patamar. Portanto, a 
aposentadoria do Regime Geral pelas regras atuais é generosa. 

Muitas pessoas dizem que ganhavam 20 salários e hoje ganham 7. 
Isso é uma lenda. Durante 80 anos de história da Previdência Social, 
somente por nove anos o salário de contribuição foi equivalente a 20 
salários mínimos. No período em que o salário de contribuição era 

. equivalente a 20 salários mínimos, na lei havia um subteto de 1 O. O 
trabalhador em vez de reclamar sobre o valor da aposentadoria, tinha 
que derrubar o artigo da lei que criou o subteto, em 1973. 

O Sr. Evariste de Matos - Bom dia. O Senador e economista Dr. 
José Serra, ex-Ministro da Saúde, quando candidato à Presidência da 
República, declarou que, se eleito, sua primeira medida seria acabar 
com o Programa de Recuperapção Fiscal - REFIS. 

O Sr. Aldo Rebelo declarou à imprensa: "Vamos tentar renegociar 
um meio termo para resolver a questão relativa ao REFIS". 

Considerando que as renúncias e isenções fiscais, facilidades 
concedidas ao sonegadores e fraudadores da Receita, da seguridade 

- ~----------------------------------------------------~----~~ 
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social, da Previdência e Assistência Social, acumulam recursos da 
Previdência Social, acumulam recursos de R$155.000.000.000;00; 
considerando que, embora o Congresso aprove verbas para garantir o 
financiamento da saúde, assistência e outros, o Tesouro não libera 
recursos alegando impossibilidade financeira - isso está na revista do 
Sérgio Miranda. São R$14.000.000,00 negados até para os 
hansenianos da Colônia Santa Isabel -, sugerimos a esta conferência 
que encaminhe à Câmara dos Deputados, em Brasília, uma proposta ~ 
provisória que determine que os juros cobrados no REFIS sejam 
iguais aos juros determinados pelo Banco Central, por intermédio do 
COPOM, atualmente em 26,5. Os megaindustriais deixam de recolher 
para o INSS, pagando de 1% a 3% ao ano. Isso é um absurdo. Em 
caso de falência, os devedores, proprietários e acionistas terão seus 
bens colocados em disponibilidade, garantindo-se o tributo patrimonial 
dos trabalhadores e dos familiares. Esse é um recurso do patrimônio 
dos trabalhadores, os megaindustriais estão negociando com isso. É 
um absurdo. 

Encerramento 
A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria) - A Presidência manifesta 

seus agradecimentos aos ilustres expositores, demais autoridades e 
participantes, bem como ao público em geral pela honrosa presença 
e, cumprido o objetivo da convocação, encerra os trabalhos e convoca 
os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 14 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião de debates também 
de hoje, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3a REUNIÃO ESPECIAL, EM 14/4/2003 
Presidência dos Deputados Célio Moreira e Marília Campos 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição ·da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Avisos - Palavras do 
Sr. Gleison Pereira de Souza - Palavras do Cel. PM Roberto Rezende 
- Palavras da Sra. Olga Carvalho Hott - Palavras da Sra. Andréa 
Myrrha Guimarães de Almeida - Palavras do Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro 
- Palavras do Sr. Hermélio Soares Campos - Designação da 
Coordenadora - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento. 

Comparecimento 
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-Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando 

Faria - Adalclever Lopes - Ana Maria - André Quintão - Célio Moreira -
Chico Simões - Domingos Sá vi o - Gil Pereira - Gustavo Valadares·-
Jayro Lessa - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças -
Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Olinto 
Godinho - Rogério Correia - Sidinho do Ferrotaco- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Às 14h15min, 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 Laudelino Augusto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Gleison Pereira de Souza, Diretor de Previdência do 
IPSEMG; Cel. PM Roberto Rezende, Diretor-Geral do Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares - IPSM -; Olga Carvalho Hott, 
Diretora do Sindicato dos Auditores Fiscais da Previdência Social em 
Minas Gerais - SINDIFISP-MG -; Andréa Myrrha Guimarães de 
Almeida, Presidente do Sindicato dos Servidores do IPSEMG -
SISIPSEMG -; Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos 
Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - ASPRA -
PM-BM; e a Deputada Marília Campos, que coordenará os debates. 

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

Exmo. Sr. Marcos Barbonaglia da Silva, Superintendente do INSS em 
Minas Gerais, e agradece a presença dos Deputados que 
comparecem a este evento. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do 

Fórum Técnico "A Reforma da Previdência Social", com o tema "A 
Previdência Social do Servidor Público e dos Militares em Minas 
Gerais", que será discutido a partir dos seguintes subtemas: "O 
Regime Próprio dos Servidores Públicos e dos Militares" e "O 
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Financiamento do Regime de Previdência do Servidor Público". 
Avisos 

O Sr. Presidente - Entre os materiais incluídos na pasta que cada 
participante recebeu está o regulamento deste fórum, segundo o qual, 
nas sessões plenárias de palestras e debates, poderão ser 
apresentadas propostas sobre a reforma previdenciária. 

As propostas comporão o documento-síntese, que será apresentado 
na plenária de discussão das propostas. Serão, então, sistematizadas 
pela Comissão Relatora do Fórum, com assessoria da Assembléia 
Legislativa, para serem entregues ao Ministro da Previdência Social, 
na sessão plenária de encerramento. 

As entidades que já tenham propostas formatadas poderão 
apresentá-las à mesa receptora, situada à esquerda e à direita do 
Plenário, onde farão inscrições para defendê-las. No momento 
reservado ao debate, terão até 3 minutos para perguntas e propostas. 
Solicitamos que o tempo seja utilizado apenas para essa finalidade e 
que as proposições sejam sucintas e objetivas, para viabilizarmos os 
trabalhos. 

Os que estiverem assistindo ao evento no teatro e no auditório e 
quiserem apresentar propostas deverão preencher a ficha de inscrição 
inserida na pasta, entregá-la ao funcionário da Assembléia 
posicionado no local e se dirigir ao Plenário, onde deverão apresentá-
las pessoalmente. 

O prazo para encaminhamento de propostas encerrar-se-á amanhã, 
dia 15, às 11 horas. Para serem incorporadas ao documento final do 
fórum, as proposições apresentadas deverão ser defendidas 
oralmente e encaminhadas à Mesa, por escrito, assinadas pelo 
proponente, e, se possível, em disquete. 

A Presidência informa que o certificado será fornecido a quem 
comprovar freqüência e que o mesmo poderá ser retirado na 
Secretaria do Fórum Técnico, situada no Hall das Bandeiras, a partir 
das 1 O horas do dia 16 de abril. A ata deste Fórum Técnico, contendo 
a transcrição completa das exposições e debates, será publicada no 
"Minas Gerais", Diário do Legislativo, na edição do dia 6/5/2003. 

Palavras do Sr. Gleison Pereira de Souza 
(- O expositor procedeu à projeção de transparências em sua 

exposição.) I 
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Boa-tarde! Apresentarei questões conceitual e histórica, como 

também documentações comprovando a necessidade da reforma 
previdenciária. Em seguida, estarei disponível para as perguntas. 

Sempre faço alusão à questão da seguridade social como conceito e 
história, pois nos ajuda a entender a expressão "reforma 
previdenciária". Seguridade social, segundo a Constituição Federal, 
define-se como o conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à assistência social e à previdência social. Como 
conceito, insere-se no ordenamento jurídico a partir de 1988. O que 
tínhamos antes eram alguns benefícios e espaços na área da 
previdência, saúde e assistência. Relatava a Constituição Republicana 
que os funcionários tinham direito a benefícios, desde que tornados 
inválidos a serviço da Nação. O tripé da seguridade social era 
formado, então, pela previdência, assistência social e saúde. 

A história da Previdência é recente. Cunhada em 1883, nà 
Alemanha, no Governo de Bismarck, Primeiro-Ministro, a previdência 
tinha finalidade de suprir os trabalhadores em situação trabalhista 
deplorável. No Brasil, o marco foi 1923, com a Lei no 4.682, Lei Elloy 
Chaves, que instituiu as caixas de aposentadoria e pensão dos 
ferroviários. Foram criadas várias Caixas de Aposentadoria - CAPs -
que, ao longo das décadas de 40 e 50, transformaram-se em institutos 
de aposentadoria- IAPI, IAPB, IAPETEC -,cada um destinado a uma 
carreira específica. As Caixas trabalhavam no espaço de determinada 
instituição, e os institutos, em carreira específica. Na década de 60, os 
institutos existentes foram unificados, demanda antiga da sociedade. 
Em 197 4, instituiu-se o Ministério da Previdência e Assistência Social, 
e, em 1988, o Conselho de Seguridade Social foi instituído na 
Constituição Federal. A última evolução da questão previdenciária foi 
a reforma de 1998, com a Emenda à Constituição no 20. 

A questão previdenciária foi evoluindo até que, em 1988, foi 
instituído o conceito de seguridade social na Constituição Federal. 

A partir daí, como está organizada hoje a Previdência no País? 
Temos a Previdência do setor público efetivo regulamentada pela Lei 
no 9.717, de 27/11/1998, que regulamenta, na verdade, a Emenda no 
20. Do lado do Regime Geral de Previdência Social, temos as Leis nos 
8.212 e 8.213, regulamentadas pelo Decreto no 3.048, de 1999, 
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tratando da Previdência do setor privado e dos servidores não 
efetivos. 

A previdência complementar passou a existir no Brasil desde 1977 
por meio da Lei no 6.435, que foi revogada pela Lei Complementar n~ 
109, de 2001. Nesse mesmo ano, foi publicada a Lei Complementar no 
108. Todos podem ver que há uma interseção entre os diversos 
regimes previdenciários: geral, do servidor público e complementar. 

Na interseção entre o regime geral e o próprio, temos a Lei no 9.962, 
de· _2~00, que faculta aos Estados e municípios, em suas 
admrnrstrações diretas ou fundacionais, contratar servidores com o 
vínculo celetista. Há ainda o art. 40, § 13, da Constituição Federal 
que _diz: "Aos servidores não efetivos, aplicam-se as regras gerais d~ 
Regrme Geral de Previdência Social". 

Na interseção entre o regime complementar e o geral, temos o §14 
do art_. 4~ da Constituição Federal, que prevê que os Estados, desde 
que rnstrtuam previdência complementar para seus servidores 
poderão limitar o benefício destes ao do regime geral, que é d~ 
R$1.561 ,00, sendo que, em julho, será atualizado e girará em torno de 
R$1.800,00. 

Ao longo de todo esse tempo - a Previdência já existe no Brasil há 
80 anos -, por que tem existido a discussão de reformar o sistema 
previden~iário brasileiro? Essa discussão não é nova, nem se 
enc~rrara neste , a_no, c~m a proposta apresentada ao Congresso 
Nacronal, nos proxrmos dras, pelo Governo, já que esse instituto sofre 
mu~~nças_ const_antes, para se adaptar às condições demográficas, 
socrars e frn~ncer_ras da sociedade. Com certeza, daqui a alguns anos, 
estaremos drscutrndo novamente a reforma previdenciária. 

A Previdência tem um objetivo principal: ter condições de assegurar 
a_ seus contribuintes e beneficiários as prestações a que têm direito, 
tao logo apresentem perda de sua capacidade de trabalho, ou se 
apose_ntem, ou morram, ou tenham uma perda temporária da 
capacrdade de trabalho, como é o caso da licença-maternidade, etc. 

Para poder assumir o pagamento desses benefícios, a Previdência 
precisa obedecer a dois princípios: a relação entre contribuintes e 
beneficiários e a relação entre período contributivo, valor da 
contribuição e valor do benefício. 

É importante diferençar princípio de sustentabilidade de finalidade. 
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Quando se vai discutir Previdência e se fala da necessidade de 
adequação, o comentário que se faz - por vezes correto - é o de que a 
preocupação, muitas vezes, se limita à questão fiscal, à questão 
financeira. Deve haver essa preocupação, como ocorre também em 
nossas residências, mas deve-se buscar um fim: poder honrar o 
pagamento dos benefícios. Portanto, é necessário que se cumpram 
esses dois princípios. 

Veremos como a Previdência brasileira, especificamente a de Minas 
Gerais, se encontra com relação ao cumprimento desses dois 
princípios. Quanto à questão demográfica, a média de filhos por 
mulher em idade fértil caiu de 6,2, na década d~ 40, para 2,3 em 
2000. Essa média deverá estabilizar-se em 2,1 filhos por casal. A 
grande queda ocorreu entre as décadas de 50 e 80, época em que o 
Brasil sofreu um processo intenso de urbanização, já que, na década 
de 50, a população do Brasil era eminentemente rural. Ao longo 
dessas três décadas, a população passou a ser urbana. Essa 
situação, por razões diversas, levou as famílias a optar por ter um 
número menor de filhos, gerando-se uma conseqüência para a 
Previdência do Brasil. De um lado, estão nascendo menos 
contribuintes, e, do outro, a expectativa de vida aumentou de 42 anos, 
na década de 40, para 68,6 anos em 2000. O período gozado do 
benefício da aposentadoria está cada vez maior. E a expectativa de 
vida aumentará para 76 anos em 2020. Quando estamos nos 
referindo a questões previdenciárias, o mais correto é não levarmos 
em consideração a expectativa de vida ao nascer, porque a pessoa 
usufruirá os benefícios quando atingir uma determinada idade. Aos 60 
anos, a expectativa de vida é muito maior do que aquela que se tem 
ao nascer. Na verdade, a pessoa gozará do benefício por mais tempo, 
considerando-se que se aposentará com 60. A expectativa de vida a 
partir dessa idade é de 17 anos. 

Em conseqüência do menor número de filhos e da maior expectativa 
de sobrevida, há cada vez menos contribuintes em relação aos 
beneficiários. No INSS, na década de 50, havia 8 contribuintes para 
cada beneficiário. Em 1997, essa relação era de 1,7 por 1. O número 
de contribuintes caiu drasticamente. O sistema de financiamento da 
Previdência no Brasil é denominado repartição simples. Os 
trabalhadores ativos contribuem para sustentar a previdência dos 
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aposentados, na esperança de que, ao se aposentarem, terão 
servidores ativos contribuindo para sustentá-los em sua 
aposentadoria. Esse sistema foi elaborado em uma época em que 
poderia haver um pacto de gerações de contribuintes e de 
beneficiários. O número mínimo de contribuintes necessários para que 
um sistema esteja custeando, sem déficit e sem despesa adicional, os 
beneficiários tem de ser em uma proporção, no mínimo, de 4 por 1. O 
·ideal seria uma relação de 6 contribuintes para cada beneficiário; 
:porém, tecnicamente, seria tolerável a proporção de 4 por 1. Essa 
relação já está na proporção de 1, 7 para 1 . Nos regimes próprios de 
previdência, essa média é de 1 ,4 por 1. Em Minas Gerais e no Rio de 
Janeiro, essa proporção é de 1,3 por 1 e, no Rio Grande do Sul, é de 
0,98 por 1. 

Voltando à questão demográfica, o percentual de idosos, de 
beneficiários, na população brasileira, passará de 5,1% em 2000 para 
8,9% em 2020. Há a expectativa de que, em 2025, o Brasil seja o 6° 
país com a maior população idosa do mundo. Essa mudança se dá de 
forma drástica. Há pouco tempo, 1 O ou 15 anos, nos bancos 
escolares, ouvia-se que o Brasil era uma nação de jovens. De 
repente, passamos a escutar que, em 2025, portanto 30 anos daquela 
informação, seremos a 6a maior população idosa. Se, de um lado, isso 
pode trazer alguns benefícios - o principal é o fato de que a 
expectativa de vida está aumentando -, do outro, em termos 
previdenciários, é necessário fazer-se uma adequação. 

Em 1970, tínhamos esta base de até 50 anos contribuindo para 
pagar o benefício previdenciário deste outro pessoal. Na década de 
90, tínhamos outra realidade, o topo da pirâmide aumentou. Em 2020, 
o que chamamos de "cogumelo" ou "barril de pólvora" será dessa 
forma. Vamos ter, então, o pessoal de até 50 anos contribuindo para 
pagar a previdência deste outro. Como vemos, a relação é, 
praticamente, de um para um. Isso quer dizer que todos nós, que 
estaremos na ativa em 2020, contribuiremos com 100% do salário 
para pagar os benefícios dos demais servidores. Neste gráfico, temos 
uma série histórica maior. De 1950 até 2020 fica bem clara a questão 
demográfica. Isso tudo foi para mostrar o primeiro princípio, que é a 
relação entre contribuintes e beneficiários. 

O outro princípio trata da relação entre o valor contributivo, o pe íodo 
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contributivo e o valor do benefício. Pela situação das despesas 
previdenciárias no Estado, podemos fazer uma análise interessante. 
Há dados de dezembro de 2001, quando a folha de inativos 
representava 43% da folha total de servidores. De dezembro de 1994 
a dezembro de 2001, a folha cresceu de 35% para 43%. Reflete a 
mudança demográfica que houve no País. Na tendência de antes, em 
201 O, teríamos uma folha de inativos superior à folha de ativos. Este 
gráfico mostra a relação entre o valor da contribuição e o valor d~ 
benefício pago, entre a receita e a despesa. Em 2001, antes da Le1 
Complementar no 64, havia uma despesa mensal de aposentadoria na 
ordem de R$220.000.000,00 e uma arrecadação de R$9.300.000,00. 
Ou seja, uma diferença entre a receita de contribuição e a receita de 
benefício na ordem de R$21 0.000.000,00 ao mês. Se agregarmos a 
contribuição patronal, considerando, no máximo, 2 por 1, teríamos 
uma receita de contribuição de R$28.000.000,00 para uma despesa 
de R$220.000.000,00 e um déficit financeiro de R$192.000.000,00 ao 
mês. Déficit não é o termo mais correto, mas torna-se mais 
interessante ao entendimento. Se formos pegar toda a diferença, mês 
a mês, e a extrapolarmos com relação ao pagamento futuro de todas 
as aposentadorias dos já aposentados, teremos uma diferença 
atuarial de R$21.000.000.000,00, que o Estado precisaria ter hoje, 
não diferido, mas em caixa, para conseguir pagar os benefícios todos 
os meses sem esta diferença entre uma e outra coluna. 

No ano 2002, a despesa com pagamento de inativos e pensionistas 
foi da ordem de R$3.400.000.000,00, já após a Lei Complementar no 
64. A receita de contribuições da ordem de R$638.000,00. Temos, 
então, uma diferença entre receita e despesa da ordem de 
R$2.700.000.000,00, e o déficit atuarial passado de 
R$21.000.000.000,00. Isso se refere às aposentadorias. Se fôssemos 
considerar os benefícios futuros, esse déficit, com certeza, seria bem 
maior. 

Então, voltamos à pergunta: Por que reformar o sistema 
previdenciário brasileiro? Temos um problema demográfico, já 
bastante explicado aqui, e um problema financeiro. Precisamos 
encontrar soluções para resolver essa questão. Ao se discutir reforma 
previdenciária, tem-se que, obviamente, discutir a questão financeira. 
Mas a questão financeira e a questão demográfica são os meios, os 
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instrumentos que precisam ser resolvidos para que a previdência 
possa cumprir -seu objetivo final, que é pagar os benefícios 
previdenciários. 

A Lei Complementar no 64 fez distinção dos regimes. Dividiu as 
massas de servidores entre atuais servidores efetivos e não efetivos. 
A Previdência é gerenciada por uma conta financeira, vinculada à 
Fazenda, CONFIP, e a previdência dos servidores futuros, que 
entraram a partir de janeiro de 2002, gerenciadas por um fundo 
previdenciário, FUNPEMG, sob a gestão do IPSEMG. 

A partir da delegação de competências que foi dada ao Governador 
foram feitas algumas mudanças no Estado como um todo: a reform~ 
a?ministrativa. Mas vou enfatizar uma mudança que atinge mais 
d1_reta~ente a questão previdenciária, que foi a reformulação da 
D1retona de Previdência do IPSEMG, uma superintendência 
denominada de Seguridade e Crédito Social, que passou a se chamar 
Superintendência de Benefícios. Foi criada, também, uma nova 
Superintendência de investimentos, com três divisões: Aplicação de 
Recursos, Patrimônio e a Divisão Atuarial, Financeira e Orçamentária. 

Por que destaco isso? para que seja demonstrada a postura do 
Governo com relação à previdência dos servidores. Haveria de se ter 
bem delineada uma unidade ou departamento que ficasse 
encarregado da boa aplicação dos recursos do Fundo. Os estudos 
técn~cos, feitos à época que antecedeu à Lei Complementar no 64, 
prev1ram que, a partir de 201 O, o Fundo já teria uma reserva de 
recursos, que lhe daria condições de pagar os benefícios. O Governo 
propõe-se, nesse caso, até que venha a reforma previdenciária 
nacional, a qual nos cabe acompanhar e participar, a fazer uma boa 
gestão da reforma previdenciária do Estado. Isso passa, inclusive e 
em grande medida, por se ter unidades bem delimitadas para se fazer 
essa . gestão. Daí essa reestruturação já preparando a 

· Supenntendência de Benefícios para, em 201 O, estar não só 
concedendo pensões, como faz hoje, mas a concessão dos demais 
benefícios previdenciários. Já se criou uma equipe devidamente 
capacitada para concessão desses benefícios, até 201 o, e a 
Superintendência de Investimentos, com função única de fazer uma 
boa aplicação dos recursos. Os recursos financeiros, patrimoniais que 
por ventura venham a ser aplicados no Fundo, sempre atrelados

1 
à 
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questão atuarial. 

Eram esses os meus comentários. Estou à disposição para as 
perguntas que se fizerem necessárias. Muito obrigado. 

Palavras do Cel. PM Roberto Rezende 
Senhoras e senhores, permitam que me atenha ao texto escrito, 

para que objetivamente apresente nosso instituto e proposta, e 
também para que fique dentro do prazo. 

Trago os cumprimentos do Instituto de Previdência do I PSM pela 
feliz iniciativa deste Fórum Técnico, que aborda importante e 
atualíssimo tema da reforma da previdência. 

Constitui esta Casa a mais adequada e vocacionada tribuna para 
discussão dos interesses da sociedade e do Estado, entre os quais, 
em razão de sua importância e abrangência, e também pela 
complexidade que o cerca, avulta a temática da previdência social. 

Recebam, pois, os ilustres representantes do povo mineiro neste 
parlamento, em especial os eminentes Deputados que compõem a 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e quantos 
participaram na organização deste evento, nossos cumprimentos pela 
fertilidade da iniciativa. 

Nosso Instituto de Previdência, com a designação de Caixa 
Beneficente da Força Pública, foi criado em 1911, com a finalidade de 
amparar as famílias dos policiais militares que viessem a falecer. A 
previdência militar mineira, portanto, antecede historicamente a 
própria previdência social nacional. Em 1978, a Caixa Beneficente foi 
transformada em autarquia, com atuação em duas frentes: previdência 
social e assistência à saúde. Somos, portanto, mais que um simples 
instituto de previdência, um instituto de previdência e saúde, vale 
dizer: um instituto de seguridade social. 

O fato de o IPSM constituir, na estrutura previdenciária estadual, 
entidade voltada especificamente para a previdência militar lhe 
confere características próprias que refletem, sem inová-las, inerência 
e características próprias da carreira militar e da atividade policial. 

A natureza das funções do militar decorre da própria concepção do 
Estado, que lhe estabelece normatização específica e regime jurídico 
diferenciado, até mesmo no tocante a regras próprias de previdência 
social. 

São características próprias da atividade do policial militar e do 
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bombeiro militar: risco constante de vida, com enfrentamento de 

_toda sorte de Gondições adversas. Vivemos nas grandes cidades, e 
mesmo nas de médio porte, situação de verdadeira guerra urbana -
basta ver televisão ou abrir jornais. Não é objetivo estabelecer 

, comparação, mas é inegável que enfrentamos diuturnamente 
situações de perigo real, concreto, visível, superior até mesmo ao das 
Forças Armadas, que vivenciam, em tempo de paz, 
predominantemente situações de adestramento. 

Jornada de trabalho estressante, com longos turnos de serviço, sob 
qualquer condição climática, indiferentes a feriados ou fins de 
semana, sem folga regularmente previsível e, ainda, com acréscimo 
não remunerado de escalas extras, plantões, prontidões e outras 
extensões imprevisíveis e de cumprimento irrecusável. 

Diversidade e variedade de ambientes de trabalho em razão dos 
diversos tipos de policiamento: a pé, motorizado, florestal, de controle 
de tumultos, de trânsito urbano e rodoviário, de guarda de presídios, 
de combate a incêndios, busca e salvamento, resgates ... 

Ordenamento profissional rígido, que impõe rigorosa disciplina, 
estrito cumprimento de ordens e dedicação exclusiva, com restrição 
de alguns direitos deferidos à sociedade civil, como a proibição de 
sindicalização, de greve, de manifestações coletivas e, ainda, do 
exercício de atividades particulares. 

A lei não permite ao policial militar ou ao bombeiro militar exercer 
qualquer atividade profissional concomitante ou concorrente nem 
mesmo estando de folga ou por interposta pessoa. O art. 22 do 'nosso 

.estatuto expressamente proíbe aos integrantes da PM e do CBM fazer 
parte de firmas comerciais, empresas industriais de qualquer natureza 
ou nelas exercer função ou emprego remunerado. Em relação aos 
bombeiros, norma ainda mais recente, Lei no 14.130, de 19/12/2001, 
proíbe-lhes qualquer atuação profissional em empresa de projeto, 
comercialização, instalação, manutenção e conservação nas áreas de 
prevenção e combate a incêndio e pânico. 

A atividade policial e de bombeiros é exercida a partir de concurso 
público, cuja principal característica é o recrutamento entre jovens. 
Por quê? Porque a profissão e a sociedade deles exigem 
condicionamento físico adequado para cumprimento de seu de.ver 
com eficácia. Uma pessoa com 35 anos, por exemplo, já terá 

I 
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ultrapassado o perfil ideal para ingresso na carreira, porque 
chegará ao seu final já idosa. O policial, mesmo depois de 
aposentado, continua sendo referê~cia para sua rua, bairro, 
comunidade e para o próprio bandido. E identificado e instado a atuar 
como policial. Nas cidades do interior, essa condição é muito clara. Na 
Capital, a referência é a mesma: há alguns dias, os jornais noticiaram 
a morte de um Sargento, com 70 anos de idade, abatido ao intervir em 
um assalto. Certamente, não o fez por temeridade ou bravata, mas 
porque a comunidade lhe rejeitaria a omissão. 

O Instituto de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Manchester, na Inglaterra, por meio de pesquisa publicada na revista 
"Isto É", de 9/8/95, apontou a profissão policial como a segunda mais 
estressante do mundo, só superada pela atividade de mineração. 

Em resumo, no tema particular da previdência social dos militares, a 
retórica do tudo que é diferente é privilégio não tem sustentação: os 
regimes são diferentes porque a atividade também o é. Exemplo 
ilustrativo é a questão do limite de idade para aposentadoria. Como 
exigir que um policial, homem ou mulher, com 50 anos de idade, saia 
às ruas para fazer frente a ocorrências e defrontar-se com pessoas 
com menos da metade da sua idade? Como um bombeiro idoso 
poderá içar-se a grande altura para resgatar pessoas em perigo? 

Em artigo intitulado "Militar é Diferente", publicado no jornal "O 
Globo", de 11/5/99, o Deputado Federal Aldo Rebelo, do PC doB de 
São Paulo, reconhecendo as profundas diferenças de estruturação da 
sociedade civil e do segmento militar, afirma textualmente: "Ao 
ingressar na carreira, o militar abdica à cidadania plena e às 
prerrogativas dos demais brasileiros. Não pode acumular um segundo 
emprego. Não pode filiar-se a partido político e deve afastar-se caso 
seja eleito para qualquer cargo. Militar não tem jornada de 44 horas 
semanais, não ganha hora extra, não tem FGTS, não recebe adicional 
noturno, não pode recorrer à Justiça do Trabalho, não pode recusar 
mudança súbita de cidade, não pode enjeitar missões. Em 30 anos, a 
jornada regular de um civil é de 56.760 horas, enquanto a da caserna 
soma 83.800 horas. Um militar que vai para a reserva após 30 anos 
de serviço trabalhou, -na verdade, 41 anos. Toda essa trajetória é 
cumprida sem direito a sindicalização ou a greve. Também é negado 
ao militar um dos mais antigos instrumentos jurídicos de proteção 
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~ão se disc~!e, na e_~periência mundial, a ocorrência de previdência 

m~lit_ar espec1f1ca. Alias: a própria Previdência Social decorreu, 
ong1nalr~1e~te, da necess1dade de preservar as condições de atuação 
dos exerc1t?s, ,le~ados a at~nder as requisições da campanha, a 
abandonar a propna sorte familiares e bens. 

Temos acompanhado, desde o início, a discussão travada em torno 
da Previdênci~ Social. Reconhe~emos a relevância do tema, que 
ab~ange questoes de extrema val1a e envolve muito de perto a auto-
estima e ~ dignidade humana, afetando toda a elaboração harmônica 
das relaçoes sociais, familiares e de trabalho. 
R~conhecemos a difícil equação financeira da Previdência Social 

nac1onal, para a qual confluem inúmeras causas e que reflete a crise 
do nosso próprio modelo econômico. Reflete, ainda, a insuficiência 
das _ eAstr~turas _de fiscalização, auditoria e gestão da própria 
Prev1denc1a Soc1al e a inadimplência impune do Estado brasileiro 
quanto ao cumprimento das suas próprias obrigações patronais ao 
longo do tempo. 

O te~a desse painel, "A Previdência Social do Servidor Público e 
dos Militares em Minas Gerais", vem sendo objeto de discussão há 
al~u~ tempo, tanto por parte do Governo quanto dos servidores 
pu~llcos e dos militares, institucionalmente ou por meio de suas 
entidades de classe. A Previdência Social dos servidores públicos foi 
reestruturada há um ano, através da Lei Complementar no 64, que 
pro~oveu_ ,c_orte temporal e traçou as linhas mestras do Fundo 
Prev1~enc1ano que a lastreará, cuja operacionalização plena dar-se-á 
a part1r de 2008. 

Quando o projeto referente à citada lei ainda transitava nesta Casa 
o IPS~. apresentou anteprojeto de lei dispondo sobre a Previdênci~ 
dos m11ita~es, a?ap~ada às peculiaridades de nosso grupo segurado, 
mas segUindo d1retnzes análogas recebidas do próprio Governo. Esse 
anteprojeto tramitou e recebeu pareceres nas Secretarias de 
Recursos ~umanos e Administração e da Fazenda e, ainda, na 
Procuradona-Geral do Estado, mas não foi encaminhado à 
Assembléia Legislativa. 

Em cons~qüência, encontramo-nos, hoje, em posição extremamente 
desconfortavel, descaracterizados como regime próprio \ de 

\ 
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Previdência Social. Descarcterizados porque, como sabido, a· 
legislação federal pertinente, o Regulamento da Previdência Social 
Nacional, é explícita ao conceituar: "Entende-se por regime próprio de 
Previdência Social o que assegura, pelo menos, as aposentadorias e 
pensões por morte previstas no art. 40 da Constituição Federal.". 

Temos plena consciência de que não há mais espaço para 
equacionar a Previdência Social nos seus atuais moldes, em que úm 
instituto paga pensões enquanto o Tesouro banca a aposentadoria. 
Na esteira dessa linha de pensamento, chegamos a dar passo 
concreto, antes mesmo da reforma da Previdência: a Lei no 1 0.366, de 
1990, que dispõe sobre o IPSM, aprovada nesta Casa, derivou de 
criterioso estudo atuarial, que previa a formação, em 20 anos, de uma 
reserva de benefícios a conceder que, em última análise, constituíria.o 
fundo previdenciário capaz de assumir imediatamente a chamada 
Previdência plena - aposentadoria, pensões e demais benefícios 
previdenciários. A lei, para isso, fixou em 10% e 20%, 
respectivamente, a contribuição dos assegurados e do Estado, 
suficiente ainda para o custeio concomitante da folha de pensões e da 
estrutura administrativa do IPSM, extremamente enxuta. 

Na época, contamos com a compreensão da PM, que passou a 
contribuir de 8% para 10% - enquanto, diga-se de passagem, os 
servidores civis do Estado contribuíam apenas com 8%. Contamos, 
ainda, com a compreensão e o apoio das diversas bancadas desta 
Assembléia, sensíveis à intenção do projeto. 

Nesse espírito, começamos a constituir a nossa reserva e a valorizá-
la por meio de aplicações financeiras sólidas, seguras e rentáveis, ate 

· que o Governo, a partir de agosto de 1995, passou a negar à 
autarquia qualquer aporte de recursos, apropriando-se até mesmo da 
contribuição que recolhia dos segurados. 

Em dezembro de 1998, finalmente, reduziu-se a zero. A data 
coincidiu com o final do Governo, o que demonstra a inequívoca 
intencionalidade do procedimento e o raciocínio imediatista que o 
motivou, dissociado do senso de legalidade que se configurou como 
desvio de finalidade, verdadeiro seqüestro de recurso público 
especificamente direcionado à Previdência Social a cargo do IPSM. 

Não tenho a menor dúvida acerca da viabilidade da PrevidênCia 
militar. Não o afirmo apenas retoricamente. Em primeiro lugar, em 
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razão das características comentadas da nossa carreira 
constit~í~os grupo ~omogêneo, sob uma mesma legislaÇão 
estatutana, recrutado a1nda jovem, ou seja, com o perfil atuarial ideal 
de contribuinte. 

Em segundo lugar, trata-se de um efetivo continuamente oxigenado 
por novas admissões de pessoas jovens. A Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros Militar são organizações cuja missão, por sua natureza, 
obriga-as a recrutamento permanente e admissão de um mínimo de 
1.500 novos servidores a cada ano, o que barateia os custos do 
modelo. 

Em terceiro lugar, não temos supersalários ou marajás, que tantas 
vezes despontam em outras áreas ou em outros Estados, amparados 
por legislação ou interpretação sub-reptícia ou de duvidosa 
moralidade e a partir daí, respaldados pelo direito adquirido, que, 
embora constitua princípio essencial à democracia, muitas vezes 
permite acobertar interesses menores. 

A Polícia Militar tem 12 graus hierárquicos. Contudo, a relação entre 
o maior. e o menor deles é de apenas 3,94 vezes, o que configura 
verdadeira democracia salarial, permitindo situar, praticamente em 
mesmo nível socioeconômico, os diversos círculos hierárquicos da 
organização. Esse é um dado favorável, que reforça a 
homogeneidade do grupo. 

Outro dado: a contribuição do segurado militar à Previdência não 
tem, como em outros casos, um limite superior a partir do qual se 
aplique alíquota menor. Contribuímos todos, qualquer que seja a 
remuneração ou o provento, com 8%. É mais um dado favorável. 

Nossos segurados aposentados continuam a contribuir para a 
Previdência. Já nos posicionamos aqui, neste Plenário- tanto o IPSM 
quanto o I PSEMG e as nossas diversas entidades de classe - a favor 
da contribuição previdenciária do aposentado, como decorrência da 
integralidade do provento e da pensão. Nenhum servidor recebe, na 
ativa, 100% de seu salário nominal. Não faz sentido, assim, percebê-
los ao aposentar-se, o que feriria o princípio da eqüidade e da 
solidariedade que permeiam nosso modelo. Tal contribuição é 
necessária ao equilíbrio das contas do sistema. Essa tese, que tem 
endosso dos Governos Estaduais devido a seu contorno financeiro,. 
tem também o nosso apoio, principalmente por razão de justiça. Além; 
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de tudo isso, nossa Previdência é, e sempre foi, dirigida por 
segurados nossos, por gente nossa. Nosso Conselho Administrativo 
tem a mesma característica. Mantém-se a identidade de linguagem da 
autarquia com seus segurados. A tese da gestão compartilhada, 
arduamente defendida pelas entidades de classe, sempre foi por nós 
praticada. 

Como último argumento para reforçar nossa convicção da 
viabilidade da Previdência do IPSM, quero voltar à questão da dívida 
do Estado com o IPSM. Acumulada desde agosto de 1995, soma hoje, 
sem qualquer correção, R$945.700.000,00. Em matemática financeira, 
porém, não se raciocina com valor histórico de importâncias em 
dinheiro, mas com seu valor no tempo; ou seja, em valor real, essa 
dívida, que vem se acumulando há oito anos, assume valor ainda 
mais expressivo. Para que os senhores tenham uma idéia da ordem 
de grandeza desses números, fizemos uma simulação: se tivéssemos 
recebido as importâncias devidas - contribuição do segurado e 
contribuição patronal - e se elas tivessem sido sucessivamente 
aplicadas em caderneta de poupança - que é uma forma modesta de 
aplicar recursos dessa monta -, teria o fundo, hoje, recursos da ordem 
de R$1.340.000.000,00, suficientes para dar partida à chamada 
Previdência plena. 

Por dever de síntese e para ser fiel ao horário estabelecido, sinto 
que devo concluir. Resumo o meu posicionamento nos seguintes 
termos: 

A oportunidade da reforma da Previdência Social do servidor público 
e do militar deve servir à profunda reflexão de toda a sociedade. Não 
se pretende, de forma alguma, sedimentar iniqüidades ou benefícios 
não consentâneos com a realidade brasileira, mas discutir 
publicamente o assunto, com peremptória rejeição de argumentos 
meramente financeiros. 

A discussão do tema previdenciário não pode desfocar-se do nível 
social, sindical, trabalhista, político, para, em seu lugar, passar à área 
financeira. O financeiro e o econômico é que devem servir ao social, e 
não o social escravizar-se por eles. Quando se dá prioridade ao dono 
do caixa, a ótica fica qistorcida, e as prioridades invariavelmente se 
invertem. 

O dispêndio governamental com a Previdência Social retorna por 
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meio do propno mercado e deve guardar necessária correlação 
com a cobrança imposta ao empregador privado. 

Defendemos a estruturação da Previdência Social específica do 
militar, consentânea com a Constituição Federal e com a realidade 
fática do ordenamento jurídico, das condições de trabalho e do 
exercício peculiar da profissão; e, também, o IPSM como instituto de 
Previdência do militar estadual mineiro, assegurando a continuidade 
de uma linha de ação pioneira, quase secular, austera e honrada, com 
o apreço de seus segurados. 

Entendemos que a adoção, em relação ao IPSM, de modelo de 
estrutura e contribuições análogo ao da Lei Complementar no 64, 
desde que efetivamente respeitãdo e cumprido ao longo do tempo, 
propicia a viabilidade da Previdência de nosso segmento em 
condições bastante favoráveis, em razão da composição harmônica 
de nossa massa de servidores. 

Havia considerações sobre nosso sistema de saúde, mas, se for 
oportuno, volto ao tema, nos debates. Muito obrigado. 

Palavras da Sra. Olga Carvalho Hott 
(-A expositora procede à projeção de transparências.) 
Agradeço à Mesa e aos organizadores do evento a oportunidade de 

debatermos esse tema que diz respeito à vida do cidadão brasileiro. 
Manifesto o nosso desconforto em ver que a discussão da Previdência 
ocorre somente no enfoque de ajustes fiscais e retirada de direitos. 
Pensávamos que a discussão da Previdência Social avançaria no 
aspecto do custeio e da garantia dos direitos, que são essenciais à 
vida do cidadão brasileiro. 

De acordo com os diversos períodos em que as regras de 
Previdência foram implementadas, temos três no serviço público. O 
primeiro vai da sua criação, nos idos de 1923, até a Constituição de 
1988 e a sua regulamentação. O segundo, da Emenda à Constituição 
no 3 até a Emenda à Constituição no 20. O terceiro, que é do Projeto 
de Lei no 9, o atual, batalharemos para que não aconteça. 

Temos, no primeiro, a inatividade como parte do pacote 
empregatício do servidor, que se considerava como a extensão do 
Estado, tanto é que o grande número de aposentadorias só acontecia 
em caráter compulsório. A manutenção da aposentadoria era 
obrigação dos entes estatais, oriundos do próprio contrato de trabalhb, 
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que é unilateral. O Governo é quem dita as regras.-

Registro que todas as contribuições dirigidas aos órgãos oficiais 
eram feitas apenas para garantir os direitos de família, que são a 
aposentadoria e os benefícios assistenciais. Os proventos de 
aposentadoria ficavam totalmente a cargo do ente estatal. 

Nesse período, houve o Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado- IPASE -, criado em 1938, que existiu até 1977, 
quando foi incorporado pelo SINPAS. Visava garantir a pensão 
vitalícia para o cônjuge, a pensão para os filhos menores de 22 anos e 
o pecúlio para o servidor. Esse instituto foi altamente superavitário 
devido ao número de servidores e ao pequeno número de pensões 
concedidas nesse período. Como todo sistema superavitário sofre 
ataques, o IPASE também sofreu diversos. 

Temos os desvios feitos por meio de leis - pasmem - desviando 
recursos destinados a conceder assistência aos familiares dos 
servidores públicos. E ainda um desvio ocorrido em 1942, para a 
compra de 90 mil ações da Vale do Rio Doce. Assim, nós, servidores 
públicos, somos acionistas dessa empresa. 

Em 1946, tivemos a retirada em dinheiro para a construção da Vila 
Aeronáutica. 

Em 1961, retirada de dinheiro para a construção de casas 
populares. Foram retiradas não só do IPASE, mas de outros IAPs 
também. Em 1966, há retirada para o Fundo Rotativo Habitacional de 
Brasília. Em 1974, retirada também dele e do INPS para a compra de 
49% das ações da DATAPREV e doação de terreno para o Estado da 
Guanabara e para a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Isso foi 
resultado de uma rápida pesquisa que fizemos. Se pesquisarmos mais 
profundamente, creio que encontraremos mais desvios. 

Temos ainda nesse primeiro período, quando da edição da 
Constituição de 1988 - a Constituição Cidadã -, a garantia dos 
benefícios da Previdência aos servidores públicos, estendidos aos 
servidores não abrangidos pelo sistema. Veio, então, a garantir a 
aposentadoria, sem a obrigatoriedade da contribuição, após 30 anos 
de serviço para a mulher e 35 para o homem, o período reduzido para 
professores - inclusive universitários -, e estender o benefício para 
outros servidores que não fossem efetivos. Dessa forma, os celetistas 
passaram a ter direito de estar no regime próprio de Previdência. 

-~------------------------------------~----~~----~--~----~ 
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A regulamentação do regime de Previdência do servidor público 

foi feita por meio do Estatuto do Servidor Público, de forma a garantir 
esses direitos e a trazer para o bojo da Previdência os servidores 
celetistas que se encontravam a serviço da União. 

Fala-se que o servidor público nunca contribuiu. Mas contribuiu, só 
que nesse período, legalmente, para os benefícios assistenciais e os 
de pensão. Nessa tabela, podemos ver essas contribuições. Primeiro, 
as contribuições dos estatutários; depois, no Regime Jurídico Único, 
as contribuições, que não são pequenas. 

No período em que o IPASE foi superavitário, poderia ter-se criado 
um fundo destinado à aposentadoria do servidor público, pois era 
permitida. O Governo não o fez porque não havia interesse. Entendia-
se, inclusive, que, se o servidor público cometesse algum ato lesivo ao 
patrimônio público, deveria responder com a sua aposentadoria. 
Portanto, não é um servidor qualquer, que cumpriu o seu tempo e 
pronto. Os seus proventos de aposentadoria estarão respondendo por 
qualquer ato lesivo que tenha praticado enquanto servidor ativo. 

O segundo período, da Emenda à Constituição no 3 à Emenda à 
Constituição no 20, é o da chegada do neoliberalismo ao Brasil, 
quando começam a ser flexibilizados os direitos de todos os 
trabalhadores, inclusive os dos servidores públicos. Começa, então, a 
ser exigida a contribuição dos servidores, de 9% e 12%. Definiu-se 
que a União contribuiria com valor igual. O regime de financiamento 
não foi definido. Apenas foi destacado que os valores apertados ao 
fundo deveriam ir para o Tesouro Nacional. 

Na verdade, não se criou o fundo que deveria ter sido criado nesse 
momento. Mas a não-criação do fundo não é responsabilidade do 
servidor. Ao mesmo tempo adotou-se um regime de repartição 
simples, mas de forma não oficial. 

Nesse período, temos as contribuições do servidor sendo utilizadas 
no custeio de suas aposentadorias. Primeiramente os valores eram de 
9% a 12%, passando depois a ser de 11% sobre o total de sua 
remuneração. Diversos planos de Previdência privada comprometem 
valores inferiores a 11%. O servidor público não tem privilégio 
nenhum, está contribuindo sobre a totalidade de seus vencimentos. 
Se tem a garantia de aposentadoria integral é porque seu aporte é . 
feito para isso. 

l 
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Agora temos a Lei no 9.717, que antecedeu a Emenda n° 20, que 

reformou o regime próprio de Previdência do servidor público. Veio dar 
ênfase ao caráter contributivo e à possibilidade de criação de um novo 
modelo de Previdência, caso o ente público crie um regime de 
Previdência complementar. 

Aqui veremos as alterações da reforma. Anteriormente ficava a 
critério do ente estatal determinar quem estaria no regime próprio. 
Após a Emenda no 20 e a Lei no 9.717, somente os titulares, os 
servidores concursados, poderão estar no regime próprio de 
Previdência. A não-obrigatoriedade de contribuição é anterior à 
reforma. Após a reforma, foi exigido o caráter contributivo, o equilíbrio 
financeiro e atuarial. Antes não se exigia idade mínima para se 
aposentar; agora já se exige. Não havia exigibilidade de permanência 
no serviço público; hoje há. Se existia alguma distorção, já foi 
corrigida. Já é necessário que, para se aposentar, o servidor tenha 
permanecido durante dez anos no serviço público e cinco anos no 
cargo. Era permitido acumular aposentadoria com retorno ao trabalho, 
o que já não é mais possível. Se havia distorção, também já foi 
corrigida. Antes, se o servidor tivesse direito a se aposentar e 
permanecesse no trabalho, não tinha a isenção da contribuição; 
atualmente tem. Devido a tantas reformas e tantas retiradas de 
direitos, houve uma avalanche de aposentadorias precoces; então nos 
parece que quiseram fazer uma correção, porém muito pequena, 
tendo em vista todos os direitos retirados. 

Depois temos o aproveitamento do tempo de serviço. Antes podia-se 
contar férias prêmio em dobro; agora, não. 

Antes os proventos da aposentadoria podiam ser superiores ao valor 
que o servidor recebia na ativa. Não é mais possível fazer isso. 

Com relação às aposentadorias especiais, foram retiradas. Os 
professores universitários perderam o direito à redução de cinco anos 
do tempo de serviço. As aposentadorias especiais agora estão 
restritas aos casos muito graves. 

A reforma da Previdência do regime próprio já foi feita. Foi 
estabelecida a cobertura, o financiamento, as vedações, as condições 
para seu estabelecimento, os limites de aportes dos entes estatais e o 
controle financeiro e orçamentário. 

Com relação às contas das Prefeituras e dos Estados, os 
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funcionários já têm acesso ao controle dos aportes feitos tanto pelo 
ente estatal quanto pelo próprio servidor. Há auditoria contábil e uma 
avaliação atuarial dos regimes fiscais. Na verdade, toda a reforma da 
Previdência do regime geral já foi feita. 

_O que temos agora? O avanço do capital, o seu privilégio se 
sobressaindo mais que os direitos humanos, que estão sendo 
suplantados pelo direito do capital. Então, querem tirar os direitos ou 
flexibilizá-los para que o capital possa avançar e os planos de 
previdência privada possam ter o seu campo lucrativo. 

Aqui temos uma tabela que mostra como vem ocorrendo o 
crescimento das despesas com recursos humanos, incluindo as 
aposentadorias e as pensões dos servidores da União. O valor das 
despesas com pessoal cresceu 72%, de 1995 a 2001. As despesas 
com os recursos para o pagamento da dívida cresceram 316%, e as 
receitas correntes líquidas cresceram 127%. Já a receita corrente 
líquida cresceu 149%. 

Portanto, as despesas com recursos humanos vêm sendo 
decrescentes, se comparadas com a receita corrente líquida. Tudo 
isso abaixo do limite legal. Em 2001, o limite legal era 50%. E os 
gastos com os servidores, incluindo aposentadorias e pensões, 
ficaram em 39%. 

Outro registro a fazer é quanto à recomposição dos quadros de 
servidores. Em 1995, houve ingresso no serviço público da União de 
quase 20 mil servidores. No entanto, em 2001, ingressaram apenas 
660 servidores. Então, cresce o número de aposentadorias, e os 
quadros não são recompostos. Como podemos exigir que os 
servidores da ativa banquem as aposentadorias e as pensões 
concedidas? 

Não é possível, pois a recomposição do quadro é feita por 
intermédio de serviço terceirizado, cujos profissionais não terão como 
cobrar seu direito. Segundo o gráfico, em 1998, houve a implantação 
das modificações da Previdência. Tivemos o encontro do número de 
servidores da ativa com o de aposentados. Esperamos que a terceira 
fase, tão ruim para os servidores, não aconteça. Privatizando parte da 
Previdência do servidor público, o Projeto de Lei no 9 transfere 
poupança pública para poupança privada, muda o conceito de 
benefício para mercadoria, extingue os direitos históricos dbs 
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servidores, como a integralidade dos benefícios, e estabelece teto 
do RGPS, em vez de liberá-lo. Por que o pessoal da iniciativa privada 
não poderá contribuir sobre a totalidade dos vencimentos, garantindo~ 
se-lhe velhice digna? Os benefícios de risco destinam-se quase todos 
a seguradoras; não há definição de quem irá gerir os recursos da 
previdência privada; e aumenta a concentração de renda, já que se 
transfere renda do trabalho para o capital. A terceira fase também 
exigirá que o Estado não receba a contribuição sobre o total dà 
remuneração e arque com as despesas das atuais aposentadorias; na 
medida em que o Estado aparta recursos para o custeio, a parte 
patronal terá de ser repassada; e o Estado ainda bancará o bônus de 
transferência para os servidores que optarem pelo regime de 
previdência complementar. 

Portanto, a reforma pretendida não atende às necessidades de 
financiamento do sistema porque causará desembolsos crescentes da 
União e migração de parte das contribuições atuais para o setor 
privado. A questão dos regimes próprios deve ser enfrentada levando-
se em conta que a União é devedora do servidor público; não houve a 
criação de fundo previdenciário, não se repassou a quota patronal, e 
desviaram-se recursos à época do IPASE. Há que se redefinirem as 
funções do Estado. Num país pobre, com população desassistida, há 
necessidade de serviço público de qualidade. Quem financia esse 
Estado? Na verdade, são as pequenas e médias empresas e o 
consumidor. 

Queremos deixar registrado aqui que esse tão propalado déficit 
previdenciário nunca foi politicamente enfrentado, e deve sê-lo. Nós, 
servidores públicos, exigimos auditoria nas contas dos regimes de 
previdência dos servidores e do regime geral. O passivo contingente 
da União para com os servidores públicos deve ser enfrentado da 
mesma forma como foi o dos Bancos, o da RFF, o da SUNAMAN, 
etc., porque esse desequilíbrio previdenciário do servidor público não 
é culpa sua, mas do ente estatal, único responsável por sua 
existência. 

Palavras da Sra. Andréa Myrrha Guimarães de Almeida 
Boa tarde. Coube-me falar sobre a questão do regime próprio de 

previdência e da gestão feita pelo IPSEMG. Esse regime foi criado a 
partir da Lei no 588, em 1912, com o objetivo de se fazer uma caixa 
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para a Previdência e com a metade para a saúde. Com relação aos 
não efetivos, também, porém seguindo as regras do Regime Geral da 
Previdência, com um teto de R$1.561 ,00. 

Há alguns questionamentos com relação a essa Lei Complementar 
n° 64, para ilustrar o que a pressa em se aprovarem reformas pode 
acarretar. Isso aconteceu em Minas Gerais e poderá acontecer em 
nível federal com a reforma proposta. A proposta não diz respeito ao 
regime geral, mas ao serviço público, ou seja, à implantação da 
previdência complementar como forma de privatizar os serviços. -

No art. 8° dessa lei, consta que o servidor integrante do regime 
próprio poderá se aposentar voluntariamente com 1 O anos de serviço 
e 5 no cargo efetivo, o homem com 60 anos de idade e 35 de 
contribuição, e a mulher com 55 de idade e 30 de contribuição. Com 
relação à área da educação, 55 anos para os homens, com 30 de 
contribuição, e 50 para as mulheres, com 25 de contribuição. Isso vale 
para os servidores que ingressaram no serviço público mineiro após a 
Emenda no 20. Já foi estabelecido um pedágio, e, no nível federal, 
estão propondo outro pedágio sobre esse, ou seja, 55 anos para as 
mulheres no caso dos antigos servidores, 53 para os homens, com 35 
de contribuição, e 40 para as mulheres, com 30 de contribuição, além 
de 5 anos de efetivo exercício, mais 20% de período adicional ao 
tempo que faltava quando foi publicada a Emenda no 20. Foi 
estabelecido um pedágio para Minas Gerais, e a reforma está 
propondo outro. 

No art. 75 consta que, para a aposentadoria proporcional, o homem 
tem de ter 30 anos de contribuição, e a mulher, 25, mais 40% do 
tempo que faltava na data da publicação da Emenda n° 20, podendo 
chegar com 5% a mais para o ano, até 100%. A proporcional também 
ganha o pedágio. 

No art. 28 da Lei Complementar no 64, consta que as alíquotas de 
contribuição são sujeitas a aumento, dependendo de reavaliação 
atuarial anual. Isso não significa que contribuiremos com essa 
alíquota. A tendência é que vá aumentando ao longo do tempo.- O 
registro contábil das contribuições de cada servidor, no art. 34, e dos 
entes estatais será individualizado nos termos do regulamento. Trata-
se da instituição do sistema de capitalização. O FUPEMG, fundo de 
previdência, foi criado para receber a capitalização durante dez anos, 
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progressiva, da contribuição dos novos servidores. Da parte do 
servidor, repassa-se_ para esse Fundo 1% dos 11%, no primeiro ano, 
e, do Estado, 2%. 

Serão precisos 11 anos para que o Estado repasse sua parte e a do 
servidor na integralidade. No meu entendimento, é apropriação 
indébita. _ 

Todo fundo, público ou privado- e isso é dito na Lei no 64, também-, 
tem de aplicar seus recursos conforme as regras do Conselho 
Monetário Nacional. Isso quer dizer que 5% apenas dos recursos do 
Fundo são garantidos, porque devem ser aplicados na caderneta de 
poupança, que é o único investimento realmente garantido. O resto é 
mercado financeiro, ciranda financeira, aplicação na Bolsa de Valores, 
que pode quebrar da noite para o dia. 

No art. 59, no caso de inexistência de recursos do FUPEMG o 
IPSEMG responderá, solidariamente, e o Tesouro do Estado, 
subsidiariamente, pelo pagamento dos benefícios a cargo do Fundo. 
Como o IPSEMG responderá solidariamente se o Governo do Estado 
está sucateando-o? E impossível. Da negociação da dívida do Estado 
para com o IPSEMG, são mais de R$2.000.000.000,00 apropriados 
indevidamente. Este é o verdadeiro motivo do que se fala quanto a 
déficit na Previdência: apropriação indébita, desvio de recursos, 
exclusão social. 

Nos arts. 80 e 81, o Estado passa a assumir 60% da dívida que 
tinha com o IPSEMG, respondendo pelos benefícios de pensão por 
morte e auxílio-reclusão dos servidores que entraram no serviço 
público até 31/12/2001, tendo de passar ao IPSEMG a diferença entre 
a receita das contribuições e as despesas. Não está repassando. 
Pasmem! Da dívida restante, 40% foram divididos novamente em 360 
parcelas a serem pagas ao IPSEMG. Até dezembro, calculamos que 
isso corresponderia a R$13.000.000,00. Não foi pago. O Estado 
assumiu, com esses 40%, o pagamento de todos os benefícios de 
aposentadoria, inclusive dos servidores do IPSEMG que ingressaram 
no serviço até 31/12/2001, e o pagamento de precatórios. Não está 
pagando. Não assumiu os servidores aposentados do IPSEMG, 
conforme determina a lei. Estes estão sendo pagos pelo próprio 
IPSEMG. Essa situação não é de janeiro último, vem desde o ano 
passado, desde a aprovação da reforma. 
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Pelo art. 81, o Tesouro tem de repassar ao IPSEMG 2% da folha 

de pagamento dos servidores ativos, efetivos e não efetivos, a título 
de taxa de administração para pagamento de pensão e auxílio-
reclusão. Também não está repassando. Até dezembro, são mais ou 
menos R$11.000.000,00. 

No que se refere ao art. 84, a contribuição à saúde é compulsória, 
solidária, construída em 90 anos de patrimônio dos servidores, e deve 
ser recolhida diretamente ao IPSEMG. Não há que se falar em corte 
do orçamento da saúde. Contribuímos, e o Estado tem a 
contrapartida. Esse dinheiro é fixo. O que acontece? O Estado aponta 
um corte no orçamento de saúde do IPSEMG na faixa de 56%, 
passando de R$308.000.000,00 para R$136.000.000,00. No primeiro 
trimestre, gastamos R$70.000.000,00. Temos mais nove meses no 
ano e R$50.000.000,00. Conclusão: vamos quebrar em um ou dois 
meses se o Estado não fizer o repasse. O servidor contribui com 3,2% 
para a saúde, e o Estado, com 1 ,6%. Contribuição essa que atende a 
toda família, cerca de 2 milhões de pessoas, com assistência médico-
hospitalar, odontológica, farmacêutica, complementar. O Estad9 
também não está repassando os 3,2% da contribuição dos inativos. E 
permitido convênio com os municípios? É. Vários municípios do 
Estado estão inadimplentes com o IPSEMG. Outra situação: não 
estamos pagando uma série de credenciados no interior porque, 
desde outubro, novembro e dezembro, essa despesa não foi 
empenhada e não está orçada. Quer dizer, está parando o 
atendimento no interior. O Poder Executivo foi autorizado a abrir um 
crédito de quase R$300.000.000,00 para implementar a no 64. Não 
abriu, tampouco. 

Pelo que podemos observar, no Estado, o Governo tem mesmo o 
objetivo de enfraquecer o regime próprio de previdência e fortalecer o 
mercado financeiro, as seguradoras e os planos de saúde, que são os 
grandes patrocinadores, na mídia, dessa falácia, desse absurdo que 
se diz em torno dos privilégios dos servidores públicos como um todo. 

Eles se esquecem também de que construímos um patrimônio, ao 
longo de mais de uma década, e que hoje, por uma imposição da 
Carta de Intenções do FMI, assinada pelo Palocci e pelo Meirelles em 
fevereiro e à qual todos podem ter acesso, é dito claramente que o 
Projeto de Lei n° 9 será aprovado, de qualquer jeito, até o meio do 
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ano. Consta na Carta de Intenções do FMI. O nosso companheiro 
da manhã, da OIT, citou os fundos de pensão do Chile. Faço só uma 
pequena correção: de 13 fundos instituídos no Chile, 8 quebraram. É 
ciranda financeira. 

A imprensa tem apresentado, o que nos causa indignação, matérias 
como a trazida por uma revista, na semana retrasada, dizendo que a 
mulher é uma privilegiada porque precisa trabalhar menos tempo que 
o homem. Ora, esquece-se o infeliz repórter que fez a matéria de que 
uma mulher trabalha pela manhã, à tarde e à noite. Está morrendo 
aos 40 anos de enfarto, porque precisa competir no mercado de 
trabalho e ajudar na sobrevivência de sua família. 

Os aposentados estão sendo tratados como dinossauros. Não 
temos direito de viver mais tempo. Isso está sendo usado contra nós, 
com uma tecnologia extremamente avançada, . que deveria ser 
utilizada em benefício do ser humano, para que ele tivesse máis 
qualidade de vida. Temos de trabalhar mais tempo, ficar no mercado 
de trabalho ou pular no abismo. 

A reforma precisa ser feita; no entanto, ninguém reforma uma casa 
destrói um muro e não faz nada ali. Ninguém reforma para piorar, ma~ 
p~ra _melhorar. Refor~ar é transformar para melhor. O que se propõe 
na?. e_ pegar o _que ha de bom no regime geral e no regime próprio e 
umf1ca-los; ou liberar o trabalhador da iniciativa privada do teto, acabar 
com essa imoralidade do fator previdenciário. Um trabalhador que 
?~meça aos 14 anos trabalha muito mais tempo. É uma situação 
InJUSta. 

Teremos outros debatedores que também falarão sobre isso. 
Pr~cisamos pensar com bastante seriedade nessa situação. 
Felizmente este debate está acontecendo. Não adianta fazê-lo 
fingindo que se está fazendo debate. Em vários fóruns aos quais 
temos ido, a coisa tem caminhado dessa forma. O próprio Ministro 
vem para o fechamento, não vem para o debate conosco. Queremos 
debater, construir. 

Algumas diferenças entre o regime próprio e o regime geral: Por 
que, no caso do regime próprio, recebemos benefícios integrais? 
Porque para isso contribuímos. No regime geral, contribui-se até o teto 
de, R~1.560,00. Recebe-se, pois, até esse teto. Há paridade no regime:. 
propno entre ativos e inativos. O regime geral é um sistema :
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descendente. 

A saúde, no regime propno, é conceito de seguridade social e é 
contributiva. No regime geral, o atendimento é universal, por meio do 
SUS, e não é contributivo. 

No regime próprio, não é necessário previdência complementar, pois 
contribuímos e recebemos na integralidade. No regime geral, se você 
quiser benefício maior, terá de comprar serviço sem certificado de 
garantia, pois sabe quanto pagará, mas não sabe se receberá ou se a 
seguradora quebrará, como historicamente aconteceu no Brasil e no 
mundo. 

Temos de ter clara a questão da gestão com moral, ética, 
transparência e responsabilidade. Não adianta montar um siste~a 

sem que se instituam órgãos de administração e de fiscalização. E a 
mensagem que queria passar. 

Trouxemos algumas propostas dos servidores do IPSEMG, por meio 
dos sindicatos, que apresentarei rapidamente: retirada imediata do 
Projeto de Lei no 9 da pauta do Congresso Nacional e seu 
arquivamento definitivo; auditoria da dívida interna e externa brasileira 
municipal, estadual e federal; auditorias nas contas da seguridade 
social nos regimes próprios e geral; reforma tributária e do Judiciário, 
com criação de mecanismos de fiscalização, coibição de desvios e 
aplicação da lei; manutenção e fortalecimento dos regimes próprios de 
Previdência Social; aprofundamento do debate sobre as reformas, 
tendo como princípio a defesa da Previdência pública, solidária com a 
manutenção e ampliação dos direitos; combate intransigente à quebra 
dos direitos adquiridos e a adquirir. 

Estamos com contrato vigente com o Estado. Ele não pode 
descumprir. Se não descumpre o contrato com o FMI, por qüe 
descumprirá o feito com o trabalhador? 

Revogação das Emendas n°S 19 e 20. Gestão democrática e 
paritária da seguridade social. 

Para o regime próprio, gostaríamos do apoio da Assembléia e de 
todos os servidores, na exigência de repasse imediato ao IPSEMG 
das verbas devidas, por meio de medidas políticas e judiciais e 
respeito a sua autonqmia administrativa e financeira. 

Argüição quanto à constitucionalidade da Lei Delegada no 109, do 
Governador do Estado de Minas, que quebrou a coluna do I PSEMG 
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histórico do Estado com seus servidores. Portanto, falar em déficih 
é um discurso falacioso, que está conseguindo convencer a 
sociedade. Por isso, devemos ter capacidade didática para 
demonstrar que essa não é a realidade, o que já foi bastante difundido 
neste Fórum. 

Não podemos discutir a Previdência Social sob o enfoque do caixa 
momentâneo. As dificuldades financeiras do Governo estão sendo 
ressaltadas, mas são conseqüências das ações do próprio Governo. 
Não foram ações dos servidores, que passam 30 anos trabalhando. A 
cada quatro anos o Estado se renova e toma decisões políticas, pelas 
quais não se responsabiliza. Após esse período, com o término do 
mandato, vai embora, enquanto os servidores ficam pagando o preço, 
como se fossem os únicos responsáveis por um desastre 
administrativo causado por aqueles que ocupam cargos de quatro ém 
quatro anos e não pelos servidores que dedicam sua vida ao serviço 
público. 

Por outro lado, discutir a seguridade social dos policiais e dos 
bombeiros militares é discutir a segurança pública. Qual o modelo de 
segurança pública que desejamos? Nós, servidores militares, temos o 
desafio de informar à sociedade a diferenciação ou particularidade do 
serviço militar. Temos tido cuidado e feito esforço para que o nosso 
discurso não se caracterize como tentativa de criar uma relação "de 
superioridade. São particularidades que desejamos destacar, a fim de 
mostrar a viabilidade e a necessidade do nosso regime próprio. 

Como já foi dito, o nosso IPSM, que, originariamente, foi caixa 
beneficente dos policiais militares, era teoria em 1911. 

Foi gestado pelo grupo de policiais da cavalaria em 1903, quando 
perceberam que as viúvas dos policiais morriam de fome. Em 1911, 
foi formalizada a caixa beneficente, que hoje tornou-se o Instituto de 
Previdência. Portanto, assim como o IPSEMG, o sistema tem origem 
nas ações dos próprios servidores. Não é uma proposta do Estado, 
que, agora, sente-se no direito de quebrar tudo. 

É necessário um regime que garanta aos servidores militares, 
policiais e bombeiros, uma aposentadoria digna. Vinculamos, a essa 
idéia, a discussão de como queremos a segurança pública em Minas 
e neste País. É preciso haver distinção. A mídia sempre trata· de 
policiais militares, e há o entendimento de que se refere apenas às 
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forças armadas. Essas têm direitos próprios no âmbito da União, '.: 
assim como os militares estaduais, bombeiros e policiais devem ter 
direito a um regime próprio. Quando o Governo cita, como exemplo de 
privilégio, o coronel ou soldado que foi à guerra, não distinguindo a 
realidade existente em cada Estado ou os dos militares federais dos 
estaduais, remete-nos a situação mentirosa. O privilégio das filhas 
solteiras dos combatentes de guerra, não é realidade em Minas.· O 
próprio governo não consegue ou não quer fazer essa distinção, 
remetendo todos à situação de privilegiados. Isso dificulta nossa 
discussão, porque precisamos ficar sempre na defensiva, mostrando a 
realidade dos fatos. 

Uma das funções apontadas como razão para buscarmos a 
aposentadoria digna por meio de regime próprio é a de polícia, típica 
do Estado. Não é possível terceirizar a segurança pública. O Estado 
não tem e nunca terá condições de abrir mão dessa responsabilidade. 
A segurança pública deve ser feita de forma a garantir a soberania do 
Estado. Se, no regime militar, a função da polícia era basicamente a 
defesa do Estado junto à sociedade - como se o inimigo fosse a 
própria sociedade -, no regime democrático a sua principal função é 
garantir a dignidade do cidadão. Assim, não pode transigir e transferir 
essa responsabilidade a outro segmento. 

O que ocorre quando o policial chega aos 30 anos de serviço? Com 
relação ao mercado de trabalho, não serve para mais nada. Nenhuma 
empresa ou setor do Estado absorverá essa mão-de-obra, na sua 
função de polícia. Um engenheiro, ao contrário, pode ser chamado por 
outra empresa, como a Mendes Júnior, para, por exemplo, reconstruir 
o lraque, continuando sua carreira com salário melhor. 

O Policial Militar ou Bombeiro, uma vez militar, não serve para outra 
profissão. Não pode, com 20 anos de serviço, fazer outra opção. Se 
quiser continuar trabalhando, deverá permanecer na PM ou no Corpo 
de Bombeiros Militar. Esta é uma situação privilegiada? Não, é apenas 
uma característica dos militares. Portanto, ao completar 30 anos de 
serviço, esse profissional não será aceito no mercado de trabalho. Se 
não tiver condição mínima de sobrevivência e seguridade social 
garantida, poderá se transformar em mercenário ou numa pessoa 
perigosa à sociedade. O mercado de trabalho passa a enxergá-lo 
como mão-de-obra qualificada e barata, e começa a explorá-lo. Ja 
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tivemos muitos companheiros em situação de mendicância, com 
sua mão-de-obra qualificada sendo subutilizada por segmento que 
insiste na privatização da segurança pública, outra lógica perversa do 
estado mínimo. Portanto, não existe privilégio, mas condição que nos 
impede de ingressar no mercado de trabalho com a profissão de 
militar. Para alguns pode parecer privilégio, mas para nós, que 
devemos nos manter durante 30 anos motivados e honestos, a 
situação é difícil. O Estado nos pega jovens e coloca entre as piores 
desgraças que a sociedade produz, com a responsabilidade de 
garantir o equilíbrio entre o bem e o mal. Exige que sejamos honestos 
durante 30 anos, que estejamos motivados por 30 anos e depois diz 
que nossa missão já está cumprida e não precisa mais de nós? O 
Estado não deveria seguir com as responsabilidades em relação a 
esse profissional? Ao militar é exigida a dedicação exclusiva. Hoje não 
temos sequer a carga horária mínima prevista em lei, não temos 
direito de fazer greve, de nos filiar a partidos políticos ou sindicatos, o 
que foi imposto pela própria sociedade, que aprovou a Constituição. 
Somos os únicos profissionais que não sabem qual demanda 
enfrentarão ao longo dos anos. Os outros segmentos podem fazer 
alguma previsão, mas os policiais e bombeiros não. Se chover muito 
haverá demanda, se houver seca também. Se houver futebol de 
várzea haverá demanda, e em clássico entre Cruzeiro e Atlético, 
também. Quem cobre essa demanda são os policiais, daí não se 
admitir o limite mínimo de carga horária, exigir a dedicação exclusiva, 
exigir sua comunicação quando precisar se deslocar, para que a 
polícia esteja todo o tempo preparada para dar respostas à sociedade. 
São essas questões que nos colocam em posição diferente e não 
privilegiada em relação aos demais servidores, o que parece 
argumentação razoável para que possamos mostrar aos nossos 
governantes a necessidade de o Estado manter o compromisso de 
garantir nossa aposentadoria digna através do regime público. 

Sabemos que a nossa profissão impõe grau de periculosidade 
próprio. Quando entramos, até juramos morrer, se necessário. Não há 
nada de heroísmo nisso, é a realidade. 

Nos últimos 4 anos, 30 policiais morreram efetivamente em serviço, 
e 38, em razão do serviço, ou seja, aquelas ocorrências que a mídia 
reproduz. No ônibus em que estava o militar ocorreu um assalto, ele 
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atuou e morreu. Foram 1.505 feridos em serviço, com tiro, faca ou 
agressão física;-.São situações a que só os policiais militares e os 
b~m.beiros estão sujeitos. Não fazemos discurso para que isso seja 
ellm_1nado. Temos de trabalhar para termos melhores condições, 
equipamentos e toda estrutura que reduza esse risco, que é inerente a 
nossa profissão, a nossa realidade de servidores. Portanto, é 
diferencial. 

Destaco o controle interno. Fizemos várias discussões sobre a 
necessidade de existência da Justiça Militar- tema bastante polêmico. 
Para alguns é privilégio; para outros, nem tanto; principalmente para 
os da base da polícia e do Corpo de Bombeiros, pois estão. no 
enfrentamento mais intenso com a criminalidade, portanto, mais 
sujeitos às avaliações dessa justiça. 

Só nos últimos 3 anos foram 1.250 militares submetidos a 
~ulgame~!o pela ~ustiça Militar, sem considerar nosso regulamento 
mterno, Ja conhecido pela rigidez, pelo controle interno, que impõe aos 
policiais que sejam honestos e estejam preparados para atuar junto à 
sociedade. 

Neste final de semana, três colegas foram presos em razão do 
Códi~o Penal Militar, numa situação em que nenhum civil seria preso, 
estana enquadrado numa legislação mais branda e, com certeza não 
iria para trás das grades, como esses companheiros. Por quê? Por 
causa do controle interno, que tem por objetivo manter os seus 
servidores permanentemente atentos, para não caírem no desvio de 
conduta. Se caírem, terão punição da Justiça Militar e da comum. 
A OMS já considerou a profissão de policial como a segunda mais 

estressante; a primeira é a dos mineradores de carvão. Outro estudo 
aponta que se um policial trabalhar 20 anos na atividade-fim, quer seja 
em policiamento a pé ou em radiopatrulha, terá esgotado sua 
capacidade física necessária para permanecer na atividade. Portanto, 
ao fal~r~os em _30 anos, admitimos mais 1 O anos de trabalho após 
esse llm1te tecnicamente admissível para fazer aquilo que tem de 
fazer: correr, e muito, atrás de bandido. 

O IPSM está tecnicamente preparado para gerir a seguridade social 
dos policiais e bombeiros militares. Temos contribuição. O estudo 
atuarial aponta isto: que, se mantivermos 3,5% para o Fundo qe 
Aposentadoria e 8% para o IPSM e o Estado cumprir a sua parte, 'p 
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fundo previdenciário torna-se economicamente viável. 

É claro que atitudes de Governo, e não de .servidores, é que 
viabilizam sucessivamente o instituto, como viabilizaram o IPSEMG e 
o IPSM. Muitos têm levado a nossa contribuição, como JK, Getúlio 
Vargas, FHC, Eduardo Azeredo. Espero que ninguém mais leve. 

Portanto, o nosso grande desafio é tentarmos ser mais fortes do que 
o FMI. Estou convencido de que só vamos ganhar essa parada se, no 
seu conjunto, o Governo Lula entender que somos mais fortes do que 
o FMI. Se perceber que somos mais fracos, há grande risco de ceder 
ao Fundo. Estamos neste Plenário para não deixar isso acontecer. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Hermélio Soares Campos, 
Presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas 
Gerais. 

Palavras do Sr. Hermélio Soares Campos , 
Apesar de representarmos três milhões de aposentados I e 

pensionistas em Minas Gerais, ficamos por fora da exposiÇão 
concedida a todo segmento. Trouxemos trabalho simples e modesto. 
Teremos a honra de encaminhá-lo à comissão relatora, para incluí-lo 
nos seus estudos. 

Logicamente, deveríamos fazer retrospecto do que aqui se encontra. 
Mas, como o tempo é curto, diremos algumas palavras com relação 
ao conteúdo do documento. Com simplicidade, dizemos que o meio 
ambiente é um patrimônio, cuja defesa se constitui em compromisso 
ético e moral para com as gerações futuras. 

Tudo o que está no mundo, do mais simples ao mais complexo, está 
para nos servir. Não temos o direito de destruí-lo, pois esse bem rião 
nos pertence. Temos de deixá-lo para aqueles que virão futuramente. 
Assim, a Previdência Social e a defesa da instituição são 
compromissos dos atuais trabalhadores aposentados para com~ os 
futuros segurados da Previdência. O ser humano tem necessidades 
básicas, que podem ser atendidas se zelarmos pela Previdência, 
instituição que nos proporciona proteção nos momentos mais 
vulneráveis das nossas vidas, quando não dispomos de forças 'para 
prover tais necessidades, seja pela doença, seja pela invalidez, seja 
pela morte. A Previdência Social cumpre minimamente esse papel, 
não nos colocando em estado de indigência total, dependendo da 
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caridade alheia, que pode vir ou não. 

Fomos o segmento mais duramente penalizado ao longo desses oito 
anos de Governo de FHC, que deixou o salário mínimo chegar a 
constituir uma importância irrisória, não dando sequer para uma só 
pessoa se manter, ainda mais para uma esposa e dois filhos. O 
salário mínimo deveria fazer jus à manutenção alimentar, à 
manutenção do abrigo domiciliar, à vestimenta e até mesmo ao 
transporte e à compra de remédio, sem falar no lazer, necessidade de 
todos nós. 

Além de colocar o salário mínimo em patamar de tal miserabilidade, 
discriminou a categoria dos aposentados. Todos pagavam o mesmo 
índice para, depois de 30 anos, terem direito a uma aposentadoria ou, 
pelo menos, a uma pensão. No entanto, de certo tempo para cá, 
passou a dar àqueles que ganham mais de um salário mínimo uma 
taxa menor à dada aos outros, que contribuíam com a mesma taxa 
nossa, anteriormente. ls~o é inconstitucional. A Constituição dispõe, 
no § 4° do seu art. 201: "E assegurado o reajustamento dos benefícios 
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 
critérios definidos em lei". O que vem acontecendo, de fato, é a 
aplicação de uma política deliberada de achatamento dos benefícios 
concedidos, para se fazer uma economia destinada ao pagamento da 
dívida externa deste País. Isso é um absurdo. 

Há um certo tempo, tínhamos uma instituição denominada Conselho 
Nacional de Previdência, onde as categorias mencionadas tinham 
representação. Esse Conselho era meramente consultivo, não tendo 
base de sustentação, o que seria feito pelos conselhos estaduais e 
municipais de previdência. Foi extinto por meio de uma medida 
provisória, que também extingüiu o Conselho Nacional de Seguridade, 
órgão colegiado com poder deliberativo, que, entre outras funções 
importantes, tinha, como a de maior relevância, a de "estudar, debater 
e aprovar propostas de recomposição periódica dos valores dos 
benefícios e dos salários de contribuição, a fim de garantir, de forma 
permanente, a preservação de seus valores reais", conforme dispõe a 
Lei no 8.212, de 24/7/91, em seu art. 7°, inciso VI, em concordância 
com o art. 194, inciso IV, da Constituição Federal. 

A Constituição de 1988 nos deu, através dessas leis, o caráter 
democrático e descentralizado de administração mediante gestão 
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aposentados e Governo nos seus órgãos colegiados. Se i~s 
acontecesse, não haveria tantos desvios, roubos e aposentadoria 
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fantasmas porque estaríamos fiscalizando a administração não só d! 
Previdência como da saúde, da seguridade e outras. Entretanto, isso 
está no_ papel e não _é cump~ido porque não querem que o povo tenha 
conhecimento das 1rregulandades que cometem, desviando nosso 
dinheiro para pagar juros da dívida externa. 

Temos aqui um breve histórico da Previdência no Brasil e outros 
fatores que corroem o orçamento da Previdência, mas não teremos 
tempo para ler. 

No final da nossa proposta dizemos que, para fortalecer o custeio da 
Previdência Social, combater a sonegação e a corrupção e melhorar 0 
atendimento ao cidadão aposentado, poucas coisas teriam que ser 
feitas. Primeiro, fim da isenção de contribuição sobre a folha de falsas 
instituições filantrópicas; combate ao cooperativismo fraudulento em 
todo o País, com aperfeiçoamento da legislação e implantação de 
uma fiscalização eficiente; campanha sistemática e permanente sobre 
a importância da formalização do vínculo empregatício; adoção de 
medidas de combate a outras formas de informalização do trabalho; 
fim da isenção das contribuições previdenciárias sobre o lucro 
distribuído visando fechar uma importante brecha que gera crescentes 
vazamentos; promover o aumento da arrecadação sobre o setor 
primário da economia através do aperfeiçoamento da legislação, 
conjugado com o combate à sonegação nesse segmento, garantindo 
fluxos financeiros indispensáveis à manutenção dos benefícios rurais 
instituídos; oposição sistemática às modificações da CLT, que 
permitem a substituição dos reajustes salariais pela adoção de 
participação nos lucros ou resultado mensal de parcela, sobre as 
quais não incide contribuição previdenciária; por último, instituir 
alíquotas regressivas de Imposto de Renda e PIS onerando menos 
quem emprega mais, de modo a incentivar a geração de empregos. É 
um pouco do que estamos propondo aqui. Agradeço, principalmente 
por terem me dado esses dez minutos. 

O Sr. Presidente_- Agradecemos a participação do Sr. Hermélio e 
registramos que, na discussão com todos os representantes, ficou 
acertada a indicação, pelo próprio Sr. Hermélio, do Sr. Ruy Brito para 
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_, xpor. Mesmo assim, consideramos seu pedido. 
e ·- Designação da Coordenadora 
o Sr. Presidente- A Presidência passa a coordenação dos trabalhos 

à Deputada Marília Campos, Vice-Presidente da Comissão do 
Trabalho e Previdência Social desta Casa, e uma das autoras do 
requerimento que deu origem a este evento. 

- Esclarecimentos sobre os Debates 
A Sra. Coordenadora (Deputada Marília Campos) - Neste momento, 

daremos início à fase dos debates. Os participantes poderão formular 
perguntas ~~s expositores por escr_i~o ou oralment~,. mediante 
inscrição prev1a. Para que possamos ag11izar o debate, solicitamos aos 
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 a sua intervenção, sendo 
garantido o mesmo tempo para resposta. 

- Debates 
A Sra. Coordenadora - Lerei as perguntas enviadas por escrito. 

Depois, passo a palavra aos que solicitaram fazer perguntas 
oralmente. Organizando por bloco, as primeiras serão feitas ao Sr. 
Gleison, que peço sistematizá-las para dar agilidade ao debate. 

Pergunta do Sr. Décio Bruno Lopes, do INSS. "Foi dito que há 
necessidade de reforma. Como foi passado, o Governo não cumpre 
com os seus compromissos legais estatuídos de repassar os recursos 
para o fundo. Assim, a reforma nos três níveis, União, Estado e 
municípios, não seria para os Governos cumprirem com as suas 
obrigações estatais? Incluir no regime próprio os servidores não 
detentores de cargo efetivo não seria uma forma de dificultar, ainda 
mais, esse regime? Não seria mais fácil que seus servidores 
continuassem no regime geral da previdência social?". 

Do Sr. Antônio Marques Pereira, da Câmara Municipal de Joaíma: 
"Pela experiência do regime próprio do Estado, o que acha de os 
servidores municipais terem o seu regime próprio previdenciário?". 

Do Sr. Rubens Ferreira, da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo: 
"Como compatibilizar os direitos dos servidores públicos municipais 
filiados ao regime geral da previdência social e a garantia da 
aposentadoria com proventos integrais quando há um teto que,\ às 
vezes, não corresponde aos vencimentos integrais do servidor? Como 
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implementar o regime complementar?". 

Da Sra. Zélia Rodrigues Guri, da Câmara Municipal de Muriaé: "Por 
que o IPSEMG, nesta gestão, interrompeu o processo de inclusão de 
dependentes de segurados e de seus pais que perderam essa 
condição, inclusão prevista no § 5° do art. 85 da Lei no 64/2002, 
depois de processada a inclusão de cerca de 300 dependentes? 
Quando esse processo será reiniciado, sabendo-se que é demanda 
dos servidores?". 

Do Sr. luri Figueiredo, da Faculdade de Direito de ltaúna: "Qual o 
futuro do IPSEMG, no que tange à administração de seus recursos? 
Continuará autarquia ou será privatizado? O IPSEMG-família, grande 
conquista qualitativa de seus funcionários, será mantido ou extinto? 
Haverá cortes?". 

Do Sr. José Rocha da Silva, do Sind-UTE de Governador Valadares: 
"Há de se fazer adequações ao IPSEMG ou se exigir que o Estado 
pague os R$2.000.000.000,00 apropriados indevidamente?". 

Do Sr. Sebastião Ferreira Sousa, do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Rubelita: "Pela LRF, o Governo do Estado pode ter dívidas 
com o IPSEMG e não lhe repassar as verbas?". 

Da Sra. Denise Pires, da Câmara Municipal de Belo Horizonte: "A 
Lei Complementar no 64/2002, em seu art. 31, equipara o servidor à 
disposição de outro órgão público ao afastado para atender a 
interesse próprio, fazendo com que haja cobrança do INSS no órgão à 
disposição, mais 33% por estar afastado, 11% do servidor, mais 22% 
do patronal. Não há justiça nessa lei, mas uma bitributação sobre a 
força de trabalho. Onde estão os Deputados que defendem os 
.trabalhadores?". 

O Sr. Gleison Pereira de Souza - Há necessidade de a legislação 
criar mecanismos para efetivar a contribuição do Estado, do ente 
patronal, para o fundo previdenciário. A lei atual possui obrigações 
nesse sentido. No caso da Lei no 64, em que se criou os Conselhos 
Administrativos e Fiscal do FUNPEMG, a obrigação, entre outras, 
constitui-se no acompanhamento da evolução e na deliberação das 
contribuições feitas ao fundo. 

Esses conselhos são paritários, formados por seis representantes de 
servidores e seis representantes das instituições. Essa é uma forma 
de controlar e efetivar o repasse das contribuições, além de uma série 
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de outras exigências na legislação, como controle pelo Tribunal de 
Contas, responsabilização civil e criminal administrativa pelo não-
repasse, entre outras. 

É importante que a lei crie condições para haver essa cobrança e é 
mais importante ainda que a sociedade acompanhe como tem-se 
dado não só o repasse das contribuições como também a gestão do 
fundo, de modo a cobrar diretamente ao instituto que gere o fundo, ao 
Governo ou a seus representantes. 

O Antônio da Câmara Municipal faz a seguinte pergunta: "Qual a 
nossa opinião sobre o fato de os municípios terem regimes próprios 
de previdência?". Hoje, . a legislação confere essa faculdade aos 
municípios, desde que obedeçam a determinados critérios, que são 
bem tranqüilos. No início, eram mais rigorosos, mas, depois, houve 
uma flexibilização. 

Tudo depende do perfil dos servidores daquele município, de sua 
capacidade de arrecadação e do seu contexto econômico e cultural. 
Se o município dispõe de um contigente de servidores, com uma 
idade atuarialmente sustentável e se possui condições financeiras, por 
meio de arrecadação própria, de bancar a parte patronal, bem como 
de assegurar a manutenção do fundo em um momento de crise, é 
interessante ter seu regime próprio de previdência. Por outro lado, se 
não tiver condições financeiras e o perfil de seus servidores não for 
condizente com um universo atuarialmente interessante, não há 
porque ter regime próprio. A título de exemplo, vamos supor que, no 
município, haja 1.000 servidores, sendo 90% com idade superior a 50 
anos. Se a política de recursos humanos não for a de repor os 
aposentados um por um, ou até mais, não será interessante ter um 
regime próprio de Previdência. 

Há aqui uma outra questão: Como compatibilizar servidor público 
municipal filiado a regime geral com garantia de remuneração 
integral? Como implementar a Previdência complementar? É 
importante saber se esse servidor municipal é efetivo, ou seja, se está 
amparado pelo 'caput' do art. 40. Na hipótese de ser, a Constituição 
garante-lhe o benefício integral. Ele terá direito, no INSS, ao provento 
limitado ao teto de R$1.561 ,00, e o ente patronal deve assegurar a 
complementação de modo que possa aposentar com salário integral·, 
conforme direito dado pela Constituição. 
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Questiona-se por que o IPSEMG teria interrompido o processo de · 

inscrição de facultativos, conforme direito dado pelo art. 85 da Lei 
Complementar no 64. Essa questão não procede, uma vez que as 
inscrições continuam sendo feitas normalmente. Todos os dias, pela 
manhã, na sede do IPSEMG, há uma fila bem grande de servidores, 
que estão ali para inscrever seus pais e ex-dependentes, a fim de 
terem direito ao benefício. A inclusão está sendo feita, e o IPSEMG 
processa tudo isso, com o trâmite burocrático normal. Não houve 
nenhuma interrupção, há apenas uma limitação do número .de 
atendimentos por dia, já que, de outra forma, poderemos não ter 
condições administrativas e burocráticas de atender. Adequamos ·a 
nossa condição administrativa a um número x de solicitações por dia, 
mas não acabamos com a inclusão. 

Qual será o futuro do IPSEMG? Permanecerá como uma autarquia 
ou será privatizado? No que depender do Governo do Estado, o 
IPSEMG continuará como instituto de Previdência, como uma 
autarquia pública. Não se cogita, em qualquer hipótese, a privatização 
do Instituto. O Governo do Estado reconhece e tem a clara noção da 
importância do seu papel, no que se refere à prestação dos benefícios 
de assistência, previdência e saúde, e não há qualquer motivação que 
o faça cogitar a possibilidade de privatizar o IPSEMG. Pelo contrário, 
o interesse do Governo é fortalecer ainda mais esse Instituto, pela 
qualidade de seus serviços prestados. 

Há de se fazer adequações ao IPSEMG ou exigir que o Estado 
pague os R$2.000.000.000,00 apropriados indevidamente? Não me 
parece que o valor da dívida seja esse. A Lei Complementar no 64 
estabelece uma forma de compensação dessa dívida. Os 60% deixam 
de existir à medida que o Estado assume uma despesa. Na verdade, 
o Estado não deve ao IPSEMG, porque esse Instituto é uma das 
instituições que compõem a estrutura administrativa do Estado. A 
pergunta seria a seguinte: A Secretaria da Fazenda teria de pagar. ao 
IPSEMG? A dívida foi negociada, e 60% deixou de existir porque a 
Secretaria da Fazenda assumiu uma despesa futura do IPSEMG, 
permanecendo com a dívida de 40%. A Lei Complementar no 64 é 
muito clara ao dizer que essa dívida tem de ser paga. É necessário 
que todos os servidores do Estado e a sociedade aqui representada 
tenham a clara noção de que o Estado atravessa uma crise financeira 
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de grande proporção. O Estado, de forma ampla, tem a noção das 
suas obrigações, .das despesas efetivas e das despesas e dívidas 
porventura assumidas no passado e tem o compromisso de honrar 
essas despesas, de acordo com sua realidade. Não há como fazer 
brotar recursos. O Estado tem de conseguir arrecadação suficiente 
para que volte a ter um volume de receita satisfatório, a fim de honrar 
os seus compromissos. 

Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Governo do Estado pode ter 
dívidas com o IPSEMG e não repassar a verba destinada a essa 
instituição? A Secretaria da Fazenda tem de fazer esse repasse. Foi 
criado um grupo de trabalho para que seja feito o levantamento de 
todas as despesas em curso pelo Estado e as propostas para que 
essas dívidas diversas sejam reconhecidas e pagas. Não entendo que 
haja algum impedimento pela Lei de Responsabilidade Fiscal, uma 
vez que essa dívida com o IPSEMG existe bem antes dessa lei. 

A Lei Complementar no 64, em seu art. 31, equipara o servidor à 
disposição de outro órgão público ou afastado para atender interesse 
próprio. Questiona se está ocorrendo bitributação, porque está 
trabalhando em outro ente, contribuindo para o INSS, e, por essa lei, 
ainda lhe é exigido que contribua com a sua Previdência. Na verdade, 
a Lei no 9.717 e a Lei Complementar no 64 são bem transparentes no 
que diz respeito à seguinte situação: servidor vinculado a regime 
próprio quando à disposição de um outro regime próprio permanecerá 
vinculado ao regime de origem, ficando as suas contribuições e o 
valor dos benefícios equivalentes aos benefícios a que tem direito no 
regime próprio de Previdência. Se o servidor de um Estado estiver à 
disposição do Governo de São Paulo ou da União, permanece 
vinculado ao regime próprio de origem. Então, não tem de haver 
contribuição para os regimes próprios da União ou do Estado de São 
Paulo nem para o INSS. Ele deverá fazer a contribuição para o regime 
próprio previdenciário do Estado de origem, porque lá se aposentará. 
As contribuições terão de ser vertidas ao regime próprio de 
previdência ao qual está vinculado e pelo qual se aposentará. 

A Sra. Coordenadora - As próximas perguntas serão feitas ao Cel. 
Roberto Rezende. De Valdir Chaves: "Qual a diferença entre o teto e a 
base dos salários dos policiais militares?". De Cláudia, do 
SINDIELETRO: "Juridicamente o Instituto de Previdência do~ 
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Servidores Militares é uma entidade pública ou privada? Trabalho 
em regime de repartição ou capitalização?". De César Augusto, do 
Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Uberaba: "Que tal a 
união do Instituto de Previdência dos Servidores Militares ao Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, para 
garantir nossos direitos previdenciários? Não podemos permitir o 
desmonte do patrimônio previdenciário do IPSM e do IPSEMG. Vamos 
nos unir?". De Nísio de Sousa Arnani, da ABEMEC: "Há algum 
dispositivo legal que possa ser acionado para recuperar os recursos 
do IPSM apropriados pelo Estado? A meu ver, houve apropriação 
indébita da ordem de R$945.000.000,00 em 1995 e corrigidos 
R$1.340.000.000,00". 

O Cel. Roberto Rezende - Quanto à primeira pergunta - a diferença 
entre o teto e a base salarial dos policiais militares -, na minha fala, 
disse que se trata de uma democracia salarial. O servidor de menor 
nível na escala hierárquica, que é o Soldado, ao completar seus 30 
anos de serviço, tem um salário em torno de R$1.600,00. O Coronel 
tem esse valor vezes 3,94, o que resulta em torno de seis mil e 
poucos reais. O universo que percorre do Soldado ao Coronel no final 
de carreira é de 3,94 vezes. 

Quanto à pergunta sobre se o IPSM é, juridicamente, uma entidade 
pública ou privada, está na lei delegada que o Instituto tem autonomia 
administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito público e 
mais algumas considerações. Na realidade, o que chama atenção é a 
autonomia administrativa e financeira, porque o instituto vive hoje 
ainda sob a legislação anterior. A Lei no 64 teria uma edição similar 
para o IPSM, e isso não ocorreu. Então, vivemos ainda sob a Lei no 
10.366, de 1990, e, desde então, temos essa autonomia 
administrativa e financeira, o que nem sempre é respeitado, pois, se o 
fosse, não estaríamos a tratar do esgotamento das nossas reservas e, 
diariamente, a enfrentar cortes no orçamento. Se temos autonomia 
administrativa e financeira, se temos arrecadação própria prevista em 
lei, não há que falar em cortes, há de passar o que a lei prevê. 

Com relação à pergunta sobre se o Instituto trabalha em regime de 
repartição ou capitalização, temos, ainda, a questão da lei. Como 
vivemos sob a Lei no 10.366, tenho que fazer minha contabilidade e 
encerrar meu exercício da ótica da lei de capitalização, lei que 
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prop1c1ou uma reserva que nos levaria a concluir o ciclo 
previdenciário com pagamento futuro, inclusive aposentadoria. 
S~, por _outro lado, diante de lei vigente, temos um regime de 

cap1tallzaçao, na realidade, como a lei não é cumprida, estamos num 
regime de repartição. Somos repassadores de benefícios sem 
capitalizar. ' 

Tentamos demonstrar, na minha fala e na do companheiro Luiz 
Gonzaga, as condições peculiares do regime dos militares. Não são 
tão diferentes. Quando se fala no regime dos militares, na Rede 
Globo, no Jornal Nacional, vem sempre a questão das filhas dos 
militares. Isso não tem nada que ver conosco. Os benefícios básicos 
que temos em nosso Instituto são os benefícios previstos no IPSEMG. 

Dizia ao Sr. Robson e ao Renato que os argumentos que usamos 
para o IPSM se prestam inteiramente ao IPSEMG. Considero que nós, 
funcionários públicos, desde que o Estado cumpra sua parte como 
patrão, desde que tenhamos contribuição do segurado mais o 
patronal, como o Estado cobra do empregador civil, somos 
absolutamente capazes de ter nossa previdência plena, com a 
geração do salário integral, da pensão. Se existe um furo nessa conta 
não é nosso, não é desse salário democrático da PM nem do servido; 
comum. Somos absolutamente viáveis. Temos uma administração um 
pouco diferenciada devido às condições peculiares do segmento. Não 
há essa diferença, e, na realidade, já trabalhamos juntos. As do 
servidor civil já estão em sintonia com as entidades dos militares. 
Quando nos batemos por nossos interesses, de certa forma também 
estamos nos batendo pelos dos civis. E acredito que a recíproca seja 
verdadeira. Não sei se caberia unificação dos Institutos, mas dos 
esforços, com certeza. 

Quanto à pergunta do Nísio, é preciso lembrar, mais uma vez, que, 
quando foi editada a Lei no 64, os débitos do Estado para com o 
IPSEMG foram transformados em benefícios. O Estado não repassa o 
dinheiro, mas também não manda os compromissos. Passa a arcar 
com os benefícios então existentes e injeta recursos para que comece. 
tudo . de novo, a fim de que, no futuro, o IPSEMG se organize 
atuanalmente, com fundo de reserva, para cumprir o seu perfil 
previdenciário. 

No Instituto, isso não aconteceu. A dívida ainda existe. Se vier a ' 
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editar uma lei, a exemplo da Lei no 64, essa dívida será diluída em 
pagamentos de benefícios. 

Se pode ser feita alguma coisa? A União de Pessoal da Polícia 
Militar entrou com ação na Justiça e o Estado está condenado a pagar 
ao Instituto importância em torno de 150 milhões, que é apenas a 
parte do segurado, e que foi possível demonstrar e cobrar do Estado. 
Possível é, os segmentos classistas dos militares não estão 
acomodados, estão lutando pelos nossos interesses. 

O Sr. Renato Barros - Primeiro dirijo-me ao Diretor de Previdência, 
com comentários da Sra. Andréa. Houve réu confesso do não-repasse 
dos valores inerentes aos recursos do FUPEMG do último período. 
Quero saber quando vocês assumiram a administração do IPSEMG e 
desde quando não está sendo repassado recurso para o Fundo de 
Previdência, para o fundo fiscal e para o setor da saúde, ou seja, 
desde quando está ocorrendo e qual o montante? 

Reporto-me à Lei Complementar no 64, art. 68. O encarregado de 
ordenar e supervisionar o recolhimento das contribuições, a que se 
referem os arts. 29 e 30, que deixar de recolher ao FUPEMG, no 
prazo legal, será pessoalmente responsável pelo pagamento das 
contribuições em prejuízo da sua responsabilidade administrativa, civil 
e penal correspondente ao ato ilícito praticado. 

Mais uma vez, o réu confesso está sendo lesado, assim como 
ocorreu em 1998, com mais de 2 bilhões de contribuições dos 
trabalhadores, e sem repasse da parte patronal. Medida legal tem de 
ser tomada para que o fundo tenha funcionalidade confiável, porque 
sai dos bolsos dos trabalhadores, bem como para responsabilizar 
autoridades constituídas. 

Alega-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal é utilizada para 
reajuste salarial. Há servidores que estão há 8 anos sem reajuste. A 
lei não vale, até mesmo quando há lei complementar. Não podemos 
tratar com dois pesos e duas medidas. 

Tramita, nesta Casa, projeto de lei reajustando em 56% o salário do 
primeiro escalão de Governo. O Governo alega, em detrimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que não pode reajustar os servidores. 

O que vale neste País? Rasgamos as Constituições e leis ou 
ficaremos sempre presenciando essa situação? O debate da 
Previdência é importante e oportuno para que façamos com que as 
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leis sejam cumpridas. 

O Presidente Lula, como trabalhador, tem de fazer com que a lei e a 
Constituição sejam voltadas para o social, e não em favor da questão 
econômica, argumento utilizado desde 1994. 

O Sr. Gleison Pereira de Souza - Talvez minha fala não tenha sido 
suficientemente transparente. Não disse, ou se disse, corrijo, que a 
Fazenda não está repassando contribuição do FUPEMG. O que está 
sendo reavaliado para pagamento dentro do atual contexto financeiro 
é a dívida dos 40% restantes da dívida total com o IPSEMG. O Fundo 
recebeu recursos da ordem de R$12.000.000,00. Estão aplicados em 
fundos diversos, como os de renda fixa e variável. A aplicação está 
sendo reavaliada pela Superintendência de Investimentos, que verifica 
se a aplicação feita é a melhor, de modo a assegurar rentabilidade, 
segurança e solidez. 

Os valores referentes à contribuição dos trabalhadores e à 
contribuição patronal, dentro de gradatividade que a Lei 
Complementar no 64 estabeleceu, bem como as demais receitas do 
Fundo, estão sendo repassadas todo mês. Geram montante de 
aproximadamente R$12.000.000,00. 

A Sra. Andréa Myrrha Guimarães de Almeida - A negociação da 
dívida foi feita sem avaliação séria e segura. Talvez a cifra de dois 
milhões seja imprecisa. Mas não foram apresentados para o 
funcionalismo os documentos que comprovavam o montante real da 
dívida. Por isso, pode haver divergências. 

Com relação ao Fundo, só com a instituição dos Conselhos 
saberemos se os repasses estão sendo feitos. Fiz referência aos 60% 
da dívida. A negociação impõe obrigações ao Tesouro do Estado, que 
não as está cumprindo, como é o caso dos repasses, que não estão 
sendo feitos para o IPSEMG. A dívida não foi simplesmente zerada. 
Apesar de o Estado ter assumido a pensão e a aposentadoria dos 
antigos servidores, há que se falar numa diferença entre receita de 
contribuições e despesas. Então, ainda há resíduo. Na minha opinião, 
é uma imoralidade, uma apropriação por parte do Estado. É calote na 
dívida do IPSEMG. Existe ainda a outra parcela de 40% da dívida, 
negociada em 360 vezes. O Tesouro fez cortes profundos no 
IPSEMG, colocando-o em risco. As dívidas muito altas do Tesouro 
para com o IPSEMG vêm de Governos sucessivos, que o sucatearam:. 



254 
Se contribuímos e se o Estado também tem de contribuir, ainda c 

não chegamos à proporção - como está sendo dito - de mais 
aposentados do que servidores na ativa. Então, o dinheiro dá e sobra. 
Os servidores do regime próprio não têm de pagar aos trabalhadores 
rurais. O Estado se apropriou e continua se apropriando. Essa dívida 
histórica - de vários Governos - está sendo aprofundada neste 
Governo. 

Qual a solução? Como a administração deverá agir, a fim de que o 
Instituto seja fortalecido e sua autonomia administrativa e financeira 
seja respeitada? Então, há que se falar mesmo: vamos rasgar a 
Constituição. 

A Sra. Coordenadora - Procederemos à leitura das perguntas 
dirigidas à Sra. Andréa. Da Sra. Zélia Rodrigues Couri, da Câmara 
Municipal de Muriaé: "Parabéns pela exposição. Por que os sindicatos 
não investem maciçamente na informação por meio da grande mídia, 
a fim de esclarecer a opinião pública, abordando a verdadeira lógica 
da reforma? O que o Sindicato dos Servidores do IPSEMG tem feito 
para cobrar da direção do Instituto o pagamento dos serviços 
prestados, que estão em atraso desde outubro de 2002? Quando será 
efetivamente implementado o art. 85, § 5°, da Lei no 64/2002?". 

Do Vereador Mário Farias, Presidente da Câmara Municipal de 
Buritis: "Diante de tantos calotes do Governo mineiro para com o 
IPSEMG, quais as medidas tomadas pelo órgão?". 

Do Sr. Carlos Roberto Silva: "O IPSEMG não aceitava que se 
colocasse os pais como dependentes se recebessem como renda 
própria mais do que o salário mínimo. Hoje, ainda existe essa 
restrição?". 

A Sra. Andréa Myrrha Guimarães de Almeida - A primeira pergunta 
diz respeito aos investimentos dos sindicatos na informação, ou seja, 
usar a grande mídia para esclarecer a opinião pública. Hoje, os 
sindicatos não sabem o poder que têm. Temos boletins informativos 
que circulam em número muito grande, além da nossa luta municipal, 
estadual e federal e dos trabalhadores da iniciativa privada, por meio 
de um fórum unificado, em que estamos tentando construir um 
mecanismo que preste melhores informações. 

Com relação à grande mídia- dependendo de qual seja-, podemos 
enfrentar dificuldades. Muitas vezes, essa grande mídia é patrocinada 
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pelo me~cado financeiro, por seguradoras, planos de saúde, 
Bancos e capital .. internacional. Por isso, temos dificuldades. Esta 
oportunidade que a Assembléia nos oferece, de falar para todo o 
Estado e fora dele, é muito importante. Precisamos construir um País 
que dê dignidade ao seu povo. A questão da grande mídia, pois, é 
complicada e depende de alguns fatores. 

Com relação ao atraso no pagamento de serviços do IPSEMG, já 
reivindicamos a solução ao Estado e conversamos com a direção do 
Instituto. Queremos contribuir, mas dependemos do Tesouro Estadual 
para repassar o dinheiro devido. Vamos tirar recursos de onde? 

Quanto à implementação do art. 85 da Lei Complementar no 64, que 
eu saiba, os não-efetivos estão sendo atendidos normalmente. Caso 
contrário, solicito que nos procurem para encaminhar essa questão. 
Pode haver problemas em relação aos facultativos, pais e filhos que 
perderam o direito e passam a contribuir com 2,8%. Como dito, 
seguem-se trâmites legais, os documentos são verificados; e isso leva 
tempo. 

No que diz respeito aos calotes do Governo mineiro ao IPSEMG, 
encaminharemos debate com a direção do órgão na próxima semana, 
reivindicando que o Instituto ou qualquer outro administrador tenha, 
por lei, essa obrigação de denunciar fatos ilegais e que questione o 
próprio Governo do Estado. E também o faremos por meio de 
medidas judiciais encaminhadas pelo nosso sindicato, assim como 
medidas políticas desta Assembléia. 

Por último, convido as entidades presentes para, após este debate, 
participarem de reunião objetivando organizar nossas solicitações ao 
Ministro, por ocasião de sua visita na quarta-feira, conforme 
documento redigido aqui. Essas entidades compõem o Fórum 
Unificado em Defesa do Trabalho e dos Direitos Sociais. Esse 
encontro acontecerá no Hall das Bandeiras, em frente a esta 
Assembléia. 

O Sr. Antônio Carlos Martins - Boa tarde. É uma pena que num 
fórum técnico tão importante, em que se gasta tanto com inscrições, 
telefone e milhares de papéis, vejamos as galerias tão vazias. 
Sentimos angústia porque o próprio povo, que tanto proclama o 
debate não está aqui. Haja cadeira vazia! São muitos colegas 
omissos. Largamos o serviço e a família, ficamos aqui o dia todo, com 
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ou sem chuva, pois não me omito. Estou chateado com a ausência 
de muitos servidores e Deputados. Este fórum é para todos os 
servidores do Estado, não é para meia dúzia, não. 

Venho com todo o respeito me dirigir a esta instituição que é o 
IPSEMG, onde trabalho há 25 anos, e pergunto ao Sr. Gleison por que 
os Diretores do IPSEMG e Diretores de saúde não encaminham 
propostas para que o Governo do Estado olhe mais por nós, 
funcionários? Trabalhamos muito, e o Governo só corta. Vocês são 
Diretores, são o braço direito do Governo; então peguem a proposta, 
levem para o Governador e digam a ele que está errado cortar 
somente do funcionário público. A Previdência decai, pois o 
Governador toma posse no dia 1 o de janeiro, dá um superaumento a 
todos os Deputados e sua turma de primeiro escalão e não dá para 
nós. Para nós sempre é inconstitucional. 

Fico imaginando como o mundo é ingrato. O Governador está pior 
que o George Bush, que gosta de mandar no povo. Não tenho 
dinheiro para pagar a bomba dele, não. Eles tiram dinheiro do povo, e 
isso não é problema nosso. Contribuímos todos os meses, é 
descontado fielmente no nosso contracheque. Este fórum é 
importante, mas as pessoas que estão nos vendo pela TV Assembléia 
não estão dando a devida importância. Estamos a caminho de uma 
privatização, o Governo está sucateando tudo. Depois da 
administração passada, em que um bandido do PMDB largou tudo às 
baratas, chega outro e coloca um prédio no meio da Savassi - num 
bairro chique daquele -, obrigando os idosos a se consultarem lá em 
cima, subindo num elevador pequenininho. Temos o DR, a Praça 7, o 
Banco ltaú. Não dá mais para acreditar em ninguém, sinto muito. 
Ficamos chateados, temos família, somos responsáveis, e meia dúzia 
de pessoas fica administrando a coisa para o povo pagar? Está 
errado. O fórum é importante, mas não veio nenhum médico. O Lula 
que me desculpe, mas se ele não tomar providência urgente contra 
esses cortes, acompanhando Fernando Henrique Cardoso, não sei 
onde vamos parar. 

A Sra. Coordenadora - Muito obrigada. Antes de passar a palavra ao 
Sr. Gleison, passarei a_o Sr. Eugênio Celso Gonçalves, da UNAFISCO 
Sindical, que também formulará pergunta ao Sr. Gleison. 

O Sr. Eugênio Celso Gonçalves - Essa indignação que o 
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companheiro manifestou há pouco é de todo servidor público, 
neste momento em vemos que o Estado brasileiro tem de atacar os 
problemas essenciais. Na Previdência é a inclusão de 40 milhões de 
pessoas que estão à margem do sistema, que chegarão à idade de 
apo~entad~ri~ sem benefício. E preocupam-se com quem? Com 0 
servrdor publico, que sempre contribuiu sobre a totalidade da sua 
r~muneração. A prioridade está errada. Temos de fazer - como já foi 
drto - a reforma tributária para que o Estado tenha recursos e 
condições de incluir no Regime Geral de Previdência Social esses 40 
milhões de brasileiros, que terão velhice indigna, se nós, sociedade 
organizada, não nos mobilizarmos e exigirmos uma verdadeira 
reforma. 
_C~mo disse a Andréa, reforma é para melhorar, e não para suprimir 

drrertos. Mas o que está na pauta é simplesmente a supressão dos 
di~eitos legítimos adquiridos pelos servidores públicos, ao longo de 
decadas de lutas e conquistas históricas. 

Sr. Gleison, desculpe-me confrontar algumas idéias expostas. O 
senhor apresentou a questão demográfica como uma das mais 
importantes neste momento, que mais gera potenciais déficits na 
Previdência. As informações que passou, na minha modesta opinião 
estão equivocadas. Temos dados do nosso estudo "Verdades ~ 
Mentiras sobre a Reforma da Previdência" - à disposição de todos -, 
que demonstram que a população economicamente ativa do Brasil 
está aumentando, e não diminuindo, como se fala. 

Na ~ltima década essa população aumentou de 43,8% para 49,4%, 
ou seJa, aqueles que têm potencial de contribuir para a Previdência 
Social e~tão aum_entando e, segundo dados demográficos, 
aumentarao por mars duas décadas. Essas pessoas, na maioria 
estão_ marginaliz~d~s, fora do mercado de trabalho. Essa é a grand~ 
q~estao: a economrca, com suas repercussões de natureza social. Se 
nao a atacarmos, não haverá soluções para as questões estruturais 
do País. Não podemos partir de premissas falsas. A questão é 
ec_on?~ica, de arrojo, de geração cada vez maior de superávits 
pnmanos para atender a determinações internacionais do Fundo 
Monetário Internacional, de credores, os mesmos que querem a 
aprovação do Projeto de Lei no 9, para privatizar a Previdência do' 
servidor público e abocanhar essa fatia. ' 
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O Sr. Gleison Pereira de Souza - Com relação à primeira 

questão, compartilho das aflições e ponderações feitas. Estamos 
reavaliando e analisando todos os atos para verificar a manutenção ou 
adequação. 

Perguntaram - e não respondi - se manteremos o IPSEMG Família. 
Esse programa, os demais do IPSEMG e de outras instituições do 
Estado estão sendo revistos e serão adequados, aperfeiçoados, 
extintos - se julgarmos necessário -, ou substituídos por melhores. As 
implementações feitas serão avaliadas, adaptadas ou aperfeiçoadas. 

Houve reivindicação para que a administração do IPSEMG levasse, 
também, ao Governo as questões dos próprios servidores. Quando se 
administra instituição, não se dirige finanças tão-somente ou a 
estrutura, o caixotinho, mas sim pessoas ou gestão de recursos 
humanos. Ao se admitir a direção de uma instituição, cabe à 
administração promover a gestão de seus recursos humanos. Isso 
será feito, claramente, em parceria com os atores interessados, como 
no caso dos servidores do IPSEMG. 

O que acontece neste momento? Todos sabemos que o IPSEMG 
sofreu mudança estrutural muito grande. A administração, juntamente 
com os atores envolvidos, está adaptando-se. O Instituto não pode 
parar. Tendo em vista as mudanças, numa situação técnica ideal, 
tínhamos de fechar, adaptar tudo, abrir as portas e começar. Só qúe 
não podemos - nem devemos - fazer isso. A instituição é grande, 
presta serviços relevantes, emergentes, urgentes e essenciais, que 
não podem ser interrompidos. Queremos que a instituição continue a 
prestar seus serviços com qualidade cada vez maior. Enquanto ela 
continua a prestá-los, adaptações estão sendo feitas. Então, passo a 
passo, essas questões chegam nos seus devidos eixos. 

A gestão de recursos humanos, que é uma das principais questões 
dessa e de qualquer administração, preocupa-nos. Aliás, em relação 
ao plano de carreira, vencimentos e benefícios dos servidores do 
IPSEMG, enfim, tudo que diga respeito à gestão de recursos humanos 
será discutido. A questão que se refere à gestão de recursos humanos 
será discutida em parceria com todos, para definirmos a administração 
e os servidores do Instituto. Essa proposta de gestão será defendida 
conjuntamente por nós. Depois a encaminharemos ao Governo do 
Estado. 
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Não há muito o que se comentar sobre a segunda questão. Farei 

somente uma discordância da discordância com relação ao fato da 
questão demográfica. A informação de que a população 
economicamente ativa no Brasil tem crescido é verdadeira e configura 
o que se chama demograficamente de janela de oportunidade. Se 
tivermos uma política de emprego e renda satisfatória, teremos 
condições de fazer incremento satisfatório na economia. 

Há de se destacar que estamos discutindo principalmente a 
previdência do servidor público. No caso dos servidores públicos, a 
relação de contribuintes para beneficiários é de 1 ,3. No sistema de 
repartição simples, não há como 1 ,3 pessoas contribuírem mês a mês 
para pagar o benefício de uma pessoa. Então, de fato há um problema 
demográfico. 

A Sra. Coordenadora - Muito obrigada, Sr. Gleison. Perguntas feitas, 
por escrito, à Sra. Olga: do Sr. Adolfo Vieira Sales, da FHEMIG: "Por 
que a reforma fiscal não é discutida antes da reforma previdenciária? 
A revisão de renúncias de receitas, de subvenções a grandes 
empresas, de isenção de tributação de entidades filantrópicas, entre 
outras, não deveria ser prioritária?". 

Pergunta da Sra. Maria Helena, do INSS de Curvelo: 
"Cumprimentamos a companheira Olga por traduzir com tanta clareza 
para os telespectadores e os presentes a realidade do déficit da 
Previdência, principalmente apontando a legislação que permitiu maior 
assalto da nossa história 'o roubo e o rombo da Previdência poderá 
ser grande tema para os cineastas'.". 

Perguntas da Sra. Nara Alves Paraguai, da Câmara Municipal de 
Brumadinho: "Durante o segundo período da história, falado em sua 
exposição, era possível o contratado fazer parte do regime próprio? 
Hoje Juízes têm negado direito à aposentadoria dos contratados por 
invalidez, que adoeceram naquela época e não foram amparados 
pelos municípios que tinham regime próprio. Quem deve amparar 
esse servidor? Os Juízes alegam que não havia norma 
regulamentadora antes da Emenda à Constituição no 20. Portanto, o 
r~gime próprio dos municípios não poderia amparar os contratados". 
"E verdade que 90% dos servidores ganham R$2.400,00, como disse 
o Sr. Roberto Brant? Se positivo, por que tanta preocupação com o 
teto? Nos municípios - o meu é exemplo -, somente cargo~ 

\ 

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



260 
comissionados ganham mais de R$2.400,00 e são 
obrigatoriamente filiados ao RGPS. Qual é o número verdadeiro de 
servidores e quem são os servidores que serão prejudicados com a 
instituição do teto de R$2.400,00?". 

Pergunta do Sr. Joaquim Batista de Toledo, da ADUFOP: "Caso seja 
aprovada a reforma da Previdência, como ficaria a situação dos atuais 
inativos do serviço público federal em relação aos reajustes futuros?". 

O Sr. Mário Sérgio Rodrigues Ananias - Sou membro do Conselho 
Municipal da Assistência Social e da Comissão Conselho da Cidade. 
Aqui, represento a UNIPABE. Conforme vários expositores disseram, 
até o presente momento há uma forte corrente que entende não haver 
déficit na Previdência. Pelo contrário, há até superávit. Aliás, não é 
difícil imaginar déficit em um sistema que não tem de gastar nenhum 
centavo com propaganda. Nunca vi uma propaganda do tipo: "Por 
favor, entrem para a Previdência. A previdência social é um do~ 
melhores negócios para você e para a sua família". Isso não existe. E 
compulsório, tirado das pessoas quando começam a trabalhar. Na 
verdade, a Previdência é um maná. Não há necessidade da menor 
propaganda, pois qualquer trabalhador tem de contribuir, queira ou 
não. Isso não é opcional. Baseado nisso, queria obter algumas 
informações das Sras. Olga e Andréa Myrrha: Em relação à discussão 
sobre a reforma previdenciária, qual a análise que pode ser feita sobre 
o elevado custo das aposentadorias especiais - de parlamentares e de 
outros que chegam a prestar apenas um ou dois mandatos e 
aposentam-se com altos salários? 

As outras perguntas que gostaria de fazer já foram respondidas. 
Obrigado. 

A Sra. Olga Carvalho Hott - Primeiramente, responderei à pergunta 
formulada pelo Sr. Mário Sérgio Rodrigues Ananias. 

Realmente, a Previdência não é deficitária, mas superavitária. Tanto 
assim é, que a iniciativa privada está de olho nela. E não é de agora, 
mas há muito tempo vem tentando abocanhar esse maná. Nós, 
servidores públicos, pagamos o percentual de 11% sobre a nossa 
remuneração, para termos garantida a nossa aposentadoria. Existem 
planos que oferecem aposentadorias com contribuições menores. 

Quanto aos altos salários, pensamos em seu reflexo na 
aposentadoria, mas acho que devem ser corrigidos enquanto salários, 
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Se a pessoa pagou para ter garantida a integralidade do benefício 
num estado de direito isso deve ser garantido. ' 
Q~a_nto às outras perguntas, vou a elas responder de forma mais 

generrca, tentan?o agrupá-las. Com relação à reforma fiscal, é claro 
que esta deverra preceder qualquer reforma social. Isso seria a 
organização do custeio do Estado. 

Fala-se em déficit, mas não temos déficit em nenhum gasto do 
Governo com a sociedade. Os recursos que o Estado arrecada são 
~xatamente para cobrir as despesas com a sociedade. Falar em déficit 
e um enfoque completamente tendencioso. 

Quanto aos desequilíbrios de custeio, realmente existem - e não são 
pouc?s.. ~s grandes empresas, quando deixam de pagar a 
contrrbUJçao, re~orre~ aos refinanciamentos, e algumas delas 
garantem um ref1nanc1amento do seu débito em até 80 anos. Qual 
empresa deficitária poderia arcar com um benefício tão grande para 
seus devedores? Isso é revoltante. 

Com relação às filantrópicas, parece que está havendo uma 
mudança de postura no atual. Governo. Obtive essa informação de 
uma colega ~ue trabal~a diretamente com as filantrópicas. No 
~overno anterror, o que t1nhamos era o seguinte: existia um parecer 
f1scal para se cassar o benefício porque a entidade realmente não 
pr~stav~ nenhum, _benefício assistencial. Vou citar o exemplo da 
Un1v.ers1dade Catol1ca, que teve parecer desfavorável à concessão. 
l_nfehzme~t~, vou ter que falar na ausência. O Deputado Brant, à 
epoca M1n1stro . da Pr~vidência, desconheceu o parecer fiscal e 
restabeleceu a f1lantrop1a da Católica. Não é do nosso conhecimento 
que . a Católica preste algum serviço filantrópico. Quando alguém 
prec1s~ de ~olsa de, estudo, o estudante consegue apenas o crédito 
edu~at1vo:, ~ lamentavel que a reforma fiscal não preceda a reforma 
prev1denc1ana. Isso está ocorrendo porque o capital especulativo está 
acha_ndo uma boa hora para implementar seu ganho. Temos um 
P.re~1dente de esquerda, e insistem que ele execute um programa de 
d1re1ta. 
. Parece qu~ a Nara confundiu um pouco o que o Deputado Brant 

d1sse. Ele ~1sse que os servidores públicos, na sua maior parte, 
ganham aba1xo do teto, e você entendeu como se ganhassem acima. 
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Real~~nt~ g_anha~ abaixo. O prejuízo da privatização da 
Prev1denc1a nao va1 afetar apenas os futuros servidores, mas também 
os atuais e os já aposentados. Existe a prerrogativa de que o sistema 
tem que ser viável, e o sistema se tornará totalmente debilitado aó se 
criar a previdência complementar. 

A Sra. C~ordenadora_- Obrigada, Olga. Há várias perguntas dirigidas 
ao Dr. Gle1son. Acred1to que há uma proposta de encaminhamento 
para este debate, apresentada pela Sra. Andréia, de continuar a 
discussão. Cheguei a comentar com o Coronel que, tão logo se 
apresen~e a reforma no Congresso Nacional e tenhamos a capacidade 
de analisar as suas repercussões no Estado, façamos audiências 
públicas na Assembléia para garantir a discussão tanto no IPSEMG 
quanto no IPSM. 

Quanto às perguntas dirigidas ao Dr. Gleison, opto por não passá-
las ao senhor, a fim de continuarmos o debate. 

A. Sra. Vanessa Portugal Barbosa - Gostaria que Andréia, Olga e 
Gle1son comentassem algumas questões importantes. Uma delas está 
relacionada com alternativa. Como foi dito anteriormente, não r foi 
apresentada uma reforma da Previdência para equilibrar as contas da 
Previdência. O que querem é a redução do Estado. Isso explica o .fato 
de haver um número de funcionários na ativa cada vez mais próximo 
do número de aposentados. Isso é lógico, porque, se o Estado se está 
reduzindo,_ dim_inui o número de servidores. Isso, aliado ao que 0 
companh~1ro d1sse.: de que uma enorme quantidade da população sai 
da formalidade e nao contribui para a previdência. 

No entanto, o que está posto hoje estava no Governo Fernando 
Henrique; ou seja, Lula quer também a diminuição do Estado, e a 
retirada de direitos dos trabalhadores. Por isso, deve haver uma 
reação dos trabalhadores, e esta deve ser à moda antiga. Está na 
hora de os servidores públicos, juntamente com demais - os 
trabalhadores, irem às ruas. É o momento de chamarmos à greve, a 
uma greve geral, pelo menos os servidores públicos. 

Quanto à outra questão, a Olga respondeu-a antes que fosse 
formulada. Refere-se ao déficit, que o Gleison lembrou dizendo" que 
~sara':l essa palavra porque é didática. Déficit é uma palavra usada 
mtenc1onalmente, para colocar a população contra os servidores 
públicos. Isso está errado, porque não se fala em déficit quando se 
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trabalha com direitos sociais. 

É que se torna um contra-senso todos dizerem que isso não deve 
ser feito de forma matemática. Vou repetir: se é uma diséussão 
matemática, a primeira conta a ser feita é de quanto o Brasil 'gasta 
para pagar as dívid~s interna e externa. E qua~t? os banqueiros,. as 
pessoas que financiaram as campanhas de Aec1o Neves e do Lula 
ganham? Está aí o desvio de dinh~i~o. Temos de repe~ir. iss? 
sistematicamente, porque, caso contrano, perderemos o d1re1to a 
Previdência, à saúde, à educação, etc., que são garantidos aos 
trabalhadores. 

A Sra. Solange Guimarães Araújo - Sou Presidente do SINDIFISP-
MG. Sempre se ocupando com o tema Previdência Social, nossas 
entidades representativas procuram fazer com que a sociedade e os 
governos entendam que deveriam ser efetivadas ações para tornar a 
previdência social pública viável a todos, sob o enfoque social. A 
reforma da Previdência está sendo conduzida meramente sob o 
enfoque do ajuste fiscal. Temos um fórum técnico, cujo nome é 
Reforma da Previdência. Empenhamo-nos em fazer a defesa da 
previdência social pública junto à sociedade, no Governo de FHC. 
Neste Governo, nós, servidores públicos, fomos surpreendidos 
quando o peso da reforma passou a recair sobre a previdência própria 
do servidor público. Estamos na defensiva, criando fóruns e mais 
fóruns, em vez de sermos mais ousados e incisivos. 

O Ministro assumiu que a reforma, no Regime Geral de Previdência 
Social, não é tão necessária, mas os desvios denunciados 
comprovam o contrário. Temos de dar um fim ao fator previdenciário, 
tão injusto ao trabalhador depois de 30 anos de trabalho, se mulher, e 
35 anos, se homem; há de s~ criar uma estrutura que extinga as 
corrupções e as sonegações. E necessária uma contra-reforma, uma 
ampliação da base contributiva do regime geral, um regime de 
Previdência Social que ampare o trabalhador da informalidade, pois 
há 40 milhões de pessoas fora do mercado. Até 2020, a população 
deste País será composta de jovens; durante 17 anos, 65% da 
população estará na faixa dos 15 a 60 anos. O que fazemos para 
serem amparados na velhice pela Previdência Social? O que.interessa 
à sociedade? Privatizar a previdência do servidor público? Que ganho 
terá a sociedade? O ganho é do capital especulativo, das 
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seguradoras, dos Bancos; a sociedade ganhará se houver a~ 

contra-reforma, levando à população o direito fundamental, garantido 
pela Constituição Federal. Obrigada. 

A Sra. Andréa Myrrha Guimarães de Almeida - A Vanessa fez uma 
pergunta respondida, com brilhantismo, por ela mesma, e a Solange 
complementou-a muito bem. Portanto, não precisamos fazer 
considerações, apenas as parabenizo. 

O Sr. Gleison Pereira de Souza - Como a Andréa disse, na verdade, 
as questões foram, por si só, respondidas. Faço coro à idéia de que a 
reforma previndenciária tem de ser discutida como um conceito e não 
como questão fiscal. A Previdência é um seguro social, tendo de 
contar com uma base contributiva do servidor e do seu patrão, para 
que seja sustentável. Com certeza, tem de ser discutida como 
benefício social, e não como privado. 

O IPSEMG, eu e os demais acompanharemos o desenrolar do 
fórum. Parabenizo a Assembléia Legislativa pela iniciativa. A 
discussão é sempre válida e, neste momento, é também necessária. A 
administração do IPSEMG está completamente aberta às críticas, 
sugestões e ponderações que nos forem encaminhadas. Quem tem 
nos procurado tem tido uma recepção pronta e imediata. Quem deseja 
colaborar conosco será bem atendido, porque a Instituição não 
pertence ao seu grupo gestor, mas aos seus próprios servidores e 
demais servidores do Estado. Obrigado. 

A Sra. Olga Carvalho Hott - O Brasil não pode ser comparado a 
nenhum país do Primeiro Mundo, porque está em construção. Trata-
se de um país, potencialmente, de pleno emprego, mas está faltando 
vontade política para promover o seu desenvolvimento. Talvez, no 
próximo milênio, precisemos reformar a Previdência. O Brasil precisa 
apenas de desenvolvimento. 

O Sr. Luiz Gonzaga - Se no regime geral um dos problemas é a 
ausência de contribuintes pela informalidade do trabalho, no setor 
público isso não ocorre, porque todos os servidores contribuem 
religiosamente. Temos de ficar atentos a essa lógica do Estado 
mínimo, ou seja, das tercerizações, que já estão acontecendo em 
vários setores. Se continuarem nesse ritmo, não demorarão a atingir a 
segurança pública. Estamos convencidos de que o regime próprio é 
viável economicamente. Tanto o IPSEMG quanto o IPSM estão 
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tecnicamente preparados para gerenciar esses planos. Se não 
conseguirmos .. garantir a previdência pública, dificilmente 
conseguiremos segurar a privatização da saúde que, com certeza, virá 
no bojo da reforma. Muito obrigado. 

Encerramento 
A Sra. Presidente (Deputada Marília Campos) - A Presidência 

agradece aos expositores, demais autoridades, participantes e público 
pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra 
a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de 
logo mais, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 
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Sr. José Célio Alvarenga - Palavras do Sr. Maurílio Neris de Andrade 
Arruda - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio 

Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Bejani - Ana Maria - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elmiro 
Nascimento - Ermano Batista - Gil Pereira ~ Gustavo Valadares - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonídio Bouças - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Marília 
Campos - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - 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 das atas das duas reuniões 

I 
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anteriores. 

Atas 
- O Deputado Chico Simões, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 

Exmos. Srs. Deputado Federal Carlos Mota, membro da Comissão 
Especial para a Reforma da Previdência; Doorgal Gustavo Borges de 
Andrada, Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros -
AMAGIS -; Maria Lúcia Fattorelli Carneiro, Presidente da Delegacia 
Sindical de Belo Horizonte do Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal - UNAFISCO Sindical -; José Célio 
Alvarenga, Secretário-Geral da Federação dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do Estado de Minas Gerais; Laura Tavares 
Soares, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
doutora em economia do setor público; e José Prata Araújo, 
economista, especialista em Previdência Social. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do 

Fórum Técnico "A Reforma da Previdência Social", com os temas 
"Experiências da Reforma Previdenciária em Outros Países" e "Pontos 
em Discussão para a Reforma da Previdência", que será discutido a 
partir dos subtemas: "Previdência complementar (Projeto de Lei no 9 e 
Lei Complementar no 1 09)"; "Contribuição dos inativos"; "Fator 
previdenciário"; "Estabelecimento de teto dos benefícios"; "Eliminação 

. das regras de transição da Emenda no 20"; e "Democratização da 
gestão da previdência". 

Avisos 
O Sr. Presidente - Entre os materiais incluídos na pasta que cada 

participante recebeu está o regulamento deste fórum técnico. 
Segundo o regulamento, nas sessões plenárias de palestras e 
debates, como esta que estamos realizando, poderão ser 
apresentadas propostas sobre a reforma previdenciária. 

As propostas irão co.mpor um documento - síntese, que será 
apresentado na plenária de discussão das propostas. Elas serão 
então sistematizadas pela Comissão Relatora do Fórum, com 
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assessoria da Assembléia Legislativa, para serem entregues ao 
Ministro da Previdência Social, na sessão plenária de encerramento. 

As entidades que já tenham as propostas formatadas poderão 
apresentá-las à mesa receptora de propostas, situada à esquerda do 
Plenário, onde farão a inscrição para defendê-las. 

As entidades que estiverem assistindo ao evento no teatro e no 
auditório e que quiserem apresentar propostas deverão preencher a 
ficha de inscrição inserida na pasta, entregá-la ao funcionário da 
Assembléia posicionado no local e se dirigir ao Plenário, onde deverão 
apresentá-las pessoalmente. 

Lembramos que o prazo para encaminhamento de propostas se 
encerra às 11 horas de amanhã, dia 15. 

Para serem incorporadas ao documento final do Fórum, as 
proposições apresentadas deverão ser defendidas oralmente e 
encaminhadas à Mesa por escrito, assinadas pelos proponentes, e, se 
possível, deverão também ser encaminhadas em disquete. 

Gostaríamos, por fim, de retificar notícia veiculada hoje no boletim 
"Assembléia Informa" segundo a qual o Presidente da Associação dos 
Praças, Policiais e Bombeiros Militares, Luiz Gonzaga Ribeiro, teria 
caracterizado como privilégio as diferenças entre as funções dos 
militares e dos civis. Ao contrário, o que palestrante afirmou foi que, 
em razão das grandes diferenças funcionais entre os servidores civis 
e militares, justifica-se a existência de um regime próprio de 
Previdência para os servidores militares. 

Palavras da Sra. Laura Tavares Soares 
Bom dia a todos, quero agradecer ao povo de Minas Gerais, 

representado aqui nesta Casa. É uma honra para mim estar aqui para 
travar este debate tão complexo e tão delicado neste momento 
histórico que o nosso País atravessa. Estamos tendo uma 
oportunidade única de debate e de reflexão acerca da possibilidade 
histórica de construir um outro sistema de proteção social que seja 
mais justo e mais solidário. 

Tenho viajado muito por este País debatendo esse tema da reforma, 
quase sempre trabalhando sobre as alternativas para o Brasil. Hoje fui 
convidada para trabalhar as experiências internacionais, para tentar 
mostrar para os senhores e as senhoras essas experiências, as suas 
graves conseqüências em outros países, particularmente, nos países ' 
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da América Latina. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
As reformas da Previdência Social tiveram um antecedente histórico 

tiveram o seu começo no início da década de 80, no Chile, ainda sob 
a ditadura militar. Foram consideradas uma experiência pioneira de 
reforma privatizante da previdência, em um contexto de início da 
implantação das chamadas políticas de ajustamento neoliberal em 
toda a América Latina, cujos organismos promotores conhecidos de 
todos foram, principalmente, o FMI e o Banco Mundial. Eles davam o 
suporte técnico, como veremos a seguir, na proposição dessas 
reformas. Sem dúvida nenhuma, por trás dessas reformas estava o 
agente interessado: o sistema financeiro internacional. A modalidade 
predominante da reforma, em quase todos os países, inaugurada pelo 
Chile, foi a da capitalização, ou seja, a da substituição dos antigos 
regimes públicos de repartição por regimes de capitalização. O 
modelo neolíberal impunha, no seu pacote, não apenas medidas 
econômicas, mas também uma série de exigências do FMI, as 
chamadas condicionalidades, que impunham, de alguma forma, ou 
exigiam daqueles que adotassem o empréstimo do FMI, em primeiro 
lugar, a grande questão do déficit fiscal, que tem sido atribuído, desde 
então, ao chamado gasto público. A reforma da Previdência, assim, foi 
quase sempre pautada na diminuição do déficit, enfatizando-se a idéia 
de promover uma reforma do Estado para enxugar as suas atividades 
e promover a sua eficiência, particularmente naquilo que os 
organismos internacionais chamavam da diminuição dos custos. Há 
também a idéia de aumentar a competitividade das empresas, 
reduzindo os seus custos sociais, partindo da premissa de que estes 
aumentam muito os custos de produção das empresas e flexibilizando 
a mão-de-obra. Como os senhores poderão ver, essas também são 
premissas postas hoje em nossa proposta de reforma. 

O modelo de capitalização do Chile, hoje, é amplamente criticado. 
Existem, aliás - citarei para os senhores -, relatórios de técnicos do 
próprio Banco Mundial, que, depois de uma década e meia de 
funcionamento desse sistema, mostram uma série de falhas, de 
ineficiências e de problemas, particularmente no que diz respeito 
àquilo que supostamente a reforma teria vindo para realizar, a sua 
sustentabilidade financeira. Quer dizer, hoje há graves problemas de 

- ~--------------------------------------------------~--~ 
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manutenção financeira no sistema de capitalização. Os altos custos 
de transição, no Chile, representaram 25% do seu PIB, que foram 
bancados pelo fundo do cobre. Houve também o custo altíssimo da 
administração do sistema - veremos os dados em seguida -, que 
penalizou quase sempre os cofres públicos e os trabalhadores de 
mais baixa renda; as baixas taxas de reposição quando se trata de 
trabalhadores de baixos salários; e o seu caráter excludente, uma vez 
que esse sistema tem conseguido baixíssimas coberturas. No caso 
chileno, ela não chega a 40% da sua população ocupada. 

Além disso, o grande argumento de que o sistema de capitalização 
geraria uma população que investisse no futuro também tem sido 
seriamente criticado, e há evidências de que não ocorreu o aumento 
do investimento produtivo. Em última análise, veremos, mais adiante, 
que esses recursos acumulados revertem para o próprio sistema 
financeiro. 

Há alguns dados bastante ilustrativos da experiência chilena, da 
opção a esse modelo. O custo, como falei, é 25% do PIB; apenas 50% 
dos trabalhadores de baixos salários contribuem regularmente para os 
fundos; a taxa mínima de contribuição do trabalhador para esses 
fundos é de 1 O% do seu salário, diga-se de passagem que os 
empresários não contribuem para o sistema; os encargos e as 
comissões desses fundos privados penalizam exatamente esses 
trabalhadores; e existe um risco enorme de se receber um benefício 
muito baixo, o que obriga o Estado chileno a complementar com a 
chamada "aposentadoria assistencial", que, no Chile, representa 80% 
do salário mínimo. Hoje, mais de 40% das aposentadorias mínimas do 
Chile devem ser cobertas pelo Estado chileno, ou seja, por recursos 
públicos. Isso significa dizer que a taxa de capitalização não é nem 
sequer suficiente, ao final do período, para pagar uma aposentadoria 
mínima. 

A taxa de poupança de 21% do PIB, do início da década de 80, que 
é gigantesca, não aumentou ao longo da década seguinte, mantendo-
se abaixo dos níveis de 20%. E a poupança tampouco significou um 
aumento de investimentos produtivos, as empresas alegam a 
manutenção da escassez de fundos e, sobretudo, a falta de demanda 
dos consumidores. 

O modelo do Banco Mundial foi imposto a toda a América Latina em ' 
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1994, num documento clássico chamado "Envelhecimento sem 
Cri~e". _E_sse mo?~lo estaria fixado em três pilares básicos: um pilar 
obng~tono admm1strado_ pelo setor público, aquilo que o Banco 
Mundial chama de previdência básica ou previdência mínima uma 
previ~ência p~blica obrigatória para todos; um pilar obrigatório 
tambe~ ~dm1~1strado pelo setor privado, em que entraria um regime 
de cap1tallzaçao complementar; e um pilar complementar de natureza 
voluntár~a,_também ~dministrado pelo regime de capitalização privada. 

Os objetivos do s1stem~ público seriam a redistribuição e o próprio 
seguro, no caso a Previdência. A idéia é de um sistema coletivo 
básico ?u míni_mo, q_ue o próprio Banco Mundial reconhece que te~ 
um carater ass1st_enc1a_l, que é aquilo que chamo de previdência pobre, 
para os pobres, f1nanc1ado principalmente com tributos. 
? segundo sistema é o pilar obrigatório administrado pelo setor 

pn~a?o, que tem uma poupança mais o co-seguro. Já introduz o 
ob~et1vo. da poupança, prevê um plano de poupança individual, ou 
seja, de1xa de ser coletivo e passa a ser com contas individuais ou 
planos ocupacionais. Aqui entrariam os fundos de pensão das 
empresas ou das categorias dos trabalhadores. Ele é totalmente 
financiado por recursos contributivos e é regulamentado pelo Estado. 

N_o caso da previdênci~ complementar, teríamos uma poupança 
ma1s o co~segu~o, tambem de natureza individual ocupacional e 
totalmente f1nanc1ado pelas contribuições dos trabalhadores. 

Como dizia, já em análise, o próprio economista chefe do Banco 
Mundial, no final da décaçia de 90, Sr. Stiglitz, começa-se a debater o 
~ue chamam de mitos das reformas da América Latina. Um dos mitos 

·e que os planos privados de contribuição definida aumentariam a 
p_ou~ança nacional e incentivariam o mercado de trabalho. Os próprios 
tecmcos do Banco Mundial têm questionado se isso tem ocorrido na 
América Latina. Em seguida, mostrarei os dados da OIT. 

Outro mito é que os rendimentos das contas individuais de 
ca~italização são mais altos do que os rendimentos obtidos pelo 
reg1me de transição. 
~utro mito é que investimentos de fundos públicos não teriam 

efe1tos macroeconômicos, ou seja, não estariam gerando crescimento. 
Outro mito é que a concorrência asseguraria custos administrativos 

mais baixos. Vimos, no caso chileno, que essa concorrência é~ muito 
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questionada. À medida que os fundos privados se conglomeram, a 
tendência é a concentração, o agrupamento dos grandes fundos, que 
,acabam concentrados em poucas entidades privadas, o que mantém 
os custos altos para os trabalhadores. 
, E, finalmente, o último mito, o de que a ineficiência dos. governos 
levou à privatização, que seria a melhor opção. Quais são as 
tendências mundiais das reformas da Previdência? O primeiro grupo 
de reformas são as chamadas reformas estruturais, que implicam a 
privatização total ou parcial da Previdência e foram realizadas 
principalmente na América Latina, na Europa central e no Leste 
Europeu. Reparem em que nenhum dos países centrais avançados, 
que possuíam em seus sistemas o estado de bem-estar social, 
chamado "welfare state", fez reformas dessa natureza. Não por acaso, 
hoje há evidências de que os países europeus que apresentam as 
melhores taxas de crescimento foram aqueles que mantiveram seus 
regimes de repartição e seus sistemas de proteção social fortalecidos, 
sem realizar esse tipo de reforma. Reparem em que estamos entre os 
países periféricos capitalistas, que fomos alvo das reformas mais 
radicais, patrocinadas pelo FMI e pelo Banco Mundial. 

Um segundo grupo de reformas são as chamadas "não estruturais", 
que implicam preservar o· seguro social público, de um lado, mas que 
introduzem modificações nos parâmetros do próprio sistema. 

A maioria dos países latino-americanos realizaram as chamadas 
reformas estruturais, ou seja, passaram os seus regimes públicos de 
repartição para regimes privados de capitalização. As exceções foram 
o Brasil, o Equador, a Guatemala, o Panamá, o Paraguai e a 
Venezuela. A reforma mais antiga foi a chilena, datada de 1981; todas 
as demais, na América Latina, ocorreram na década de 90. 

Quanto à situação da Europa central e do Leste europeu, podem 
reparar em que vários desses países são ex-socialistas, hoje numa 
transição forçada para _ o r~gime capitalista, com graves 
conseqüências sociais para seus povos. 

Estas são as principais características das reformas não estruturais: 
modificam-se as prestações como forma de compartilhar os custos 
crescentes da relação de dependência, ou seja, com a mudança 
demográfica, aumentando a relação de dependência entre inativos e 
ativos, há uma modificação da prestação no próprio interior do 
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sistema. E o que o Brasil vem tentando fazer ao longo da década-. 
de 90 e a partir dessa reforma. Há uma mudança na fórmula do 
cálcul_o das prestações, aumentando-se os anos de contribuição, 
combmada com a mudança para maior da idade para. a 
aposentadoria. Os ajustes por custo de vida e outras variáveis são 
introduzidas. As mudanças na taxa de contribuição quase sempre 
mantendo a modalidade da contribuição progressiva, ou seja, a idéia 
de que os que podem pagar mais o façam. Há uma tendência geral 
entre a igualdade no trato de homens e mulheres e o incremento de 
regimes complementares no sistema de seguridade social, ou seja, as 
chamadas reformas não estruturais, aquelas que não privatizam nem 
transformam totalmente o sistema em capitalização, as quais chamo 
de regimes mistos. São regimes em que se mantém o sistema público 
básico, como diz o Banco Mundial, e se introduz um regime 
complementar de natureza quase sempre privada. 
Mostr~rei uma transparência, trabalho feito pela Organização 

Internacional do Trabalho, revelando a importância do sistema 
previdenciário no Brasil, que tem exercido papel relevante na redução 
da pobreza. Segundo várias fontes, de 62% a 67% das pessoas acima 
de 60 anos recebem algum benefício, o que significa que a pobreza, 
que se situa, hoje, num patamar de 37%, no Brasil, sem esse tipo de 
cobertura, chegaria a 72% para esse grupo de idosos desprovidos da 
previdência social. Todos sabem que boa parte dos aposentados 
rurais e das pequenas cidades têm suas economias movimentadas 
pelos recursos das aposentadorias da Previdência Social. 

Temos, hoje, 218 milhões de pessoas sem nenhum tipo de 
seguridade social, o que se mostra, neste quadro, com 121 milhões de 
indigentes, camponeses pobres, e 140 milhões sem assistência à 
saúde. Este quadro evidencia que nossas reformas não podem se 
pautar em modelos de países desenvolvidos. Elas têm de basear-se 
na inclusão de todo esse contingente gigantesco de excluídos da 
seguridade social. · 

Uma série de estudos internacionais de peso tem mostrado que a 
seguridade social é a melhor política de inclusão. É mais eficiente, 
mais eficaz, sem programas para pobres, que acabam se acoplando a 
modelos econômicos que não garantem a inclusão e a igualdade 
social. Portanto, se alguma política social é importante para o combate 
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à pobreza, esta é a seguridade social. 

Aqui estão alguns dados que mostram o gasto público, revelando a 
estrutura etária da população, que aumenta proporcionalmente, mas 
cuja tendência não é tão dramática. Só teremos uma inversão entre 
grupos jovens e idosos a partir de 2050. 

Uma informação importante é a baixíssima cobertura das pessoas 
com 60 anos ou mais nos países latino-americanos. O Brasil, com o 
percentual de 62%, é um dos países com mais alta cobertura, ficando 
atrás apenas do Uruguai e da Argentina. Esse dado é de 1997, e cabe 
ressaltar que a Argentina teve uma grande diminuição da sua 
cobertura em razão da privatização do seu sistema. Fizemos uma 
média simples da América Latina, e apenas 33% dos idosos acima de 
60 anos são cobertos por um sistema de aposentadorias e pensões. 

Finalmente, o impacto dos benefícios previdenciários na distribuição 
da renda média mostra que, com a introdução das aposentadorias e 
dos benefícios previdenciários, o índice de desigualdade, que é 
medido pelo Coeficiente de Gini, diminui. 

O crescimento da informalidade é o fator verdadeiramente 
importante no que diz respeito ao regime. Assisti a uma entrevista 
relativa ao debate de ontem em uma rede de TV de Minas, em que se 
dizia que a informalidade afetaria apenas o regime geral da 
Previdência Social. Não é verdade. A informalidade e a "precarização" 
do trabalho têm atingido também o setor público na América Latina, e 
o Brasil não foge à regra. Se tivéssemos mantido o estoque de 
trabalhadores públicos de 1990, hoje teríamos uma paridade de um 
para um entre ativos e inativos no Governo Federal. 

Essa "precarização" também acontece no setor público, é geral, ou 
seja, há uma queda dos ativos formais tanto no setor privado quanto 
no público. De cada 1 O novos empregos criados na década de 90 na 
América Latina, 8,1 foram informais. Isso mostra o desastre dessa 
última década no nosso continente por conta dessas políticas 
neoliberais. 

Quais são os principais elementos do funcionamento dessa 
previdência privada na América Latina? A cobertura das caixas é 
baixíssima, e o mais importante é a relação entre contribuições e 
filiados ao sistema. É uma relação de 42,7, baixíssima do ponto de 
vista daqueles que contribuem com relação aos filiados na cai~a. · 
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Este é um gráfico muito interessante que tenho divulgado, que 

mostra a composição da chamada carteira de investimentos, para 
onde vai o dinheiro dos fundos privados de pensão na América Latina. 
Essas informações são da OIT, que realizou um estudo para a 
América Latina. Os senhores observam que 57% desses recursos, a 
famosa poupança gerada por esses fundos privados, vão para o 
pagamento da dívida governamental. Rolam nos próprios títulos da 
dívida, servem para cobrir o pagamento de juros de dívida dos 
próprios governos, entram no chamado circuito financeiro. Além disso, 
18% vão para instituições financeiras, e apenas 7% do total dessa 
poupança gerada vão para o chamado mercado de capitais, que eles 
alegam que seria o grande mercado em que estariam os 
investimentos. 

Igual proporção das ações, ou seja, 7%, são remessas para o 
exterior, mostrando que o único investimento não financeiro de toda a 
carteira chega a apenas 9% de toda a poupança. Este gráfico mostra 
claramente que não há um retorno em investimento produtivo a partir 
dos recursos gerados por essa poupança privada. 

Outro dado interessante é a concentração dos chamados mercados 
dos fundos de pensão. A maior parte, 7 caixas no Chile, concentram 
54% dos recursos dos contribuintes nos fundos de pensão, mostrando 
que não existe uma concorrência livre entre esses fundos. 

Aqui está detalhada a estrutura das comissões. Quero mostrar que 
41% das contribuições dos trabalhadores são para custos 
administrativos, em termos líquidos; em termos brutos dá 27%, ou 
seja, é um custo administrativo altíssimo e que pesa na contribuição 
dos trabalhadores. 

O único país que teve rendimentos dos fundos de pensão acima de 
10%, em termos reais, nos últimos 12 meses, foi a Bolívia. O restante 
alcançou patamares quase sempre inferiores às suas próprias taxas 
de inflação. 

Aqui estão os custos de transição. Num trabalho da OIT, estimou-se 
que se no Brasil fizéssemos um custo de transição para um regime de 
capitalização ele iria custar 202% do PIB interno. Aqui temos algumas 
estimativas desses custos- de transição em alguns países. 

O que tem levado, em síntese, à privatização, à transição ou à 
passagem de um regime de repartição para um regime de 
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capitalização privada são os altos custos de transição e de 
manutenção e nenhum poder redistributivo. Para mim, essa é uma 
questão que tem de ser debatida, pois estamos tratando de 
previdência social pública, sobretudo no contexto da seguridade 
social. Quero saber qual é a capacidade redistributiva que um regime 
ou que um sistema de fundos de pensão capitalizados, públicos ou 
privados, tem. 

Na sexta-feira passada estive em Porto Alegre debatendo com os 
companheiros da CUT e disse que a alternativa dos fundos de 
pensão, mesmo que fechados, hoje atingiria uma parcela ínfima dos 
trabalhadores brasileiros. Boa parte desses trabalhadores não têm 
nenhuma chance de se incorporar sequer a esse tipo de fundo de 
pensão, de natureza securitária para grandes grupos ou para 
empresas. Portanto, há um alto grau de exclusão nesse tipo de 
regime, uma gigantesca transferência de poupança pública para 
poupança privada. Como vimos nos dados do Chile, não é verdade 
que a poupança aumenta, ela continua a mesma. O que ocorre é uma 
transferência do setor público para o setor privado e não há um 
retorno dessa poupança em termos de crescimento, principalmente 
em termos de emprego. 

A Argentina cumpriu à risca a transição e a exigência da reforma da 
previdência, que o FMI condicionou no seu empréstimo, e hoje possui 
a maior crise de desemprego da América Latina. É a evidência mais 
gritante de que a reforma da previdência não serviu para a geração de 
empregos e renda. 

Hoje, vários documentos internacionais destacam a importância de 
se voltar a pensar em sistemas universais. Aliás, no Chile está-se 
tentando voltar atrás, ou seja, passar do sistema de capitalização para 
um sistema público universal que considere a seguridade social. 

É fantástico, pois esses países já avançaram nessas experiências e 
hoje estão tentando voltar atrás. Nós começamos a fazer uma 
experiência que já se mostrou falida nos demais países. 

Trago para vocês as sínteses de documentos das Nações Unidas, 
da CEPAL, da OIT, organismos internacionais. Os senhores poderão 
ver que esses são os critérios da nossa Constituição de 1988. 
Portanto, fomos pioneiros na Constituição de 1988 ao introduzir o 
capítulo da seguridade social que supõe uma,cobertura universal, u'ma 
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solidariedade, contribuições tripartites e progressivas, bases 
múltiplas de financiamento. Não podemos continuar a fazer cálculos 
do déficit exclusivamente sobre contribuição líquida. Temos de pensar 
em todas as bases de seguridade social. E quando o fazemos, 
mostramos que a seguridade social é consistente, até 
financeiramente, apresentando um superávit e não um déficit; os 
benefícios devem ser progressivos de acordo com as necessidades 
das pessoas e não exclusivamente com a sua capacidade 
contributiva, e, finalmente, deve haver uma administração 
quadripartite, com controle social. 

Nessa rápida exposição, procurei mostrar o panorama mundial, 
particularmente na América Latina. Estamos estudando essas 
reformas desde 1990. 

Espero que eventos, como este, que estão acontecendo no Brasil 
inteiro sirvam para nossa reflexão. Precisamos alertar os 
companheiros que estão hoje ocupando cargos no Ministério da 
Previdência do Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva para 
que nos dêem a chance de debater uma reforma mais inclusiva, mais 
justa e mais solidária, pensando sobretudo naqueles que estão fora do 
sistema. Muito obrigada. 

Palavras do Deputado Federal Carlos Mata 
Sr. Presidente, Deputado Célio Moreira, meu colega de partido, 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Presidentes de sindicatos e 
associações, colegas servidores públicos, inicialmente quero 
agradecer o convite para participar deste fórum, já tradicional. É a 
segunda vez que participo deste fórum, que tanto tem contribuído para 

. o debate das questões previdenciárias em nosso País. É uma 
iniciativa salutar, e, com toda certeza, o Congresso Nacional irá tirar 
grande proveito das conclusões deste debate que se trava aqui em 
Minas Gerais. 

Em primeiro lugar, gostaria de evidenciar minha condição de 
servidor público há 27 anos. Esta condição é um misto de escolha e 
de imposição do destino. Tornei-me servidor público por duplo motivo. 
Ingressei no serviço público naquela perspectiva de todos: ser um 
cidadão simples, desprovido de riquezas e de valores materiais, 
disposto a servir ao meu País e, conforme as condições oferecidas 
pela lei, aposentar-me condignamente, recebendo uma aposentadoria 
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integral, já que as condições impostas ao servidor público impedem 

·que ele faça fortuna durante toda sua vida. E entrei para o serviço 
.público num país diferente, que é o Brasil. Nos Estados Unidos, 
quando o cidadão ingressa no serviço público, recebe uma casa para 
.morar, financiamento para o carro a juros razoáveis e escola para os 
filhos. Assim, a aposentadoria não é um valor maior para o servidor 
americano como ocorre em vários outros países. Estou contando 
minha história para que entendam por que defendo o sistema próprio 
·de aposentadorias e pensões do servidor público, respeitando a 
integralidade dos seus proventos. 

É claro que, fazendo isso, não estou sendo elitista em relação ao 
servidor público. 

Quando se discutem direitos dos servidores públicos, deve-se 
discutir que tipo de Estado quer a sociedade. Um Estado que garante 
o bem-estar da sociedade, um Estado mínimo que transfere boa parte 
de suas funções para a iniciativa privada ou um Estado nulo que 
durante oito anos quis anular-se transferindo para o mercado, para a 
iniciativa privada todas as tarefas típicas de Estado? 

Também perguntamos que tipo de servidor público quer essa 
sociedade. Quer o servidor escravo, servo, sem direitos? Servidor 
desinteressado, que esteja a cada momento sendo estimulado a 
burlar as normas da sua atividade funcional? Ou quer um servidor 
efetivamente produtivo, pró-ativo, disposto a prestar à sociedade o 
melhor dos seus esforços? 

Faz-se, de propósito, uma grande confusão no Brasil em relação ao 
conjunto de direitos do servidor, o sistema retributivo do servidor 
público. A aposentadoria do servidor público e a pensão não se 
inserem em norma de caráter genuinamente previdenciário, em norma 
de previdência social, tanto que a Constituição é bem clara e trata da 
previdência social nos arts. 195 e da aposentadoria do servidor 
público no art. 37. Aposentadoria de servidor público não é norma 
previdenciária em nenhum lugar do mundo, é chamada "pro labore 
factum", uma remuneração que deriva do fato de ele ter sido servidor 
público. É uma parcela em dinheiro que ele recebe, a certa altura da 
vida, quando implementada certa situação. Uma parcela que deixou 
de ser paga naquele momento. 

É como se se chegasse hoje e se dissesse para mim: "Olha Carlos, 
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você entrou para o serviço público, vou te pagar R$1.000,00, é o 
que você vale como servidor público. Só que vou te pagar R$800,00 
agora, não colocarei nada em caixa, não capitalizarei nada. Quando 
você completar 35 anos de trabalho, ou 55 anos ou 60 anos de idade, 
ou caso você venha a se invalidar ou a falecer, continuarei te pagando 
ou a seus dependentes esse valor. Pelos R$200,00 que deixei de te 
pagar nos 35 anos te compensarei agora". Isso é que é aposentadoria 
do servidor público. 

Assim é feito em muitos países onde não se conhece fundo nem 
caixa, simplesmente é um pacto entre gerações, paga-se o servidor 
público hoje, não se capitaliza nada, não se gasta com administração 
desse fundo, que não é motivo de cobiça daqueles que querem se 
apropriar do dinheiro alheio. Esse pacto vai fluindo entre gerações. 
Isso aconteceu em algum momento da nossa história, mas parece que 
as pessoas hoje querem imputar a pecha de responsáveis ao 
administrador do passado. 

Toda essa discussão de reforma se faz por dois motivos: primeiro, é 
nítida a intenção de se fazer ajuste fiscal em cima de trabalhador e de 
servidor público, a parte mais fraca. É dinheiro que tem de sobrar para 
honrar compromissos com os quais o servidor público não tem nada a 
ver, compromissos que, de alguma forma, beneficiaram toda a 
sociedade, que deveria arcar com eles. 

Em segundo lugar está a questão do mercado. 
Depois de sucatear, privatizar, vender a preço de banana os 

sistemas telefônico e elétrico do País, é nítida agora a intenção de se 
abrir um nicho de oportunidades de investimentos com o dinheiro do 
servidor público. 

Isso se verifica de forma clara no Projeto de Lei no 9. Insistem em 
que o Fundo de Complementação de Aposentadoria do Servidor 
Público seja privado. O valor da contribuição fica definido, mas o do 
benefício não. Há uma série de regras de fiscalização desse fundo, 
mas, caso venha a quebrar, o Estado vai simplesmente lavar as mãos, 
como fez Pilatos, e o "mico" pagará quem foi obrigado ou - caso não 
seja obrigatório - quem foi iludido a ficar com o fundo. Não tenho a 
menor dúvida de que essa discussão gira em torno de um acordo 
fiscal e da criação do nicho. 

Há um impasse em relação ao Projeto de Lei n° 9, até porque, por 
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ironia, a União, os Estados e os municípios não terão como bancar 
os custos da sua implantação, tal qual está sendo redigido. Haverá, de 
um lado, diminuição de receita, principalmente dos servidores que 
recebem acima do teto. Apesar de não serem numerosos, seus 
vencimentos geram impacto significativo nas contas da União, dos 
Estados e dos municípios. Há também a necessidade de, para cada 
real pago pelo servidor, a União, o Estado e o município pagarem o 
equivalente. Na forma como está redigido, nem mesmo para os entes 
da Federação a implantação do Projeto de Lei no 9 seria interessante. 

Há forte tendência no Congresso para retirar o Projeto de Lei no 9, e 
acredito que isso deve acontecer por esses dias. Sua implantação não 
tem lógica. 

Outro ponto questionável é a contribuição dos inativos. Não sou 
inativo, ainda me falta tempo para aposentar, mas acho um absurdo 
cobrar contribuição do inativo. A inatividade é o que sobrou para o 
servidor público como patrimônio. Talvez quem tenha dito isso com 
sabedoria foi o célebre Rui Barbosa. Por que não se taxa 
progressivamente a fortuna, se se quer fazer caixa neste País? 
Vamos taxar a fortuna e a especulação, vamos diminuir os lucros 
escorchantes dos Bancos, mas taxar inativos para ajustar contas é um 
pecado. 

Como servidor público, concordo com a moralização na concessão 
das aposentadorias, com regras mais rígidas para pensão, com 
alterações no tempo de permanência do servidor no serviço público e 
repercussão disso no valor de sua aposentadoria, mas não posso 
concordar com a taxação de inativos, principalmente dos atuais, até 
porque o STF já definiu taxar os futuros inativos. Se vão discutir como 
se dará a composição do cálculo da aposentadoria daqui para a 
frente, tudo bem, mas, daí, pensar em empurrar a iniciativa de 
aposentadoria do servidor para uma data que ultrapassa até sua 
expectativa de vida é balela. Fazem-se cálculos do fator 
previdenciário. 

O fator previdenciário só seria vantajoso se o elixir da juventude 
garantisse a imortalidade ao ser humano. Quando chegar aos 150 
anos de idade, estarei ganhando cinco vezes mais do que ganhava na 
atividade. Mas ainda não se descobriu uma forma de se chegar aos 
150 anos de idade. Há cálculos e projeções que garantem que aos~,60 
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ou 65 anos terei uma renda maior do que a que receberia com o 
princípio da integralidade. Mas preciso ter em mente que, se estou 
ganhando alguma coisa com o fator previdenciário, o relógio do tempo 
está correndo contra mim. Daqui a um tempo, vão nos convencer de 
que a melhor idade para se aposentar é aos 1 00 anos. E muita gente 
acreditará nisso. Isso também tem de ser discutido. Obviamente, o 
fator previdenciário oferece algumas vantagens ao servidor, mas, se 
abrimos o foco sobre ele veremos que representa uma bomba de 
retardo do valor de aposentadoria, e não uma garantia. O servidor 
estará sempre adiando a iniciativa de se aposentar, estiolando, 
trabalhando para o Estado em um país de desempregados, tornando 
o serviço público inteiramente senil. 

O estabelecimento do teto dos benefícios é uma questão de vontade 
da sociedade, assim como verificar se a Previdência realmente 
suportaria um teto nos valores que vêm sendo discutidos. Sinto que 
há uma certa armadilha no que diz respeito à discussão do teto. 
"Primeiro vamos jogar todos os servidores para o Regime Geral. 
Depois daremos um teto de 20 salários". E quem garantirá isso? Se o 
teto for de R$2.500,00 ou de R$3.000,00, ( ... ) 95% dos servidores 
públicos. Mas quem garantirá que o teto será elevado para 
R$2.000,00, para R$3.000,00 ou para R$4.000,00? Então, que se 
defina o teto para o Regime Geral primeiro, para que o servidor 
público possa saber que tipo de teto terá. Hoje já estão tentando 
desarmar, dizendo que quem ganha menos de R$2.500,00 não 
precisa se preocupar, porque basta que se eleve o teto e o assunto 
estará resolvido. Não confio nisso. 

Eliminação das regras de transição da Emenda no 20: atualmente, 
estou no pedágio. Já tenho tempo, e não implementei idade. Se se 
mudar a regra hoje, passarei de 53 anos-idade que tenho de atingir 
para poder me aposentar - para 60 anos de idade. Há que se fazer 
uma transição. Do contrário, uma grande injustiça será cometida com 
milhares de servidores que já sofreram uma imposição em 1998, com 
a mudança da regra no curso da relação entre o servidor e o Estado, 
sob o argumento de que não há direito adquirido, com o que 
concordamos. Estamos .em uma fase de transição para conquistar o 
direito. Um foi implementado, e o outro não. Muda-se novamente a 
regra, abruptamente, alterando-se o limite de idade de 53 para 60 
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anos. Discute-se, por exemplo, a não-diferenciação quanto ao 
sexo, com homens e mulheres colocados na mesma condição. É claro 
que isso será alvo de uma grande batalha jurídica, e a justiça há de 
socorrer as pessoas que a procurarão para que seja feita justiça com 
jota maiúsculo, porque não é concebível que quem está sujeito às 
regras atuais, no meio de sua relação com o Estado, seja atropelado e 
colocado em uma outra regra. 

Eliminação das regras e a democratização da gestão da 
Previdência: o Ministro Berzoíni tem caminhado nesse sentido e acho 
que realmente irá implementar na previdência do Regime Geral a 
democratização do sistema de previdência, a chamada gestão 
quadripartite. No regime do servidor público não temos sistema de 
aposentadoria, não temos sistema de proteção de servidor público. 
Com isso, talvez nunca venhamos a conhecer a gestão quadripartite 
do nosso sistema de Previdência Social, pelo simples fato de ele não 
existir. Não há interesse em implementá-lo, porque hoje o Estado 
recolhe as nossas contribuições, não nos presta contas do que é feito 
com elas e ainda argumenta que elas são insuficientes para cobrir 
aposentadorias passadas. Ainda hoje há pensionistas da Guerra do 
Paraguai. O servidor dá sua contribuição sobre 11% da totalidade da 
sua remuneração, sem que o Estado dê um centavo de contrapartida, 
e ainda é tachado de peso e ônus para o Estado brasileiro. 

Encerro a minha participação e fico à disposição para eventuais 
perguntas. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Doorgal Gustavo Borges de Andrade 
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Célio Moreira, demais componentes 

da Mesa, colegas, Diretores de associações e sindicatos, senhoras e 
senhores, cumpre-me, de início, agradecer a esta Assembléia a 
oportunidade significativa de abrir o seu espaço para que os membros 
de movimentos sociais, associações e sindicatos externassem 
versões reais e verdadeiras, que dificilmente seriam divulgadas pela 
grande mídia, mormente vinculadas ao setor financeiro que agora 
incentiva a reforma da Previdência. Há pouco mais de quatro ou cinco 
anos, várias associações de magistrados percorriam os corredores do 
Congresso, tentando evitar uma reforma que, de certa forma, foi 
evitada, mas, surpreendentemente, essa mesma reforma volta à 
pauta, apesar de termos visto a mudança profunda do Governo. 
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Longe de se preocupar com a reforma da segurança pública, 

quando vemos a morte de um número de pessoas igual ao da Guerra 
do. lraque, longe de se preocupar com a reforma da saúde, 
evidentemente, falida neste País, sem ao menos discutir com 
prof~ndidade a.s d~fic~ldades do desemprego no País com a mudança 
do s1s~ema da 1ndustna, do comércio e da CLT, volta sempre à tona a 
~ue.s.tao da reforma da Previdência. Alguns mitos são ditos para 
JUStlflca.r a refor~~· como se a palavra déficit fosse mágica, como se 
os servidores p~b~1co~ fos~em beneficiados, como se fossem marajás, 
como se a Prev1denc1a est1vesse quebrando. A mídia incute em toda a 
P?Pulação a certeza de que a reforma é necessária. Para nossa 
tnsteza, essa reforma é feita no mesmo modelo que se fazia há três 
quatro anos, e visa, unicamente - todos nós sabemos disso - à 
privatização do sistema. Apesar de o Presidente Lula ser 
~radici~nalmente de um movimento de operários, de onde ele veio, 
1sso nao pode nos afastar o raciocínio e a lembrança de que também 
na França, sob o governo socialista de Mitterrand fizeram-se as 
maiores privatizações que aquele país viu. ' 

O que se percebe é que o sistema capitalista ou o sistema financeiro 
mundial, no espaço da globalização, hoje está acima de qualquer 
Es!ado, ~e q~alquer ideologia, acabando por governar todos os 
pa1ses. Nao ha mudança de governo que consiga - e isso está sendo 
comprovado nos debates de hoje - deter a ferocidade do sistema 
financeiro internacional. 

O que a grande mídia não diz é que no País somos 27 milhões de 
c~nt~ibuintes do sistema previdenciário privado. Somando-se a 6 
m1lhoes de servidores públicos, chegamos a 33 milhões. Com o 
potencial de mais 40 milhões de brasileiros que não são chamados 
para o sistema, chegaremos a uma variação de 55 a 70 milhões de 
segur~d~s, montante_ e~te visto em poucos países do mundo, porque 
70 m1lhoes de ~ras1le1~os com possibilidade de serem segurados 
repr~~entam_ mu1to ma1s que a população de qualquer país da 
Amenca Lat1na, excluindo os Estados Unidos e o México. É muito 
mais que a população. de qualquer país da Europa, tirando-se a 
França e a Alemanha. E aí que estão a grandeza dos números e o 
trabalho que os Bancos vêm fazendo em torno da reforma da 
Previdência. 

j 
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Essa reforma, como está visto, não visa - e isso foi discutido· • 

ontem e hoje -, de forma alguma, acolher ou melhorar a situação dos 
irmãos mais pobres. A oradora que nos antecedeu disse, com muita 
certeza - e somos testemunhas -, que inúmeras cidades brasileiras 
sobrevivem hoje da Previdência; o comércio, a sua vida são movidos 
pela existência desse sistema previdenciário que querem destruir. 

Poderia chegar à conclusão de que haveria sinceridade em melhorar 
o sistema previdenciário se trouxessem para nós, por meio dos 
conselhos criados, dos Ministérios, fórmulas para se incluir, entre os 
21 milhões de brasileiros que recebem, os 40 milhões de brasileiros 
que não participam desse sistema. Não estão preocupados com isso. 
Não se vê uma linha em qualquer jornal, em qualquer projeto 
governamental, falando sobre modelos que facilitem ou que 
possibilitem que 40 milhões de brasileiros - ou, pelo menos, 20 
milhões, que dizem ter o potencial para estar no sistema - se integrem 
a ele. Ninguém se preocupa com isso. A preocupação é ao contrário, 
ou seja, retirar do sistema aqueles brasileiros da classe média ou 
brasileiros que, por esforço próprio, chegaram à condição de mais 
bem aquinhoados, retirar do sistema a contribuição dos mais ricos. 

Essas contribuições para esse sistema que beneficia os pobres deve 
ser dirigida para o sistema financeiro. O famigerado teto, como disse o 
Deputado, é a grande armadilha desse sistema. O teto, como dizem 
os entendidos e a grande mídia, é para que não haja marajás e 
beneficiários no sistema. Mas esse teto começou na década de 70, 
com 20 salários mínimos. Quantos são os brasileiros que contribuíram 
sobre 20 salários mínimos, na década de 70 ou 80 e que, agora, 
recebem 7, 6, 5 salários mínimos? Essa é a armadilha do teto. Vamos 
dizer à sociedade que podemos pagar muito e temos que limitar o teto 
a R$3.000,00, R$2.400,00, R$1.800,00, seja lá o que for. Depois de 
assimilado, o teto é facilmente manipulável. O teto, que começou com 
20 salários mínimos, hoje está em 7 salários mínimos. As previsões 
das federações dos aposentados prevê que nesse ritmo de 
decréscimo do teto, daqui a alguns anos, será pouco mais que dois ou 
três salários mínimos, por imposição das regras de mercado e do 
orçamento governamental. 

Mas, não fugindo à obrigação de contribuirmos com alguma 
proposta, diríamos que o sistema não precisa ser reformado\ com a 
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profundidade que se quer, até porque, qualquer que seja a reforma 
aprovada, o montante gasto no sistema previdenciário não se alterará, 
porque os aposentados têm, a seu favor, o direito adquirido. Então, 
não há como diminuir os gastos da Previdência. Se, hoje, dependendo 
da versão que se dá, a Previdência gasta "x" milhões de reais 
pagando seus aposentados, essa quantia não será modificada. O que 
estão fazendo é modificar e diminuir a receita, no momento em que 
querem jogar para a iniciativa privada, seguros privados e Bancos, 
uma receita que hoje é da Previdência pública ou privada, daqueles 
que contribuem acima de R$2.000,00, que não poderão participar 
desse sistema. 

Dizem que se as pessoas que ganham acima do teto continuarem 
contribuindo, o sistema estará falido. Mas não dizem, e aí é que está a 
incoerência, que os Bancos e os seguros privados aceitam esses 
valores de bom grado e com satisfação, valores que o poder público 
diz que são difíceis de serem administrados. Os Bancos aceitam 
rapidamente essas quantias maiores, trabalharão com elas de forma a 
serem lucrativas e se propõem a devolver esses valores daqui a 1 O ou 
20 anos. Ora, se os Bancos, que visam aos lucros, dão certeza de 
que, acima de R$2.000,00 ou R$2.400,00 é plenamente factível 
administrar esses valores e devolvê-los aos seus clientes e 
segurados, por que o Governo não admite fazer isso em lugar dos 
Bancos? 

Esse discurso sobre a reforma da Previdência, como vem sendo 
feito, é o discurso da crueldade. Continuam não admitindo que os 
brasileiros mais pobres, que se calcula em 40 milhões, e dentre eles 
os 20 milhões que seriam passíveis de estarem na Previdência, 
venham para o sistema, porque estabeleceram que só se pode 
contribuir sobre um salário mínimo. Sabemos que nas periferias das 
grandes cidades, no Norte do Estado e do País, em locais longínquos, 
brasileiros lavradores, donos de pequenas vendas, pequenos 
motoristas e caminhoneiros gostariam de contribuir para a 
Previdência. Se hoje o salário é de R$240,00, eles gostariam, e têm 
que ter o direito, de contribuir, quer seja para receber R$150,00 ou 
R$200,00. Não se pode limitar a participação de qualquer brasileiro no 
sistema previdenciário, exigindo que ele venha contribuir sobre um 
valor de R$240,00, que às vezes é impossível para a maioria da 
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população brasileira. , 

E por isso que o sistema exclui 40 milhões de brasileiros. E a 
informalidade obrigatória apesar da informalidade de má fé existente 
nas empresas. Há, nessa parcela, uma grande informalidade, por 
crueldade do sistema. Por que o brasileiro que opta pelo recebimento 
de uma aposentadoria de R$240,00 não tem direito de contribuir para 
o sistema? Por que não se 'permite uma flexibilidade para que sé 
angarie valores para a Previdência? 

Se a Previdência privada, hoje, tem um montante de despesas qUe 
não 1ra ser reduzido, sua arrecadação poderá aumentar 
violentamente, bastando que se dê a ela a oportunidade de arrecadar 
de todos aqueles que querem contribuir. Mas as portas se encontram 
fechadas e, por isso, a receita não aumenta. Bastaria que se 
acabasse com o famigerado teto de R$1.500,00, essa armadilha a 
que somos submissos, e passássemos, de imediato, à liberação do 
valor, seja ele qual for. 

A Previdência Social é a primeira a concordar que, indiferentemente 
de teto, o sistema continua praticamente o mesmo, sendo o teto um 
dado irrelevante. Pequenos e médios empresários, pequenos e 
grandes profissionais liberais poderiam optar por contribuir para o 
sistema previdenciário sobre R$2.000,00, R$3.000,00, etc. Teríamos 
uma massa de miseráveis ou pequenos brasileiros a contribuir com a 
receita, e teríamos grandes fortunas a fazerem o mesmo, com sua 
despesa fixa, que é a despesa da aposentadoria, sabendo-se que, a 
cada ano, aumenta-se muito pouco o número de aposentados no 
País. 

São verdades que não podem ser ditas na grande mídia. O valor 
gasto é fixo, não diminuirá. O número de novos aposentados, a cada 
ano, é pequeno. Se abríssemos as portas para que 20 milhões de 
brasileiros contribuíssem, se abríssemos as- portas para a classe 
média e a alta, esse sistema seria superavitário. Essa realidade não 
interessa pois o que interessa, é congregar o servidor público junto à 
iniciativa privada numa grande incoerência histórica. 

O servidor público não tem sistema previdenciário e nunca o teve a 
não ser, há 1 O anos, quando inventaram a contribuição privada. E isso 
porque o serviço público fez um -pacto de não contribuir com a 
Previdência. Ele não faz como o empresário e o trabalhador priv$.do 
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que remetem 20% do vencimento do servidor para o fundo. Ol: 
serviço público não recolhe fundo de garantia, não se submete ao 
COFINS, cuja parcela de cobrança vai para o serviço privado. Em 
troca de não contribuir, durante os últimos 50 anos, o serviço público 
oferece a quem nele ingressa, por concurso público, sem pagamento 
de horas extras, estando sujeito a mudança de locais de trabalho, uma 
modalidade de serviço que difere enormemente do modelo do capital 
e do trabalho, não podendo ser considerada como única. 

Mas é preciso, perante o sistema financeiro internacional, que haja 
essa união porque a união de 6 milhões de servidores públicos aos 33 
milhões e com possibilidade de mais 20 milhões resultará num 
montante de 60 milhões, unidade que, num fundo público, exercerá 
toda a atração para o sistema financeiro internacional. E esse triste 
Projeto de Lei no 9 nada mais é do que a privatização indireta das 
Previdências pública e privada porque, no momento em que se 
constitui esse fundo, ele será regido pelas regras do mercado 
financeiro. Seus valores terão de ser aplicados no sistema financeiro, 
pois isso é tudo o que se exige e se quer do nosso País. 

Somos também daqueles que combatemos de forma veemente essa 
campanha - que não prosperará - da taxação dos inativos. O inativo, 
como todos nós, aposta no futuro, num final de vida que teria pelo 
menos um pouco de tranqüilidade. E, como aquele que paga uma 
prestação na compra de um bem, remete, durante a sua fase 
produtiva, valores do seu salário, para que, no futuro, aqueles valores 
se voltem para ele. Não há como entender, fazendo uma analogia, 
que, após ter contribuído 30 anos para adquirir a minha casa, receba 

-a chave do meu imóvel, e aquele que me vendeu me diga para pagar 
mais um pouquinho, por mais uns 1 O anos, se a casa já é minha, se já 
adquiri o direito, no caso, ter uma aposentadoria sem ser taxada pelo 
poder público e pela previdência privada. 

Há que se relembrar que a carreira da magistratura é das mais 
democráticas, pois qualquer brasileiro que tenha feito o curso. de 
Direito nela pode ingressar depois de três anos, seja ele -filho de 
operário, de rico ou de pobre. Temos no nosso meio pessoas de todas 
as classes sociais, que podem vir sombrear conosco na magistratura. 

Essa carreira de ingresso democrático, assim como a dos militares, 
vem sendo motivo de agressões e de justificativa para essa reforma. 
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Nós, juízes do Brasil, somos 0,3% da massa de trabalhadores; 
99 7% dos brasileiros não são Juízes. Então, não somos o problema. 
Ad,emais, como qualquer servidor público, o Juiz se aposenta aos 35 
anos de serviço, 53 ou 60 anos na transição, contribui para a 
integralidade, paga para a pensão como qualquer servidor, não há 
qualquer benefício. 

o que ocorre é que a magistratura está em nível salarial acima do 
nível dos outros servidores públicos. Daí a necessidade de se 
estabelecer um teto para os vencimentos, que é a forma de acabar 
com os marajás neste País. Não estabelecem um teto para os 
vencimentos, mas o fazem para a aposentadoria, o que é uma 
crueldade, isto é, permitir que o servidor que ganha R$5.000,00 se 
aposente com R$1.500,00. Queremos, sim, um teto para os 
vencimentos, e não para a aposentadoria. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. José Prata Araújo 
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da Assembléia 

para este debate fundamental. Como o tempo é limitado para se 
debater uma questão tão complexa, optamos por apresentar 
basicamente duas linhas de argumentação. A primeira diz respeito a 
alguns dados mínimos para um diagnóstico da Previdência; a 
segunda, a um comentário sobre as principais propostas que deverão 
compor a emenda do Governo. Não existe ainda uma emenda 
oficialmente apresentada, mas, pelo que a imprensa tem divulgado, dá 
para deduzir quais serão os pontos da reforma da Previdência. 

Do ponto de vista do diagnóstico, a primeira questão importante é 
que o Brasil não é a América Latina, como disse a Profa. Laura. Por 
mais dramática que seja a reforma da sua Previdência, o Brasil não 
fez, como a América Latina, uma reforma estrutural privatizante, como 
no passado fizeram o Chile, a Argentina e outros países. 

Participei do último Fórum Social Mundial. Na ocasião, um 
sindicalista da Argentina disse o seguinte: "Vocês, do Brasil, têm de 
tomar cuidado, porque na Argentina, de estatal, só sobrou a Casa 
Rosada, o resto foi tudo privatizado". Percebi que estava com uma 
pontinha de ciúme ao dizer que nós, pela nossa luta social, barramos 
muitas questões, interrompemos o projeto neoliberal num certo 
sentido, e há conquistas fundamentais a serem preservadas. 

Não podemos fazer drama nem ter uma visão catastrófica 'da 
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situação. O nosso ponto de partida é valorizar as nossas 
conquistas, as lutas dos últimos oito anos, o ''fora-Collor", que 0 
impediu de ser o primeiro mandatário neoliberal, e a nossa resistência. 

Bem ou mal, ainda temos no Brasil saúde, educação e previdência 
públicas; legislação trabalhista, no essencial, preservada; empresas 
como a PETROBRAS, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal 
o BNDS, os Correios, a COPASA, a CEMIG; uma base mínima par~ 
repensar este País; organizações populares, sindicatos, partidos, 
entidades de aposentados, igrejas progressistas. A partir dessas 
conquistas é que temos de trabalhar. Sou favorável à valorização das 
nossas conquistas. Em vez do debate meramente ideológico, temos 
de perceber politicamente tais conquistas, os nossos diferenciais em 
relação à América Latina e às Américas de modo geral. Se não 
impuseram aqui o projeto neoliberal na íntegra, foi por três razões: 
primeiro, porque as conquistas sociais são constitucionais, o quórum é 
muito alto, o consenso a ser criado era muito alto para desfazer toda a 
ordem social; segundo, ao contrário da Argentina, onde o sindicalismo 
apoiou a privatização da seguridade, no Brasil, a CUT, os sindicatos 
dos servidores, os partidos da esquerda foram contra a privatização; 
terceiro, não privatizaram porque a privatização da seguridade 
quebraria o Estado brasileiro, como quebrou a Argentina. Grande 
parte da quebra da Argentina se deve à privatização da seguridade. 
Entregaram toda a receita às seguradoras e estatizaram o passivo dos 
aposentados e o passivo representado pelas contribuições efetuadas 
pelos trabalhadores da ativa para a previdência pública. 

Pago INSS há 22 anos. Se o privatizarem, vou para a seguradora. E 
· quem vai pagar os meus 22 anos de contribuição corrigidos? É o 
Estado. Então, privatiza-se a receita e estatizam-se . duas 
megadespesas, que são os aposentados e a contribuição efetuada 
pelos trabalhadores que ainda não se aposentaram. Essa é uma 
questão crucial, mas ainda temos outras, para repensarmos um novo 
projeto nacional. 

A diferença da carga tributária do Brasil para a América Latina é a 
seguridade. Essa é a verdade. Primeiro, a carga tributária do Brasil 
não é de 36%. Nós, do sindicato, embarcamos nessa conversa fiada. 
Os 36% são de carga bruta, a carga líquida é bem menor. Na carga 
bruta conta-se o FGTS, que não é dinheiro do Estado, é patrimônio do 
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trabalhador. O Estado só o administra. O FGTS .é . contado 
indevidamente como carga tributária. Agora, a devolução de Imposto 
de Renda não é contada como carga tributária .. Ou seja, o que o 
Estado arrecada é contado como carga tributária, mas . o que ele 
devolve de Imposto de Renda não pode. ser abatido na carga 
tributária. Ela está incluída indevidamente na contribuição para o 
Sistema S - SESI, SENAI, SESC -, que são entidades privadas, 
admini~tradas por empresários, mas conta como carga tributária. 
Quando querem linchar o Estado brasileiro, repensar o serviço 
público, aumentam a carga tributária. Então, no Brasil, a carga 
tributária líquida, abatidos o Imposto de Renda, o FGTS e a 
contribuição para o Sistema S, é de uns 3% a menos; no total, 33%. 

O Brasil arrecada 1 O% a mais do que a América Latina, por causa 
da seguridade social: da previdência, da saúde, da assistência social 
e do programa de seguro-desemprego. Essa é a grande questão. 
Temos que trabalhar politicamente, porque a pressão pela extinção da 
seguridade será enorme. Por quê? Porque, para o mercado 
capitalista, seguridade é custo adicional em relação à América latina. 
Num sistema de integração comercial, qual é a visão dos capitalistas 
nacionais e internacionais? Uniformizar as políticas sociais como 
forma de neutralizar os custos de produção. 

Então, se a América Latina não tem seguridade, se os Estados 
Unidos não têm seguridade, no interior da ALGA, por exemplo, a 
nossa previdência, a saúde, a assistência e o seguro-desemprego 
seriam considerados custo-Brasil, custo adicional, teriam que ser 
extintos para que o custo do trabalho aqui fosse o mesmo da 
Argentina, do Chile e de outros países. Então, não foi feita reforma 
estrutural no Brasil porque não permitimos, por causa da nossa luta e 
pelas dificuldades que o Governo encontrou. Mas a extinção desses 
1 0%, de fato, não está fora de cogitação. Vão tentar fazer isso porque 
vai haver pressão insuportável da integração comercial pela extinção 
dos 1 O% da seguridade no Brasil. Na visão dos capitalistas, eles 
representam custo adicional da mão-de-obra no Brasil. 

A segunda questão é sobre o INSS. Vamos fazer um diagnóstico 
rápido sobre algumas questões pontuais. Nós, da esquerda, 
combatemos o INSS de forma equivocada. Sem querer, na ânsia de 
combatê-lo, muitas vezes apresentamos dados absurdos, como, por 
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exemplo, o de que o INSS é tão desgraçado porque, dos 211-c 
milhões de aposentados, 13 milhões ganham salário mínimo. Treze 
milhões de pessoas ganhando salário mínimo hoje não é exclusão. Ao 
contrário, é inclusão social. Desses 13 milhões, 11 milhões ou nunca 
pagaram nada individualmente à Previdência, ou pagaram pouco. 
Então, ao contrário do que nós dizemos, que a grande concentração 
de um mínimo na base de benefícios é exclusão e mostra que o INSS 
não vale para nada, é ali que está a sua função social, incorporando 
pessoas. Aquilo não é exclusão social, como temos dito. Ao contrário 
é inclusão social. ' 

Outra questão importante: é claro que o INSS tem políticas que 
precisam ser corrigidas, como o cálculo do benefício e outras. Mas o 
INSS paga mal porque o setor privado também paga muito mal. O 
salário médio na Grande BH, coração do terceiro mais importante 
Estado brasileiro, é de R$630,00 ou R$650,00. Então, paga muito mal 
o setor privado, além de pagar também através de tíquete-
alimentação, de vale-transporte e de um punhado de papéis. Quando 
o trabalhador se aposenta, perde tudo isso, como sabemos. Então, ao 
combater o INSS, em certo sentido estamos passando a mão na 
cabeça do capitalista privado, que paga mal e paga de forma 
flexibilizada. 

Portanto, temos que corrigir muitas questões? Temos, sim, como o 
reajuste dos benefícios do INSS. De 1995 a 2002, na era FHC esse 
reajuste foi de 113%. É ruim? É. E os servidores? Tiveram qua~to? O 
reajuste em junho será de 18%, só agora, neste ano. 

Finalmente, outro dado fundamental, que é a seguridade. O INSS e 
a saúde teriam considerável superávit. Acho esse dado dramático. É 
verdade que o INSS não tem déficit, porque o de R$17.000.000,00 
alegado pelo Governo é relativo à aposentadoria rural . e aos 
benefícios assistenciais urbanos. Como esses benefícios não são 
baseados na folha de salários, é mais do que justo que eles sejam 
pagos por outras contribuições, como COFINS, por exemplo. Mas 
dizer que a seguridade tem superávit gigantesco · de 
R$32.000.000.000,00, na prática, é passar a mão na cabeça da 
política tributária do Governo anterior, que usou a seguridade,· sim, 
para desvincular e pagar a dívida interna. Usou-a também para 
desvincular recursos de Estados e municípios. Por que criaram a 
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CPMF? Por que aumentaram OiCOFINS, de 2% para 3%? Por que 
aumentaram a contribuição sobre' o .lucro? Sabem por quê?~Porque 
assim não repartem com; os. Estados e municípios. Então, a 
seguridade está com o caixa cheio porque prejudicou os Estados e 
municípios. Prejudicou vocês, servidores estaduais e municipais. 
Fechar os olhos para esse dado dramático é inverter os papéis. 

O Govenador Aécio Neves tomou posse falando sobre a ditadura 
tributária da União, que eles mesmos criaram no Governo passado. 
Não podemos inverter o debate. De repente, os Governadores 
tucanos estão denunciando a ditadura tributária e o sindicato apoiando 
o velho modelo tributário, centralizador. Isso é dramático. O Governo 
Federal está com caixa cheio porque utilizou a seguridade social para 
prejudicar Estados e municípios, de onde sai o salário de vocês. Se 
vier R$1.000.000.000,00 a mais para Minas Gerais de CPMF, serão 
R$600.000.000,00 de salário para vocês. A dívida interna está sendo 
paga com o salário dos servidores municipais e estaduais. Esse 
superávit é fruto de um modelo tributário inaceitável. 

E um superávit arrancado pela destruição do pacto federativo. A 
seguridade social não tem déficit, mas também não tem esse 
superávit alegado, que foi arrancado de forma indevida. Temos de 
apoiar qualquer luta para refazer o pacto federativo, porque isso é 
mais salário para os servidores estaduais e municipais. Acho crucial 
que essa questão seja colocada. 

Na parte do diagnóstico, a questão dos servidores, sustento uma 
tese polêmica. Reconheço que o INSS tem perdas graves em número 
de salários mínimos. Como antigamente o aposentado ganhava em 
base de salário mínimo, há uma cultura de se fazer cálculo em 
salários mínimos. Há perdas no INSS, mas qual é a perda dos 
servidores? É muito maior. Se alguém no Brasil, hoje, está pagando 
uma conta duríssima, é o servidor do Poder Executivo. Esse é o 
grande massacrado. 

Quem ganhava dez salários mínimos em 1995, hoje, no INSS, 
ganha oito. O servidor do Poder Executivo, que não teve reajuste, 
ganha quatro salários mínimos. Estou querendo mostrar que~ na 
prática, os grandes perdedores, que estão caminhando de forma 
acelerada para o piso dos benefícios, são sobretudo os servidores 
aposentados do Poder Executivo do País todo. 
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Se o INSS deu 113% de aumento em oito anos, vai dar mais 18% 

agora em junho e está tendo perda em salários mínimos, imagine o 
servidor do Poder Executivo, que teve 0% de aumento. Esse perdeu 
muito mais. Não se pode pegar o INSS como a Geni da história, 
quando hoje a situação mais dramática é do servidor do Poder 
Executivo, o maior prejudicado com essa história toda. 

A questão do déficit: o Berzoini apresentou dados, vamos usar o 
termo que eles usam, que não é déficit, é necessidade dé 
financiamento. Em três anos, o INSS passou o chamado déficit de 
1,1% para 1,4% do PIB, a Previdência do servidor recuou de 3,1 para 
2,9. Quando o Governo, junto com os Governadores, dramatiza o 
caso do servidor público dizendo que o passivo está reduzindo, o 
déficit está reduzindo, é porque há um arrocho continuado, histórico, 
de oito anos. Então, é verdade que o chamado déficit pode ser um 
pouco maior entre os servidores. Mas esse déficit está caindo. Já o do 
INSS está subindo um pouco mais. Em três, quatro anos, o chamado 
déficit do INSS vai equiparar-se ao dos servidores, daqui a pouco vai 
começar a passar. Hoje a situação mais preocupante, por incrível que 
pareça, não é a da Previdência dos servidores, que o déficit está 
caindo, de forma progressiva. A questão básica é o setor privado com 
as isenções, desemprego e uma série de outras questões. Ali está 
nosso problema. Temos de verificar o financiamento do INSS. 

Os pontos centrais da reforma, que estou pescando pela imprensa, 
claro que não sou do Governo, não vou colocar a posição do Goverrio. 
Não sei como será a reforma. Peguei aqueles pontos que estão sendo 
repetidos pela imprensa há dois, três, quatro meses. Parece-me que 
serão esses os pontos da reforma. A primeira questão importante é 
que acho um equívoco, nesse debate com o Governo Lula, 
considerarmos que, necessariamente, os critérios da Previdência dos 
servidores são melhores e superiores aos do INSS. 

Há quatro propostas de teto. A atual, defendida pelo Deputado 
Federal Roberto Brant, segundo a qual não se deve mexer no teto do 
setor privado, é de ficar em R$1.561 ,00, passando, em junho, para 
R$1.820,00. O PT defende, desde 1996, e também agora a força 
sindical, que se deve fixá-lo em dez mínimos: R$2.400,00. A CUT 
propõe 20 salários mínimos, ou seja, R$4.800,00. E alguns sindicatos 
de servidores defendem que, ao invés de aplicar um teto ao setor 
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público, o ideal seria liberar o teto do setor privado e fazer um 
regime único integral para todos. 
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A pergunta é: Como vai ser o cálculo do benefício, se o último 
modelo for adotado? Consideremos, primeiramente, a seguinte 
distorção: o servidor hoje paga sobre o total, e não sobre o teto, mas 
não paga o tempo todo. O tempo averbado entra também. No setor 
privado, o médico, o dentista, o advogado, que são autônomos, 
pagam ao INSS sobre um salário mínimo. Depois, um advogado, por 
exemplo, passa em um concurso público e vira Juiz, averba o tempo 
do salário mínimo ao tempo de Juiz e aposenta-se como Juiz. Está 
correto isso? 

O Prof. Paul Singer propõe o seguinte: vamos manter a 
aposentadoria integral, tirando uma média da contribuição em 35 
anos. O tempo averbado passa a ser a média de toda a contribuição. 
Se durante 15 anos a pessoa pagou sobre o mínimo, ao averbar o 
setor público aquilo entra na média geral. Pode ser uma fórmula. 

Outra fórmula está sendo estudada e pode também ser uma 
alternativa. Far-se-iam dois cálculos: um da parte averbada, outro da 
parte do serviço público. Se a pessoa levar 30% do tempo averbado 
do INSS, terá um cálculo à parte, e outro cálculo será feito do tempo 
trabalhado no setor público. 

Efetivamente, o tempo averbado não pode sofrer distorção. Não há 
limite de idade para se ingressar no serviço público, e é bom que 
continue assim, mas pegar o tempo averbado em salário mínimo e 
somar com o salário de R$5.000,00 ou R$1 0.000,00 não é correto 
nem justo. 

Os argumentos básicos contra a fixação do teto já são conhecidos: 
privatiza a Previdência e enfraquece o serviço público, porque não se 
recrutariam mais profissionais qualificados para Juiz, fiscal e outros 
cargos. 

Dois são também os argumentos a favor da fixação do teto: o 
primeiro, que seria mais justo e solidário, propõe o sistema de 
repartição, sem grande diferença entre piso e teto. Hoje o piso é 
R$200,00, e o teto é R$12.000,00. Uma diferença de 60%. A proposta 
é encurtar essa diferença. 

A segunda proposta é de que o fundo de pensão garantq a 
aposentadoria integral. Não se acabaria com a aposentadoria integ·ral, 
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haveria apenas mudança na sua forma de financiamento. E não 
serão admitidos para os servidores os fundos de pensão ligados a 
seguradoras. Os fundos autorizados serão os fechados, sem fins 
lucrativos, como a PREVI, do Banco do Brasil; a FUCEF, da Caixa, e 
a APES, da PETROBRÁS. 

Outra questão importante: é regime único mesmo ou é único só para 
alguns? A posição da CUT é clara: se for adotado o regime único, 
será para todos: públicos e privados, civis e militares, rurais e 
urbanos. 

O segundo bloco de propostas refere-se a atrasar a aposentadoria 
dos servidores. A primeira sugestão seria acabar com a regra de 
transição. Em vez de 48 anos para mulheres e 53 para homens, ficaria 
55 anos para mulheres e 60 para homens, e a carência no setor 
privado passaria de 5 anos no cargo para 1 O, e no setor público, de 1 O 
para 20. 

Faço a seguinte objeção: a chamada mudança não estrutural da 
Previdência tem de ser feita a cada 1 O ou 15 anos. Mudança na idade 
foi feita há apenas 4 anos. É um tempo curto para mudar novamente. 
Muitos foram pegos no contrapé, e já vai ser feita de novo? 

Outro bloco de propostas visa reduzir o valor do benefício pelo 
líquido, e não pelo bruto. Se o servidor ganha R$1.000,00 e paga 11% 
de Previdência, recebe R$890,00. Não aposentaria mais com os 
R$1.000,00, mas com R$890,00. A pensão por morte seria reduzida 
de 100% para 70%. E a taxação de inativos deverá ser proposta 
acima do teto. Quem ganhasse até o teto da Previdência seria isento, 
e quem ganhasse acima de R$2.400,00 teria uma taxação para 
pensão. Mais uma vez, o que basicamente se alega é que esses 
valores seriam maiores do que os praticados na Europa, onde 
nenhum país paga mais do que 70%. Mas essa redução, no caso 
brasileiro, terá um efeito regressivo, uma vez que o redutor já foi feito 
com o arrocho salarial. 

Seria diferente se o salário viesse sendo corrigido mês a mês, ano a 
ano. Hoje o salário seria real. Aposentar pelo líquido seria uma boa 
proposta. Entretanto, para aqueles servidores cujos salários já estão 
congelados há oito anos, estaria sendo reduzido não o salário de hoje, 
mas o de oito anos atrás. As reduções seriam regressivas. Se se 
reduz a pensão e se se paga a aposentadoria pelo líquido, será 
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penalizado aquele que teve menos reajuste. Então, mais uma vez, 
serão punidos os . servidores do Poder Executivo, que não tiveram 
reajuste e terão um redutor, não de um salário reajustado, mas de um 
salário congelado há oito anos. 

No que diz respeito à forma de correção dos benefícios, o Berzoíni 
chegou a dizer que o Governo proporia substituir a paridade pelo 
reajuste anual. Acho que não proporá isso. A paridade é fácil de ser 
burlada. Acho que, mais uma vez, virá com a questão concreta, que é 
o reajuste anual pela inflação. 

Finalmente, acho que se fará uma reforma basicamente para o setor 
público. Para o setor privado, será adotada uma série de medidas que 
até atenderão a expectativa do setor privado. Em primeiro lugar, o teto 
sobe para R$2.400,00. Se o teto passar de R$1.800,00 para 
R$2.400,00, muita gente do setor privado vai apoiar esse medida. 

A contribuição dos autônomos, como eu, que somos 8 milhões no 
Brasil, deve recuar de 20% para 1 0%. Realmente, isso é uma loucura. 
O assalariado paga ao INSS 10% do seu salário ao mês. Se perder o 
emprego, paga 20%. Como o autônomo, o pequeno empresário e a 
dona de casa podem pagar o dobro daquilo que o setor formal paga 
para a Previdência? Então, o Governo Lula deve reduzir a 
contribuição dos autônomos e pequenos empresários de 20% para 
10%, o que agradará também o setor privado. 

Em junho haverá aumento de 18% para os aposentados do setor 
privado, e de 1% para os servidores federais. Minha crítica é: se 
querem regime único para imprimir uniformidade ao regime e justiça 
social, se o servidor tem regras mais favoráveis, podemos discutir e 
igualar as regras; mas endurecer mais com o servidor não é isonomia. 
Isso não é regime único. Na prática, a proposta é o teto único. Regime 
único seria adotar reajuste anual para os aposentados do setor 
público, trazendo para o setor público tudo o·que houver de bom no 
INSS, e não adotar as piores regras dos dois sistemas. Minha objeção 
é essa: se é para discutir regime único, vamos debater regras 
equivalentes; se é para ter igualdade de fato, não vamos transformar o 
servidor em bode expiatório e dar-lhe um tratamento muito mais duro 
do que o conferido ao setor privado. Obrigado. 

Palavras da Sra. Maria Lúcia Fattorelli Carneiro 
Bom dia a todos. Na pessoa do Deputado Célio Moreira 

\ 

, 
il 



296 
cumprimento os demais componentes, e parabenizo esta Casa, 
que hoje está aberta para o povo. Vou fazer uma exposição 
pontuando algumas mentiras e verdades que têm sido ditas sobre a 
reforma da Previdência. Pretendo, com essa exposição, não ficar 
restrita apenas à questão da Previdência e ampliar o debate para o 
financiamento do Estado, de um lado, e para os gastos públicos, de 
outro. 

Em primeiro lugar, quero lembrar que há, de fato, uma demanda 
social por uma reforma da Previdência. Há muito que discutjr em 
termos da Previdência Social neste País, mas queremos que o foco 
esteja nessa questão social, na garantia de amparo à velhice, na 
melhoria de benefícios para todos, na distribuição de renda com base 
no tripé da seguridade social, que envolve saúde, assistência e 
previdência. A previdência tem que ser vista como dever do Estado. 
Não podemos ficar nesse foco financista baseado no ajuste fiscal, no 
déficit. A previdência está prevista na Constituição Federal, e temos 
que rever a fonte de financiamento, como disse o Prata, as fontes de 
financiamento que carregam a questão do COFINS. Quem está 
pagando a conta do COFINS, embutida nos produtos, somos nós, 
consumidores e trabalhadores. Os grandes Bancos não pagam. 

Queremos o fim dos desvios dos recursos da seguridade social para 
o pagamento dos juros da dívida. Esse deveria ser um dos focos 
dessa reforma. Que os recursos da Previdência sejam preservados 
para garantir os princípios previstos na Constituição Federal. 

Também queremos investimentos nos órgãos fiscalizadores que 
estão sucateados, impedidos de exercer a sua função. Essa seria a 
demanda social para a reforma da Previdência. O que está pautando 
a reforma da Previdência que está povoando os meios de 
comunicação? É o FMI. Todos vocês viram a carta de intenções que 
já foi assinada pelo novo Governo, no 28/2/2003. Trouxe alguns 
parágrafos dessa carta, que dizem o seguinte: "Estão sendo 
examinadas diversas opções, incluindo aumento para aposentadoria, 
elevação do número de anos de contribuições que dá direito a essa 
aposentadoria, bem como uma revisão das regras que regem as 
pensões.". A votação. do Projeto de Lei no 9, que regula a 
aposentadoria complementar para o setor público, continua entre as 
prioridades do Governo. Isso aí já foi acordado com o Governo. 
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Embora eu tenha ficado muito satisfeita com a esperança que o 
Deputado nos deu de que há um sentimento na Câmara de que esse 
projeto será barrado, espero que seja mesmo barrado e que esse 
compromisso assinado com o FMI não seja cumprido, porque é de lá 
que parte esse interesse do setor financeiro, que o FMI capitaneia. 
Ainda um trecho desse acordo: "Uma proposta de reforma, desenhada 
de forma a reduzir o déficit da Previdência do setor público ao longo 
do tempo, será enviada ao Congresso.até a metade do ano.". Já há o 
compromisso de enviar essa reforma .. E,:na hipótese de se verificarem 
custos de transição, as reformas serão conduzidas de :modo a garantir 
a consistência com os objetivos fiscais para os próximos anos. Aqui 
está o grande perigo. A Prof3

• Laura mostrou que no Chile esse custo 
de transição foi altíssimo. E há uma estimativa de que, para o Brasil, 
seria de 202% do PIB. 

O próprio Deputado registrou que os Estados e municípios não 
teriam como arcar com esses custos de transição. Então, o que foi 
acertado com o Fundo? Que, se houver custo, serão obedecidas 
primeiro as metas, as regras do ajuste fiscal. Quer dizer, já está 
embutida aí a certeza de um calote para os servidores públicos. Por 
isso, devemos repudiar esse Projeto de Lei no 9. Ele não tratará das 
regras de transição, não há nenhuma segurança de gestão dos fundos 
ali criados. São fundos fechados, sim, Prata, mas privados, como diz o 
art. 202, que o Projeto de Lei no 9 regulamenta. Então, não vamos cair 
nesse engodo. Todos os servidores públicos devem rejeitar isso. 
Greve geral, com o apoio dos servidores da iniciativa privada, porque 
isso quebrará o Estado! 

Essa reforma, de acordo com a demanda do FMI, prevê cobrança de 
contribuição de aposentados e pensionistas. Já houve no País dez 
tentativas frustradas, porque a justiça as barrou com base no art. 40 
da Constituição. O que está em pauta agora é uma revisão da 
Constituição, para garantir que o aposentado receba pelo líquido, uma 
forma sorrateira de cobrar a contribuição, ou, então, ex1g1r 
expressamente a contribuição. Isso também é um grande absurdo, e 
devemos respeitar quem já pagou durante o seu período laborativo. 
Agora, o aposentado contribuirá para quê? Isso não tem cabimento. 

Pontuarei rapidamente algumas mentiras que têm sido ditas sobre 
essa reforma. Primeiro: a reforma está em debate? Na reforma, o.que 
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está em debate é a privatização da Previdência do servidor público 
pelo Projeto de Lei n° 9, que segue orientação do Banco Mundial e do 
FMI, que, absurdamente, criticam o resultado desastroso obtido com o 
modelo desenvolvido pelo Chile e ainda o recomendam para nós. 
Esse modelo substitui o modelo público de repartição pelo privado, 
como já disse a Laura, o que significa a privatização da previdência 
dos servidores públicos e estabelece um teto, ignorando que 
contribuímos sobre o bruto, sem limite de teto; representa o fim da 
aposentadoria integral, o fim da paridade. As aposentadorias seguirão 
as regras de mercado porque contribuiremos para um fundo e, na 
época de nos aposentarmos, negociaremos no mercado que benefício 
teremos, porque o Projeto de Lei no 9 prevê apenas, única e 
exclusivamente contribuição definida. Sabemos quanto pagaremos, 
mas não temos a menor idéia de qual será o nosso benefício, no 
futuro. Ele cria fundos privados de previdência complementar e não há 
dúvida de que esse dinheiro irá para o mercado, como muito bem já 
disse aqui a Laura. O Projeto de Lei no 9 é um engodo, aumentará os 
gastos do Governo, que continuará pagando as aposentadorias, 
deixará de arrecadar as contribuições acima do teto dos servidores 
públicos, terá que pagar a sua cota patronal, que hoje não paga, e 
ainda terá que transferir para os fundos privados o benefício 
correspondente ao serviço prestado de quem hoje está na ativa, a não 
ser que dê o calote como está, mais ou menos, subentendido na carta 
do FMI. Então, o Projeto de Lei no 9 não interessa ao Estado. Muitos 
companheiros nos dizem: "Poxa, o Governo Lula acabou de chegar e 
vocês vão batendo nele". Não estamos batendo no Governo Lula, mas 

- nesse projeto, porque, se queremos que esse Governo dê certo, esse 
projeto não pode passar. A não ser que seja dado um calote, ele será 
ruim para o Estado. 

A segunda mentira: o regime de capitalização permitirá rendimentos 
maiores e aumentará o nível de poupança. Isso é uma grande 
mentira, porque ele apenas substituirá o modelo de solidariedade. Os 
cálculos também já foram mostrados aqui pela Laura, discorrendo 
sobre o que aconteceu no Chile. Haverá um direcionamento dos 
recursos para a especulação. A prevalência será a da lógica 
financista, inviabilizando o projeto de seguridade social estabelecido 
na Constituição Federal. Haverá quebra de contrato dos servidores. 
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Há os exemplos desastrosos do Chile e da Argentina. O do Chile 
foi amplamente mostrado pela Laura e o da Argentina está citado em 
um documento oficial do Ministério da Previdência e Assistência 

,Social, o Boletim no 3, um documento nosso, distribuído. O próprio 
Ministério da Previdência faz a análise de que essa reforma, 
semelhante à do Projeto de Lei no 9, foi uma das grandes causas da 
crise argentina. 

Então, por que aplicar isso no Brasil? Não tem cabimento. 
Outro exemplo aconteceu nos Estados Unidos, nesse modelo 

financista: a grande fraude das bolsas de valores, que levou os 
servidores que tinham seus fundos de pensão amparados em ações a 
ficarem com seus benefícios reduzidos a pó. Então, essa 
aposentadoria garantida por fundos não traz nenhuma segurança para 
o trabalhador. Defendemos a previdência pública. 

A terceira mentira é de que há déficit na seguridade e na 
Previdência Social. Na verdade, a seguridade social, que é o conceito 
com o qual temos que trabalhar, é altamente superavitária. Não 
podemos considerar como receitas apenas as contribuições 
previdenciárias, temos que considerar todas as contribuições 
instituídas pelo art. 195 da Constituição Federal para o financiamento 
da previdência, assistência e saúde. E, se houve equívocos no 
modelo tributário, concordo com o que o Prata disse nesse sentido: 
temos que trabalhar para que haja, em primeiro lugar, uma reforma 
tributária. Mas, enquanto essas receitas estão sendo arrecadadas 
dessa forma, sendo tiradas da sociedade dessa forma, 
obrigatoriamente têm que ir para a seguridade social, para o fim a que 
se destinam. 

E vemos que, considerando, além da contribuição para o INSS, a 
COFINS, a CPMF, o PIS, a contribuição social, o fundo de garantia e 
tudo o mais, temos uma arrecadação de R$170.000.000.000,00, e não 
apenas os 70 que o Ministro Berzoini apresenta, relativos às 
contribuições do INSS. Se considerarmos todas as despesas da 
seguridade social, o resultado é um superávit de 
R$48.000.000.000,00. Ainda que consideremos os regimes próprios 
dos servidores públicos, que, diga-se de passagem, não são 
financiados com recursos da seguridade, mas com recursos do 
Estado, o que arrecadaram de contribuições e todos os gastos, tanto 
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dos c1v1s quanto dos militares federais, o sistema ainda é 
superavitário em R$22.000.000.000,00. O representante da AMAGIS 
disse muito bem: "se fosse deficitário, por que os Bancos estariam de 
olho nesse sistema?". Isso é uma mentira para enganar a quem? Não 
a nós. 

A quarta mentira é o ponto central. Dizem que, se não for aprovada 
a reforma da Previdência, as contas públicas não se equilibram. Na 
verdade, não é a Previdência que desequilibra as contas públicas, 
mas as crescentes despesas com as dívidas públicas interna e 
externa. Precisamos reunir coragem e apontar uma solução para esse 
problema, exigindo uma auditoria dessas dívidas, pois esse, sim, é o 
grande problema do País, é o ponto que está levando a maioria dos 
recursos. 

Vamos ver os números do novo orçamento. Execução orçamentária 
oficial de 2003: em janeiro e fevereiro, se somarmos tudo que foi 
gasto em segurança pública, assistência social, saúde, educação, 
cultura, urbanismo, habitação, saneamento, gestão ambiental, ciência 
e tecnologia, agricultura, organização agrária, energia e transporte, 
portanto, todas as áreas sociais, teremos um total de 
R$7.000.000.000,00. Em contrapartida, foram gastos 
R$170.000.000.000,00 com o serviço das dívidas interna e externa. 
Então, qual é o problema do Brasil? Não é a Previdência. Se não 
encararmos essa questão da dívida, não adianta nenhuma outra 
reforma e essa reforma da Previdência será simplesmente para levar 
mais recursos para a dívida, como mais uma vez a Laura mostrou no 
gráfico em que apenas 7% dos recursos são feitos em ações e o 
restante vai para os títulos da dívida. 

A quinta mentira é que a Previdência tem sido um grande fardo. Na 
verdade, os recursos da Previdência permitiram a instalação de 
indústrias de base muito importantes para o desenvolvimento do País, 
ao longo dos anos. Os recursos da Previdência, no passado, quando 
existiam muitos contribuintes e poucos aposentados, viabilizaram a 
carteira agrícola industrial do Banco do Brasil, que impulsionou o 
modelo agrícola neste País, a Companhia Siderúrgica Nacional, a 
CHESF, a Companhia -Nacional de Alcalis, a Fábrica Nacional de 
Motores, o BNDES, a construção de Brasília, a Ponte Rio-Niterói, 
ltaipu, a Transamazônica e muitas outras. 
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E agora nós, servidores de hoje, não podemos ser cobrados e 

arcar com as apE>sentadorias de todos aqueles que contribuíram, 
àquela época, e cuja contribuição teve outra destinação. Tem-se de 
fazer uma auditoria nas contas da Previdência, mostrando-se esses 
desvios de recursos, apontando a verdadeira trajetória dos recursos 
da Previdência. Sou contra cálculos atuariais para a questão da 
previdência porque ela é um dever de Estado, tem um caráter 
distributivo. Mas se todos os · saldos positivos do sistema 
previdenciário, no Brasil, dos anos de 1945 a 1980, não tivessem sido 
desviados, mas corretamente capitalizados a 6% ao ano, que é a taxa 
de poupança, a mais baixa, teríamos, hoje, um fundo de mais de 
R$1.000.000.000.000,00. Este dado é de um estudo feito pela Ora. Eli 
lola, de Minas Gerais. Uma auditoria na Previdência traria à tona 
essas verdades. 

Outra mentira: que os servidores públicos são privilegiados porque 
sua aposentadoria é integral. Ninguém diz que o servidor público 
contribui sobre o bruto de seu salário e não tem fundo de garantia. Um 
trabalhador do setor privado contribui para a Previdência com, no 
máximo, R$177,00, que são os 11% sobre o teto de R$1.561,00. Isso 
não é culpa do servidor da iniciativa privada já que não pode contribuir 
com valor maior. Não podemos culpar um companheiro que trabalha, 
por exemplo, na PETROBRAS, pois a empresa oferece um fundo 
fechado não lhe dando opção de contribuir sobre o bruto de seu 
salário. O servidor público contribui com 11% sobre o bruto de seu 
salário, dado que causa distorção se comparado ao do setor privado. 
Não queremos jogar uns contra os outros pois é o que o sistema 
financeiro deseja para que seja implementado o modelo. Se tivermos 
de equiparar, que o façamos por cima, e não por baixo. Defendemos a 
tese de que os servidores da iniciativa privada tenham opção de 
contribuir sobre o bruto de seus salários, tendo direito a uma 
aposentadoria digna. Para isso, estudaremos uma forma de transição 
para melhorar. Quem, aqui, é louco para fazer uma reforma em sua 
casa para piorá-la? Não nos furtamos ao debate, mas o faremos para 
melhorar. 

Outra mentira: o servidor público não contribuía, há poucos anos, 
para a Previdência. Na verdade, desde 1938, ele contribui para ;O 
IPASE. O desmonte da máquina pública é o responsável pela queda 
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da receita da Previdência. Em 1995, respondíamos com 54% da 
receita corrente líquida no que tange aos gastos com pessoal; em 
2002, apenas com 36%. Não concordo com o regime único nem com 
teto salarial, por se tratar de uma armadilha. 

Uma outra questão: a culpa não é o aumento da idade da 
população, pois isso é um fator a ser festejado. A população idosa 
aumentou 16%, a população economicamente ativa aumentou 13%, e 
os empregados com carteira caíram 23%. Este é o grande problema: 
o desemprego, a informalidade. 

Se efetivamente queremos melhorar, temos que discutir quem 
financia o Estado, quem se beneficia dos recursos. Teremos que 
abordar a reforma tributária e o endividamento público e defender a 
justiça social com distribuição de renda. Mas não é isso que ocorre no 
Brasil. O modelo tributário é perverso. Os Bancos, os especuladores, 
os latifúndios, os grandes empresários, os estrangeiros, as fortunas 
não pagam impostos. 

Para concluir, queria mostrar quem é o verdadeiro privilegiado. Não 
é o servidor público, mas os Bancos, que tiveram seu lucro 
aumentado em 180%, o patrimônio líquido elevado em 70%, nos 
últimos seis anos, a rentabilidade aumentada em 64%, e os impostos 
reduzidos em 50%. Enquanto isso, o que aconteceu com os 
trabalhadores? Houve um aumento no pagamento de impostos pelos 
trabalhadores e queda da massa salarial. Tivemos aumento da 
arrecadação federal, mas qual foi o perfil desse crescimento nos 
últimos anos? Aumentou a arrecadação sobre o consumo, sobre o 
trabalho, e o capital foi desonerado. Esse é o grande foco da reforma 
-tributária, que temos de atacar antes da reforma da Previdência. Todo 
esse aumento de arrecadação dos últimos sete anos foi direcionado 
para o pagamento de juros da dívida. 

Exigimos o arquivamento incondicional desse Projeto de Lei n° 9 e 
queremos que as reformas sejam debatidas em conjunto. A tributária 
deve anteceder qualquer outra. E também não é qualquer reforma 
tributária, não é só essa que está discutindo se a cobrança do ICMS 
será no destino ou na origem. Não é isso. Queremos uma reforma 
tributária a partir da qual .se tributem os ricos, quem realmente pode 
pagar. Exigimos também uma auditoria pública dessa dívida, como 
previsto na Constituição Federal e até hoje não cumprido. 
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Quero deixar essa reflexão: de que a nossa esperança está nas 
mãos dos que lutam pelos trabalhadores. Exigimos justiça e coerência 
com os discursos anteriores. Obrigada. 

Palavras do Sr. José Célio Alvarenga 
Sr. Presidente dos trabalhos, Deputado Célio Moreira, na sua 

pessoa cumprimento os expositores e os integrantes da Mesa. Saúdo 
· também todos os companheiros presentes, os Deputados e demais 

participantes. 
Sobrou muito pouco para eu falar, porque as pessoas que me 

antecederam são "experts" no tema. Recebi o convite para debater a 
questão da reforma da Previdência e me disponibilizei a comparecer 
porque entendo que o assunto é de grande importância. Sou do 
segmento dos transportes, Secretário-Geral da Federação dos 
Trabalhadores em Transporte. 

A reforma da Previdência já começou há muito tempo, nos Governos 
anteriores, com o advento de Leis como as nos 9.032, 8.213 e 8.212, e 
só trouxe prejuízo para todos os trabalhadores da iniciativa privada. É 
importante parabenizar os servidores públicos por estarem unidos em 
defesa de seus direitos, com a propositura dessas reformas. 

Pelo que estamos vendo, elas propõem verdadeiramente tirar o 
direito que esses servidores conquistaram ao longo de sua carreira. 
Portanto, é necessário que estejamos unidos em defesa daquilo que é 
bom para todos os trabalhadores do Brasil. 

No meu modesto entendimento, antes de haver essa reforma da 
Previdência, proposta no atual Governo, é necessário que se faça a 
reforma tributária. Não podemos falar em reforma da Previdência sem 
que haja uma reforma tributária, porque hoje não sabemos a que são 
destinados os impostos e as contribuições arrecadados pelo Governo 
Federal. Então, se fizermos uma reforma tributária justa, honesta, 
transparente, saberemos qual o percentual que deve ser destinado 
para que a Previdência possa realizar um trabalho de seguridade 
social. 

Temos de exigir dos Governos Federal, Estadual e Municipal o 
repasse devido, para que seja feita a seguridade social no País .. 
Muitas vezes o Governo exige dos trabalhadores, da iniciativa privada, 
dos servidores públicos, mas não dá a sua parcela de contribuição. 

Nós, da iniciativa privada, temos de nos unir com os servidores 
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públicos e ex1g1r uma reforma previdenciária para que sejam 
acertados os erros cometidos pelos Governos anteriores, que, na 
maioria das vezes, preocuparam-se com a subtração dos direitos, e 
não com a segurança da universalização da Previdência, os direitos 
dos segurados, a valorização da instituição. Em todas as reformas que 
já aconteceram neste País, só houve prejuízos para os trabalhadores 
da iniciativa privada. 

Como representante dos trabalhadores em transportes rodoviários, 
quero dizer que em 1995, com o advento da Lei no 9.032, foi extinto 0 
direito dos motoristas de veículos pesados de se aposentar com· 25 
anos de serviço. Esse direito foi garantido em 1934. Infelizmente, o 
Governo anterior simplesmente impediu esse trabalhador de se 
aposentar com 25 anos de serviços prestados. Deixou claro que ·isso 
não aconteceria se fosse demonstrado para a Previdência que ele 
fazia jus ao direito. A Federação, a nossa confederação e os 
sindicatos de todo o País uniram-se e fizeram um trabalho de 
levantamento para mostrar aos Ministérios da Previdência e do 
Trabalho as péssimas condições de trabalho desse profissional e por 
que se justificava sua aposentadoria aos 25 anos de serviço. 

Ali demonstramos tudo o que é danoso, prejudicial e que debilita a 
saúde desse profissional, que, ao longo de sua carreira, vai perdendo 
as condições de exercer sua atividade. Esse trabalho começou em 
1996, e essa discussão passou pelo Ministério do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, primeiro com Reinhold Stephanes, depois com 
Waldeck Ornellas e, agora, com Roberto Brant. Foi criada uma 
comissão paritária intersindical, formada por três representantes do 
Ministério da Previdência e três do Ministério do Trabalho, para avaliar 
esse levantamento apresentado pelos sindicatos e federações dos 
trabalhadores. 

O Ministério da Previdência, considerando-se incapaz e 
incompetente para julgar a matéria, que estava muito atrelada ao 
Ministério do Trabalho, determinou aos técnicos desse Ministério que 
fizessem a avaliação. Os técnicos concluíram que o direito do 
motorista de se aposentar aos 25 anos de trabalho é lícito· e justo e 
que o Governo não poderia extingui-lo. Mas até hoje não conseguimos 
reverter essa situação. Tudo fica paralisado apenas nas discussões 
da esfera administrativa. Verdadeiramente, não existiu, por parte do 
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Governo anterior, uma vontade política decisiva para resolver a 
questão desses motoristas. Isso prova que todas as reformas 
propostas até agora estiveram a serviço do FMI, para não garantir os 
direitos dos trabalhadores, conforme a Constituição prevê. 

Além do que fizeram com os motoristas de veículos pesados, para 
penalizar os outros companheiros da iniciativa privada que também 
teriam o direito de se aposentar aos 25 anos de trabalho por causa da 
exposição a agentes agressivos, como prevê o anexo IV da atual 
legislação, o Governo estabeleceu outros critérios. Segundo esses 
critérios, não existe uma harmonia entre os institutos para que a 
legislação seja interpretada com mais facilidade. Estamos enfrentando 
diversos problemas porque, na maioria das vezes, o Governo criou um 
imposto adicional. Se as empresas declararem que seus 
trabalhadores estarão expostos a agentes insalubres e que, por isso, 
terão direito a aposentadoria especial, terão que pagar mais um 
percentual sobre o salário do empregado. Aí o que sobrou para nós, 
da iniciativa privada, foi simplesmente a sonegação. 

As empresas não querem fornecer os laudos técnicos periciais da 
forma verdadeira aos empregados que estiveram expostos a 
insalubridade durante sua jornada de trabalho. Se elas fizerem isso 
para assegurar esse direito aos seus profissionais, terão que pagar 
outro imposto para o Governo custear a chamada aposentadoria 
especial, que de especial não tem nada. É uma aposentadoria de 
direito, de risco. 

Então o Governo simplesmente instituiu esse imposto, e as 
empresas rapidamente deixaram de atender à solicitação da 
Previdência da forma correta, para não pagá-lo. O sindicato ficou 
prejudicado em sua ação porque muitas vezes, quando vai ao 
Ministério do Trabalho, seus técnicos- médicos ou fiscais-, em busca 
de uma análise criteriosa das condições de trabalho dos profissionais, 
têm encontrado uma dificuldade muito grande. Faltam fiscais ao 
Ministério do Trabalho, que não são em número suficiente para 
atender. E faltam até mesmo os equipamentos necessários e capazes 
de medir se o empregado está ou não exposto àqueles agentes 
nocivos e agressivos a sua saúde e a sua integridade física, conforme 
prevê a atual legislação. 

Deduzimos que isso foi simplesmente um engodo. Toda reforma 
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feita, tudo que foi tirado dos trabalhadores da iniciativa privada até ~ 

agora foi injustamente, e o Governo, sabendo dos direitos, não tomou 
nenhuma medida para rever essa situação. 

Entendo que isso também é o que eles querem para essa segunda 
reforma a serviço do FMI. É o que estão pensando em fazer com os 
servidores públicos, para que sejam tirados direitos desses 
companheiros. 

Acho muito importante a democratização da gestão da Previdência. 
Caso aconteça, provará que não há necessidade nenhuma de -se 
fazer reforma da Previdência em tempo algum. Tem de ocorrer a 
democratização da Previdência, exigindo-se aplicação correta dos 
recursos arrecadados e repassados à nossa instituição, o INSS. 
Também tem de se exigir uma reforma tributária e fiscal capaz de 
gerar mais emprego e renda, procurando eliminar a clandestinidade e 
a informalidade que assola o País. É necessário fazer uma análise 
criteriosa de empresas no enquadramento de filantropia. Hoje há 
empresas filantrópicas que, na verdade, não tem filantropia nenhuma. 
Temos de combater verdadeiramente as apropriações indébitas das 
empresas que descontam dos trabalhadores e não repassam para o 
Governo - sonegam e criar um mecanismo para que os sindicatos 
profissionais possam verdadeiramente acompanhar se as empresas 
estão ou não recolhendo o que é devido em favor da instituição, 
estruturando o número de fiscais, para que eles, em número 
suficiente, também fiscalizem todas as empresas. Instituir a proibição 
de repasse dos recursos da Previdência para outros fins, isso foi feito 
no passado, e agora dizem que a Previdência está quebrada, mas não 
se lembram do dinheiro que foi desviado, que o trabalhador deixou lá 
para a Previdência, e hoje precisam dele para sobreviver com 
dignidade. Desviaram a verba da Previdência, e não querem arcar 
com essa responsabilidade. 

Se se fizer essa democratização da Previdência, garantindo-se a 
autonomia financeira do INSS, atualmente subordinado ao Tesouro 
Nacional, passando, na prática, para uma autarquia, garantindo a 
representação dos trabalhadores aposentados das empresas, do 
Governo Federal, com poder de decisão na fiscalização do controle de 
receitas e gastos e uma harmonia na aplicação da legislação e na 
interpretação dela, certamente chegaremos à conclusão de que não 
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há nenhuma necessidade de se fazer reforma na Previdência em 
tempo algum. Provaremos que nossa Previdência é forte, 
superavitária, tem condições de sobreviver sozinha, sem que o capital 
estrangeiro domine esse patrimônio que é nosso, que é do 
trabalhador. 

A questão do fator previdenciário passou a ser um assunto atuarial, 
de economista, especialista. Para se chegar ao fator previdenciário é 
tanta interpretação que se tem-de dar, tanta associação que se tem de 
fazer, de salário de contribuição, com expectativa de sobrevida, com 
idade, tempo de contribuição e "n" outras coisas. No resultado, o 
trabalhador da iniciativa privada ainda se aposenta com salário-base 
inferior. Ele passa a se aposentar com um salário maior porque, ao 
longo de sua carreira, de suas atividades, somou à contribuição da 
Previdência salário mais adicionais que compõem a remuneração, 
como hora extra, adicionais de insalubridade e adicional-noturno. Mas, 
se o assegurado sobreviveu toda a vida apenas de salário-base, 
certamente o benefício a lhe ser concedido será inferior ao salário-
base da época da aposentadoria. Verdadeiramente, o fator 
previdenciário reduz o poder aquisitivo do trabalhador. 

Sou a favor da unificação dos regimes, porém que seja feita com a 
uniformização dos direitos entre todas as categorias de trabalhadores 
brasileiros, respeitando-lhes os direitos adquiridos e proporcionando a 
contribuição sobre o ganho real de cada um, para, no futuro, 
receberem aposentadoria integral sem esse teto congelado, 
criminoso, que faz com que inúmeros aposentados da iniciativa 
privada não recebam hoje nem 50% do que ganhavam no passado. 
Diante da proposta apresentada à época, correram para se aposentar, 
com medo de perderem seus direitos, e hoje estão ganhando um, dois 
ou três salários mínimos. 

Sou absolutamente contrário à contribuição dos inativos. Não tem de 
se falar nisso, porque todos os aposentados já contribuíram bastante 
para estarem recebendo um valor digno. Suas contribuições foram 
dadas ao longo do tempo. Não é justo sobretaxá-los agora por causa 
dos desvios das verbas que foram repassadas ao Governo e das 
verbas da Previdência. Não se pode permitir tal absurdo. 
Aposentados, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada 
têm de se juntar contra essa proposta indecente. ~ 

t\ 



O Projeto de Lei no 9 já não merece discussão. Tem de ser 
rejeitado de vez, porque só vai prejudicar os servidores públicos. ., 
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A Emenda à Constituição no 20 também em nada ajudou . os 
trabalhadores deste País. Os da iniciativa privada, ao se aposentarem, 
têm de estar, no mínimo, com 53 anos e não têm seus direitos 
respeitados. Pretende-se também igualar a idade de aposentadoria-da 
mulher à do homem, e sugerem-se outras medidas governamentais 
que, em tradução simples, só trazem prejuízos à sociedade. 

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão)- Está encerrado 
o prazo para o encaminhamento das perguntas. Com a palavra, o Sr. 
Maurílio Neves, Presidente do Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário Municipal, que disporá de 1 O minutos para sua 
exposição. 

Palavras do Sr. Maurílio Neris de Andrade Arruda 
Vivemos cheios de escudos protetores. Não nos dizem toda a 

verdade. Como se isso fosse possível, como se existisse toda a 
verdade. Não temos toda a informação. Como se alguém a tivesse. 
Pratica-se uma moral dupla. Como se existisse uma ética do absoluto; 
sintetizou Felipe Gonzalez sobre a coisa pública. 

O tema que gostaria de abordar nesses 1 O minutos é a extinção 
indireta dos regimes próprios de Previdência dos servidores 
municipais. Começam por aí a acabar com o regime próprio do 
servidor público. Qual é o exemplo que temos de previdência própria 
nos municípios? Seria a BEPREM, de Belo Horizonte? Seria a do 
Município de São Paulo? Onde buscar exemplos para atestar que 
temos competência para termos regime próprio de Previdência? 
Quem não se lembra do parágrafo único do art. 149, por ocasião da 
Carta da República, hoje renumerado pela Emenda à Constituição no 
33 para § 1°, que permitiu ao município a liberdade de instituir o 
sistema de Previdência? Quem não se lembra do carro da alegria 
criado nos mumc1p1os brasileiros trazendo o contratado, o 
comissionado, o apadrinhado? E quem recebe a culpa é o.servidor 
efetivo. Quem não se lembra que precisamos de dez anos para 
começar as regras do regime de Previdência por via da Medida 
Provisória no 1.723, em outubro de 1998, transformada na Lei 
Ordinária no 9.717, por muitos desconhecida, e pelo Ministério da 
Previdência não aplicável? Quem não se lembra desses descalabros 

309 
da administração pública? 

Cabe aqui uma pergunta: quantos Deputados desta Casa, 
conscientes ou não, quando Prefeitos de seus municípios, criaram . 
fundos de fachada com o nome de Instituto de Previdência Municipal? 
Essa é a grande pergunta que ora fazemos. . 

Na qualidade de municipalista, não posso tapar o sol com a peneira. 
Ouvi falar de muitas reformas, na maioria deformadas. Agora temos 
de falar da responsabilidade de caráter administrativo dos nossos 
gestores locais. Por que digo que estamos em extinção indireta? 
Vejam os senhores o que dispõe o art. 168-a do Código Penal, do 
capítulo da apropriação indébita previdenciária, em seu §. 2°. Vejam 
bem o que o legislador ordinárjo federal trouxe para o município e 
para os demais governantes: "E extinta a punibilidade se o agente, 
espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das 
contribuições, importâncias ou valores e presta informações à 
Previdência Social, na forma definida em lei ou regimento, antes do 
início da ação fiscal". Extingue-se a punibilidade. Em outras palavras, 
o Prefeito, com seu regime próprio, é chamado para discutir sua 
dívida. Ele não só deve ao regime próprio como também a inúmeros 
contratados que coloca irregularmente na administração e que acaba 
se traduzindo no fracasso da Previdência própria. Aí o técnico chama 
o Prefeito. "Você extingue seu regime, vem para cá e confessa seu 
débito." 

Lamentavelmente, Dr. Hélio, muito digno Superintendente, com 
quem debatemos sempre, essa é a realidade brasileira. Agora 
mesmo, em Belo Horizonte, não se discutem as qualidades do 
destinatário do benefício previdenciário. E em momento algum 
enquadra-se no direito previdenciário o que aqui se discute. E 
ninguém fala nada. É como se tal fato ocorresse nos grotões, mas 
como conhecemos Minas Gerais, se um Prefeito sancionasse esse 
projeto, estaria na mídia nacional, estaria sendo execrado da 
administração pública. 

Por força do art. 76 da Carta mineira, caberá ao Tribunal de Contas 
homologar ou não tal benefício. Assim, o então Ministro da 
Previdência, Reinhold Stephanes, falou, em 1995 em Londrina, 
município que tem o instituto mais antigo do País, o seguinte: 
"Ninguém suporta a benevolência de uma Câmara Municipal, porqúe 

I\ ;:---__,___o ___ _____. 
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não se pergunta quem vai pagar a conta". 

E aqui, Sr. Presidente, fica não uma denúncia, mas um alerta:~se 
não tivermos competência, dentro do direito positivo que aí está, na 
Lei no 9.617, de estabelecer a nossa Previdência própria, competência 
nos faltará para criticar o regime geral. Então, é preciso cuidar do 
próprio dever de casa. Não estou discutindo proventos integrais ou 
formas, mas ainda há pouco, ouvimos o nosso Presidente· da 
República, que teve o meu voto, dizer que se espantou coni um 
benefício de R$53.000,00 destinado a alguém. E quantos e quantos 
benefícios são concedidos por esse Brasil afora, sem nenhum critério 
pelos nossos gestores políticos? A questão é mais de caráter do' que 
de reforma. 

Eis aqui o nosso questionamento. Como o município não teve 
espaço na programação oficial, fica aqui a nossa solicitação, em nome 
do EMBRAPE, para que numa próxima audiência tenhamos mais 
tempo porque, sem a contribuição do tempo, estamos sujeitos a 
cometer equívocos. 

Aproveitando as palavras do Prof. Paulo Neves de Carvalho; quem 
cito no meu livro, digo que ninguém é melhor ou pior em face da lei. O 
que pode ser melhor é em driblar a lei. Com isso, o Estado de Minas 
Gerais, na sua lei complementar de 1964, faz o mesmo carro da 
alegria no seu art. 79, quando puxa para dentro do seu regime os 
servidores não efetivos. Estamos vivendo essa dificuldade. Sobre o § 
13 do art. 40 da Constituição Federal, quando diz que ao servidor 
detentor de cargo de confiança ou cargo comissionai aplica-se o 
regime geral, defendo a tese de que "aplica-se" não "vincula-se". 
Então, podemos tê-los no regime próprio com as regras do regime 
geral, mas não com a integralidade do servidor público. 

Essa é a tese que defendo e que, infelizmente, não é o que está 
contido na lei complementar de Minas Gerais. Sabemos que isso foi 
um equívoco do Estado do Mato Grosso do Sul, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 2.054, quando entrou - com a 
inconstitucionalidade do § 13. Na verdade, o que devemos buscar é a 
aplicabilidade do § 13 para os demais regimes e para os servidores 
que não são efetivos. Como ficam os estáveis, por força do art. 19 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias? Cada· um busca o 
seu. Precisamos de uma Previdência justa. Não ouvi falar aqui dos 
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pri~cí~io~ ~a Previdência, quais sejam solidariedade, securitização .. 
e d1stnbu1çao de renda. Sem esses princípios não há o que se falar. 

Para finalizar, plagiando o Prof. Paulo Neves, cito um poeta de 1964 
que dizia: "Esperem um pouco mais que um dia os berços hão de ser 
iguais". Muito obrigado. 

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

A coordenação informa ao Plenário que os participantes poderão 
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou feitas oralmente, mediante inscrição 
prévia. Para que possamos agilizar os debates, solicitamos aos 
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam 
objetivos e sucintos, dispensando 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 
O Sr. Presidente - Seremos rigorosos no controle do tempo, 

considerando o número elevado de perguntas. Formularemos, 
primeiramente, as perguntas para o Deputado Carlos Mota, em razão 
de compromissos por ele já assumidos e da viagem que realizará em 
breve. Após a apresentação das perguntas, temos ainda dois inscritos 
para fazê-las oralmente. 

Chamaremos os inscritos, ao final da leitura dessas perguntas: do 
Sr. Carlos Afonso Magalhães, da Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Congonhas, ao Deputado Carlos Mota, "Por que a 
defasagem salarial só é corrigida pela via judicial? É muito penoso 
e_sperar 1 O, 15 anos para que se tenha o salário corrigido. Por que é 
tao demorado, se já existe jurisprudência?"; da Sra. Tereza Rosa de 
Jesus, do Sindicato dos Servidores Públicos de Muriaé, "Se a 
proposta da reforma da Previdência contemplará, por questão de 
justiça, uma nova regra de transição, se falam na necessidade de 
reforma para a contenção de despesas, como se explica o aumento 
dos parlamentares? Qual a vantagem de transformar os fundos de 
aposentadoria em instituto?"; do Sr. Carlos Roberto Silva, "Existem 
duas modalidades de inativos: o que recebe um valor dentro dos 
padrões da razoabilidade e aquele que esbarra no teto constitucional 
de R$12.600,00. O senhor entende que estes também não devem't; 
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. ~ . . I?" , 
contribuir para a Previdencia_ S~~~~ . do Conselho Municipal de Saude 

Pergunta do Sr. Jorge LUZI O - Inl~~ha que se fôssemos atrás dess~s 
de Belo Horizonte: "<? ~en~o~~~~l poderíamos reaver pelo menos e 
frauda dores da Previ_dencia . 'o r eles?". . 
800/c a 90% do dinheirO desviado p d d do Tribunal de Justiça do 

P;r unta de Maria ~el~~a An r~ e~ rovado o Regime Geral de 
Estacfo de Minas Gerais: Caso :r~~or~s públicos, de que forma o 
Previdência Soc_ial a t?d~l~ ~~ ~undo de Garantia par~ aqueles que 
Governo efetuana o c~lc_ ? m base em qual tempo~ . " - , 
se encontram em transiçao. co, da Unafisco Sindical: Propoe a 
Pergu~ta de Eduag~~~~~n~a ~:~lzação de evento ~~m~l~~~:n~~. 

Mesa Diretora . 1 om a presença 
Plenário do Congresso Naci~na Cocmissão Especial da Ref?rma da 
elator e todos os membr?s . a arlamentares de boa-te sob~e o 
~revidência. Motivo: conscientizar osapprovar uma reforma que vai de 

, . · - 0 cometer ao . . , 
erro histonco. que Ira da classe trabalhadora brasiieiraT. b lhadores 

ntro aos Interesses d Sindicato dos ra a 
en~~r unta de Eliane Per~ira Tavar~~· ~entro-Oeste: "Vimos, _n~ste 
Muni~ipais de Divinópolls e_ Reg~a~o dos trabalhadores br~siieiros 

:~~,;" q.:::':s~:;:f~~~~~.;~~:•:Y~:~:'a ~~~.~:~~v:~~~ =;~~:~;~~ 
divulgado que a reforma entrara . , 
mês?" . · lu ar quero fazer um elogio a S; Renato Barros - Em. p~Imeir? g u~ tantos esclarecimentos 
M~sa .pela brilhante expos~ça? f~~~~id~s da reforma. Qu~ro ~azer a 

. trouxe ao Plenário, em_ relaçao ~\ado junto à bancada mmeira, ~m 
osta para que seJa encam_m ' encontro com Deputa os 

pp~o~do para que seja orgamzado mu: fazer uma discussão com 
. . para que possa 

Federais mmeiros, - essa reforma. d 
maior profundidade em relaçao a licitar que ele seja um Deputa o 

Aproveito a oportunidade para so t o em nível de Brasília, para que 
que esteja intermedian~o ess~ ens~~: o que representa essa reforma 
f çamos uma grande discuss~o 'bl' 0 brasileiro. 
;ara os trabalhadores.do ser~~oJr~gi:cao Ooorgal, pois preocu~?u-~~ 

Em segundo lugar' quer? ando falou sobre a ques ao 
ma de suas intervenço~s.. qu t . País. Quero dizer de um dos 

u to da saúde publica nes e sucateamen 
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grandes avanços que teve a sociedade brasileira, em relação ao 
que está colocado na Constituição de 1988, que é a universalização 
da saúde e a forma com que foi permitido a todo cidadão brasileiro ter 
direito a essa assistência. O que existe, na maioria dos Estados 
brasileiros, é a não-colocação de recursos financeiros, conforme 
previsto na Emenda à Constituição no 29. Um exemplo claro com 
relação a isso é Minas Gerais, que não fez investimentos em 2000 
nem 2001, está descumprindo em 2002, e está sendo. sinalizada pelo 
descumprimento da Constituição em 2003. ; É 'preciso haver uma 
intervenção da sociedade. A grande parcela dos municípios tem 
colocado recursos necessários para a saúde acima do limite 
constitucional. 

A saúde pública é um grande ganho da sociedade, não está 
sucateada, e, para isso, existem compromissos de dirigentes do País. 

O Sr. Renato Miranda - Sou do Sindicato dos Auditores Fiscais e 
Agentes Fiscais de Minas Gerais- SINDIFISCO. Dirijo minha pergunta 
ao Deputado Carlos Mota: as regras de transição, ou seja, a 
aposentadoria aos 48 anos para mulheres e aos 53 anos para 
homens, foram colocadas há cinco anos, em dezembro de 1998. 
Gostaríamos de saber do senhor, que também é servidor público, qual 
o seu compromisso em defender o fato de que essas regras, que não 
devem ser mudadas tão rapidamente, sejam colocadas na próxima 
reforma. 

O Sr. Eugênio Celso Gonçalves - Sr. Presidente, mais do que 
formular uma pergunta, venho a este Plenário representando o 
conjunto das entidades deste fórum, que agrega 50 entidades dos 
setores público e privado e que apresenta.ao fórum técnico da reforma 
da Previdência 80 propostas, em relação tanto à questão 
previdenciária quanto à tributária. É importante para nós, na presença 
do Deputado Federal Carlos Mota, que integra a Comissão . de 
Reforma Tributária do Congresso Nacional, defender esse conjunto de 
propostas. 

Esse conjunto de propostas objetiva não a simples defesa 
corporativa da previdência do servidor público. São propostas que 
objetivam a defesa do Estado brasileiro. Como disse Laura Tavares, o 
Projeto de Lei no 9, essas reformas engendradas pelo FMI objetiv~m 
fulminar o Estado, torná-lo vulnerável, cada vez mais suscetível à 
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ganância do capital financeiro privado e internacional. Quando 
fazemos essa defesa, estamos defendendo, antes de tudo, um Estado 
provedor, um Estado que ampare, um Estado que inclua, um Estado 
que esteja ao lado desses 40 milhões de brasileiros que não têm 
acesso à Previdência Social. Esse é o Estado que queremos instalar 
no Brasil. Quando elegemos Lula Presidente, nós o fizemos com a 
esperança de resgatar esse Estado, de dar um basta ao regime 
neoliberal que comandou o Brasil ao longo de tantos anos. 

Companheiros, servidores, devemos erguer a cabeça, levantar 
nossos ânimos porque, se perdemos a primeira batalha, a guerra não 
está perdida. Precisamos ir a Brasília, acompanhar diuturnamente a 
tramitação da reforma da previdência. Precisamos lotar aqueles 
gabinetes, fazer reuniões com a bancada federal mineira e dos 
demais Estados. Devemos estar em Brasília, naquele gramado verde 
do Congresso Nacional, com o mesmo entusiasmo e a mesma 
esperança que tivemos por ocasião da posse do Presidente Lula. 
Devemos pressionar legitimamente o Congresso Nacional,· seus 
Deputados e Senadores para que não votem o Projeto de Lei n° 9, 
que o arquivem e, se forem propor uma reforma, que o façam no 
interesse dos 40 milhões de brasileiros excluídos da Previdência 
Social. 

O Deputado Federal Carlos Mota - Responderei na ordem da I leitura 
feita pelo Presidente dos trabalhos. Quanto à pergunta da Associação 
dos Aposentados e Pensionistas sobre o fato de a defasagem s'alarial 
ser corrigida tão-somente pela via judicial, efetivamente esse é um 
traço do nosso direito. A morosidade da justiça também tem servido 
como instrumento de arrocho dos servidores públicos. Todos se 
recordam de uma medida provisória que praticamente eliminou a 
eficácia do único instrumento que o servidor público tem para 
resguardar seus direitos, que é o mandado de segurança. Contra ato 
ou arbitrariedade do administrador de plantão, temos o clássico 
instrumento do mandado de segurança, que hoje praticamente perdeu 
a eficácia. 

Também as cautelares não possuem eficácia alguma. E, por fim, há 
o precatório. Na trajetória do servidor que vai às portas do Judiciário 
defender seus legítimos interesses, temos a solução final do 
famigerado precatório, que é uma obrigatoriedade jamais cumprida 
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e simplesmente 0 precatório s mJmstrador pode esnobar pura'.: · 
instrumento de intervenção f~de~~ que n~da lhe aconteça. Até o 
precatório jamais foi utilizado a nas unJda~es que descumprem 
Constituição fica como uma espe' ~md nol sso PaJs. E o art. 100 da 

A h c1e e etra morta 
. ~ 0 que temos de caminhar ar ·. 
JUStiça mais ágil. Concordo ple~am~ que os. servJ?or~s tenham uma 
está se modernizando e solucio ~te. HoJe a JUStiça do trabalho 
empregado de forma rápida e ne na~ o as q~erelas _entre patrão e 
temos a justiça federal, que respe~tocJada. E no_s, servJdqres_públicos, 
de um instrumento para uma ~~· m_as q~~ e morosa e nao·dispõe 
servidores e o Estado. o próprio Juizuç:~ Erapld~ e negoc~ada entre 
nada utilizado em relação ao serv·d a 0

, bl~pec1al Federal e pouco ou 
aquela sensação ruim de 1 o_r pu IC~. ~ssa pergunta nos dá 
cidadãos de segunda cate~~~i~~:~~~~~~=s publicas são efetivamente 

A segunda pergunta, de Tereza Aos d . . 
Servidores Públicos de Muriaé· "A a e Jesus, do Smd1cato dos 
contemplará, por questão de j~stiç~roposta da reforma da previdência 
se fala na necessidade da refor~ uma nova regra-de transição? Se 
como se explica o aumento dos a para contençao de despesas, 
resposta envolve a questão da ~:r~amentares~" ~ pr~meira parte da 
pergunta: há direito adquirido à exp~c~a~:a ~:~-~ç~~-? E

0
aquela velha 

uma expectativa de direito uma JreJ o· que temos é 
implementaram a segunda c~ndi ão vez ~ue. alguns, ~ervidores não 
talvez o grande debate a ser rea~z , que e a ,_da~e mmJma. Esse será 
mundo civilizado. Teremos ue d' ado pela pr!m~Jr~ vez na história do 
expectativa de direito. Essa q, JscutJr se ha dJreJto adquirido sobre 
Creio que há direito adquiri~oa wan~e pergunt~ que tem sido feita. 
caso. ' Sim, a expectativa de direito nesse 

O que estou mostrando é um - . 
disse claramente porque e t a preocupaçao particular, conforme já 
segunda parte, ~obre a e~ ol~c ne_sse chama~o pedágio. Quanto à 
parlamentares, posso falar da ~in~:~ a respeito ?.o aumento dos 
de que as revisões anuai ~sa, em BrasJIJa. Sou partidário 
subsídios sejam feitas nos m~s~e v~nd~Jmentos, de proventos e de 

Estão a ui m . os m _Ice~ para os Três Poderes. 
Olga, queq aco~~~nc~;~~n:eJros de Sl~d'?~lismo, como o Sérgio e a 

nossa traJetona em Brasília relativa lao 
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estabelecimento do subsídio que seria a remuneração uniforme 
para os três Poderes, com as suas regras de reajuste anual na 
mesma data e com os mesmos índices. 

Pergunta de Carlos Alberto Silva: "Existem duas modalida~~s de 
inativos, os que recebem o valor dentro dos padrões de razoabilidade, 
e aqueles que esbarram no teto constitucional de R$1_2.~00,00. O 
senhor entende que esses também não devem contnbu1~ p~ra _a 
Previdência Social?". O Ato das Disposições Const1tuc1ona1S 
Transitórias determina, em seu art. 17, a redução de toda 
aposentadoria, pensão, provento, soldo . ~ue estejam . sendo 
percebidos em desacordo com os tetos e limites ~s~abelec1dos na 
Constituição. Esse dispositivo foi colocado pelo ~on~t1tu1nte ?e 1988. 

Como sindicalista, Presidente da Asso~1açao Nac1o_nal dos 
Procuradores da Previdência - ANPREV -, t1ve a oportunidade d~ 
discutir e interpelar o então Ministro Reinhold Stephanes quando fo1 
para a rua dizer que, no seu Ministério, havia ex-combatente~ e um 
caso ou outro de privilegiados recebendo aposentad~na~ de 
R$20.000,00, R$50.000,00. Disse que aquela er~ uma c~nf1ssao de 
que estava prevaricando. Perguntei por que nao reduzia a~uelas 
aposentadorias aos limites previstos no art._ 17 d9 A~CT, ele v_e1? com 
a grande argumentação de que esse art1go nao e auto-aplicavel e 
depende da fixação do teto. Isso é balela. . . , 

Pergunta de Jorge Luiz Diniz, do Conselho ~umc1pal de ?aude d~ 
Belo Horizonte: "O senhor não acha que se fossemos atras desses 
fraudadores da Previdência Social poderíamos reaver, pelo menos, 
80 90% do dinheiro desviado por eles?". Claro que sim. Como 
Pr~curador atuei muito em inquéritos, fui um dos primeiros 
Procurador~s que atuaram no caso Jorgina de Freitas, um d~s PC:ucos 
no Brasil em que houve efetivamente punição, prisão e localizaçao de 
valores. o Brasil tem de ser reformulado como um todo. No caso do 
levantamento de provas, a própria sociedade tem de ser. fiscal, ~o 
patrimônio. Acontece que teríamos de montar uma verdadeira pol1c1a 
só para cuidar de fraudes. . 

Pergunta de Maria Helena, do Tri_b~nal_ de J~stiça: "Caso seJa 
aprovado o Regime -Geral de Prev1denc1a Soc1al para todos os 
servidores públicos, de que forma e com base em que teto o Governo 
vai efetuar o cálculo do Fundo de Garantia para aqueles que se 
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encontram_ em transição?" O Projeto de Lei no 9 não garante Fundo 
de Garantia para ninguém. A alegação é que temos estabilidade. o 
Fundo _de Garantia visa proteger o trabalhador contra o risco da 
des~ed1da justa ou injusta. Não temos essa garantia. O Governo não 
~d~1t~. sequer ar~ar com a sua parte. Para nossa sorte, o que vai 
1nv1abii1Zar o Projeto de Lei no 9 é o aumento de desembolso do 
Governo com a sua parte como patrão. Não tenho expectativa de que 
teremos esse Fundo de Garantia. · · . 
E~gênio Celso Gonçalves, do UNAFISCO Sindical, propõe que seja 

realizado evento semelhante no Plenário do Congresso Nacional com 
a, ~resença do Presidente e dos relatores. Estão sendo realizados 
yanos e_ventos em Brasília. No dia 23 de abril, teremos o seminário 
~n~e_rn~c1onal R~f?rma d~ Previdência, Opção ou Imposição. É uma 
~n1c1at~va de vanas entidades de servidores, federais, estaduais, 
mclus1ve da UN~FISCO, da ANFIP, MOSAP, ANPREV, ANPAF, etc. 
T~mo~ tambem, ~m Brasília, a Comissão de Participação 

Leg1slat1va,_ que faz a mterlocução com a sociedade organizada. Sou 
membro t1tula_r dessa Comi~são também e as entidades que 
porventura qwserem ser ouv1das por ela, por intermédio de meu 
gabin~te, que ~ o de no 739 da Câmara Federal, fax no 318-3739, 
po~erao encammhar para lá suas próprias propostas, ou as de outras 
entidades que pretenderem ser ouvidas pela Comissão de 
Participação Legislativa. 

A . ~liane Pereira Tavares, do Sindicato dos Trabalhadores 
Mu~1c1pais de Divinópolis e Região Centro-Oeste, pergunta: "Vimos 
aqw_ n~ste fórum que é preciso um maior estudo dos trabalhadores 
bra~1le1ros pa_ra que essa reforma seja feita. Mas, o que fazer, se já 
e~ta sendo d~vulgado que a reforma entrará em pauta para votação 
a1~~a este me~~". o_ Presidente Luís Inácio Lula da Silva e o próprio 
M1mstro Berz01n1 estao, na verdade, lançando vários temas ao debate. 
Mas eles ainda n~o têm um? . proposta pronta e acabada. o que 
estamos fazendo e um exerc1c1o de suposição daquilo que virá do 
Planalto. Como parte integrante da base de sustentação deste 
Governo que tantas esperanças infundiu e continua infundindo no 
n?~so coração e no coração do povo brasileiro, quero crer que jamais 
Vlrao_ propo~tas q~e não sejam consentâneas com tudo aquilo que.o 
Presidente 1nfund1u com tanta convicção, firmeza e sensibilidade1' na 
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mente do povo brasileiro. 

Por outro lado, sabemos que ele tem sobre seus ombros uma tarefa 
hercúlea, que é o cumprimento de promessas de campanha e 
compromissos de toda a sua trajetória de vida em relação à 
necessidade efetiva de fazer justiça social no País. Mas é claro que, 
se esse pacote de reformas não vier na forma como imaginamos e 
esperamos do Presidente Lula, o próprio Congresso Nacional e o PT, 
que tem tradição de debater e unidade no momento de votar, vão 
colocar freios em eventuais excessos que poderão advir dessa 
reforma encaminhada pelo Palácio do Planalto. 

O Renato Barros, meu amigo da Coordenação lntersindical, propõe 
um encontro dos Deputados da bancada mineira e pediu-me que 
fosse um dos aglutinadores. Já havia conversado com alguns colegas 
parlamentares de Minas Gerais, mas com certeza, Renato, farei isso 
de uma forma mais ordenada. Vou pedir aos coordenadores de 
bancada dos diversos partidos com assento no Congresso Nacional 
que, a partir de Minas Gerais, organizem rapidamente essa reunião 
em Brasília com a participação, quem sabe, dos 53 Deputados do 
nosso Estado, promovendo um evento qualquer para um debate 
franco, aberto, transparente, com todos os dirigentes de entidades que 
representam os trabalhadores. 

O Renato Miranda fala sobre a questão das regras de transição e a 
manutenção de 48 anos e 53 anos. Essa será minha bandeira. Não 
que eu esteja ali advogando em causa própria. Não pretendo me valer 
nem da aposentadoria aos 53 anos, quando completar essa idade. 
Mas farei isso por uma questão de justiça para com todas essas 
pessoas que já foram atropeladas em 1998 por uma regra nova que 
impôs ao servidor público o limite de idade de uma forma até absurda. 
Eu, por exemplo, comecei a trabalhar aos 12 ou 13 anos de idade. Se 
vigorar esse critério dos 60 anos, até lá terei trabalhado ~m. t~rno ~e 
48 anos. Se o critério for o de no mínimo 35 anos de contnbUiçao, nao 
haverá necessidade de constar a idade, porque ela se tornará injusta. 
Vim de uma família pobre de Minas Novas e tive que trabalhar desde 
os 12 ou 13 anos. Assim, vou chegar aos 60, com 48 anos de 
contribuição. 

Aquele cidadão que vem dos segmentos mais privilegiados da 
sociedade, que se dá ao luxo de estudar sem trabalhar em escola 
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pública ou privada, depois pode fazer uma especialização e entrar 
no mercado de -trabalho aos 30 anos de idade, vai trabalhar muito 
menos ~o .que eu. Vim. do Jequitinhonha. De alguma forma atropelei 
as estatrstrcas: como frlho do Jequitinhonha, .não deveria nem estar 
vivo. Pelas estatísticas do Reinhold Stephane eu já deveria estar 
morto, por que dizem que lá homem. só vài àté os 45 anos. Mas como 
tive.um reforço de pequi, em Minas Novas,.estou sobrevivendo. Quem 
sabe chego aos 60? 

Eugênio Gonçalves falou, com veemência, sobre o conjunto de 
propos~as que objetivam a defesa do Estado brasileiro, que vai 
encamrnhar esse conjunto. Acho importante. Realmente tem de ser 
esse o foco da Previdência, que não pode ficar em cima do mercado 
d? .ajuste fiscal, ?e algumas falácias e até de alguns exemplos, qu~ 
sao realmente gntantes e nos chocam, de aposentadorias milionárias 
ma~. que são exc~ção. O foco das reformas tributária, previdenciária: 
polrtrca ou trabalhrsta tem de ser efetivamente o Estado brasileiro. 
Fo~. f~l~do aqui sobre a questão dos paradigmas que buscamos no 

~emrsferro Norte. Outro dia estava discutindo com o Embaixador da 
Africa do S~l no Brasil, que me perguntou por que o Brasil sempre 
busca paradrgma no hemisfério Norte, e não no Sul. 

Reafirmo aqui meu pleito de gratidão à Assembléia Legislativa que 
sempre me acolheu, esta Casa tão importante de nosso Estado aos 
organizadores deste evento, aos Deputados Adelmo Carneiro Leão 
Célio Moreira, aos demais Deputados desta Casa, aos companheiro~ 
des~a. tribuna e, principalmente, aos senhores e às senhoras que 
partrcrparam deste debate, que reafirmo, com certeza, contribuirá 
sobremaneira para o engrandecimento e conclusões mais cristalinas 
em relação à Previdência. Fica aqui meu agradecimento e meu bom-
dia a todos. Peço licença para me retirar, pois tenho votação em 
Brasília hoje. 

O Deputado Chic9 Simões - Bom-dia a todos. Gostaria de 
primeiramente formular minhas perguntas à Laura. Parece que, em 
vez de termos um debate, há um grupo contra e outro a favor. Acho 
que temos de discutir, porque, de uma maneira ou de outra, alg~ém 
apontou alguns erros. Um diz que devemos fazer a reforma 
diminuindo os gastos; outro diz que tem de se aumentar a receita. A 
meu ver, parece que esse modelo tem de ser mexido. 
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Vemos também algumas injustiças. Uma delas é a aposentadoria 

pelo último salário, independentemente do tempo em que se recebeu 
esse último salário. Isso tem de ser revisto, como também tem de ser 
revisto o fato de a aposentadoria dos militares ficar para suas filhas 
que não se casam. 

Gostaria de saber da Laura se considera necessária a reforma e que 
solução aponta como a melhor. Se a coisa continuar como está, daqui 
a um tempo, a aposentadoria será virtual. . 

Ao Prata pergunto que problema há na idéia de se acabar com o 
teto criar-se a contribuição relativa ao total do que se recebe e,· ao 
finai, tirar média. É bem verdade que não sou economista nem 
especialista nessa área, mas, à primeira vista, a proposta pareceu-me 
justa. Gostaria de saber quais os pontos positivos da reforma proposta 
pelo atual Governo. . . . _ 

Para encerrar, conclamo a sociedade a não des1st1r da d1scussao. 
Tanto o regime geral quanto o próprio são bancados por nós, ~as 
contribuições diretas para o Estado e naquilo que pagamos embutido 
em nossas compras. Temos, portanto, o direito de discutir e definir a 
Previdência que queremos. Nosso sonho é promover uma seguridade 
justa, igualitária e solidária. . . 

Pelo menos uma coisa valeu: se o Governo se esqueceu de d1scut1r 
a dívida externa, aqui não nos esquecemos. Vamos continuar unidos 
e pressionando, porque o Governo Lula é de coalizão. Se não nos 
unirmos para ajudá-lo, a Direita nos consumirá. 

O Sr. Reni Ribeiro da Silva - Inscrevi-me para defender a proposta 
que está contida neste livro. Acredito seja a salvação do Brasil no que 
diz respeito às dívidas interna e externa. 

Não estou preparado para falar neste momento. Inscrevi-me apenas 
para assegurar o direito de, na parte da tarde, expor durante 20 
minutos. 

Minha proposta é uma visão bem longa. Enxergo os próximos 70 
anos, que é exatamente a minha idade hoje. Não chegarei lá, _mas 
quero que o Brasil venha a ser o país do futuro de que tanto ouv1mos 
falar nas décadas de 30 e 40. 

A Sra. Solange Guimarães Araújo - Dirijo-me à Mesa~ ~?s pre~entes 
e à sociedade brasileira para dizer que nada nos sens1b1hza ma1s que 
o horror das guerras, sobretudo a dos EUA e lraque, a que acabamos 
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e ass1st1r. as, de ont~~ para hoje, concluí que algo também, da 

mesma for_ma, ~os sen~1b1hza. _Refiro-me ao desemprego. Tudo o que 
~st~mos d1scut1ndo aqu1, na m1nha avaliação, tem como causa o alto 
1nd1ce de desem.~rego que incontáveis famílias vivem em nossos dias. 

Fagne_r canta:. Um homem se humilha se castram seus sonhos. Seu 
sonho e sua VIda, e sua vida é o trabalho". Precisamos garantir trabalho. 

Estamos vivenciando uma situação em que o capital se sobrepõe ao 
trabalho. , 

O_tempo i~tei:o obse:vamos o privilégio. que está sendo garantido ao 
c~p1tal. E nao_ e o cap1t~l. produtivo. Ele precisa ser remunerado, sim. 
L~c~o, na teona d~ a?mm1stração, é a remuneração do capital, porque 
ha nsco. Ouan?o 1nv1sto em produção, estou correndo o risco de não 
ser bem-sucedido, ent~~ preciso ter remuneração de capital que me 
sus~en_te. A _guerra aqUI e do capital contra o trabalho. E o trabalhador 
esta . f1nanc1ando seu desemprego, porque, quando as empresas 
contr~bu~m, o trabal_hador _está ~on!ribuindo, 0 desempregado está 
contnbumdo, o exciUido esta contnbu1ndo através de impostos, porque 
as ~mpresas repassam _ao~ preços seus gastos com contribuição. 
Entao, estamos con~nbu1ndo para financiar 0 desemprego, 
exatam_ente o que precisamos atacar. Precisamos atacar o privilégio 
do ca_p1tal e mostrar que elegemos um Governo voltado para essa 
que~tao, para esse anseio, para esse apelo de toda a sociedade para 
co~t1nuar trabalh_ando. Aí,. pega-se a parcela trabalhadora deste País, 
SeJa no s~tor pnvado,_ seJ~ n? setor público, e para se explorar um 
pou_co ma1s. Ne~te ~a1s _a JUStiÇa está virando banalidade. Fala-se em 
JUStiça quando J~st1ça ~ fazer o que Maria Lúcia falou: discutir o 
P_aga112ento da d1vi~a. E fazer o que o Prata falou. Vamos voltar à 
Slt~açao de. r~spe1to ao pacto federativo, porque a União está 
r_et1ra~do o d1re1to, o dever e a obrigação dos municípios e Estados de 
fmanc1ar. 

Te~os a ~rente, de Defesa do Trabalho e dos Direitos Sociais e 
prec1~amos Integra-la, todos nós - Igreja, associações, sindicatos 
e~clu1d~s, trabalhadores e desempregados. Vamos enfrentar ess~ 
dl~cu~sao sobre o desemprego, que está ceifando vidas como a 
propna guerra. 

O Sr. Eduardo Henrique Rodrigues de Almeida - Boa tarde. !'Na 
f .. 
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pessoa do médico e Deputado Adelmo Carneiro Leão,"· 
cumprimento a todos coletivamente, assim como coletivamente deve 
ser pensada a Previdência Social. Não devemos aceitar um modelo 
excludente e individualista, o modelo de capitalização que destrói a 
solidariedade, o pacto entre gerações e o próprio sentimento·'·de 
Nação, que devemos incentivar em nosso País. 

O tema que abordarei é uma sugestão referente à lei complementar 
do setor privado, que já está vigindo. Estava na pauta, e ninguém o 
abordou. Quando falamos do Projeto de Lei no 9, estamos falando da 
previdência complementar do setor público, que está em discussão. 
Mas, desde maio de 2001, já temos a Lei Complementar no 109, que 
traz algumas aberrações importantíssimas, que têm passado ao largo 
de todas as discussões. 

Lerei o art. 68 - o único artigo dessa lei que trata de benefício. Dos 
74 artigos, apenas um trata de benefício. E, quando o faz, privilegia o 
setor privado, o setor financeiro, em detrimento do Estado, que 
precisamos fortalecer. Não podemos ter leis que contemplem o 
interesse de seguradoras contrariamente ao interesse do Estado. Está 
escrito: 

"Art. 68 - As contribuições do empregador, os benefícios é as 
condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e plànos 
de benefícios das entidades de previdência complementar não 
integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à 
exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos 
participantes. 

§ 1 o - Os benefícios serão considerados direito adquirido do 
participante quando implementadas todas as condições estabelecidas 
para a elegibilidade consignada no regulamento do respectivo plano. 

§ 2° - A concessão de benefício pela previdência complementar não 
depende da concessão de benefício pelo regime de Previdência 
Social." 

Ora, está-se desatrelando o complemento do principal. Quando se 
trata de uma situação que o médico vivencia freqüentemente, que é a 
situação de invalidez que antecipa essa aposentadoria, essa invalidez 
pode ser considerada pelo Estado como legítima, reconhecida pela 
Previdência Social e desconhecida pela seguradora privada, que pode 
achar que essa condição não é invalidante. 

I 
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médicos e da Associação Nacio~:; com 0 . ~vai do ~indic~to dos 
texto seja modificado, explicitand dos Medlcos P.e~ltos, e que esse 
concedido no âmbito da Pre .d ho ~ue 0 _benef1c1o por invalidez, 
avaliações realizadas por mé~~ encla ?oclal, .P~r decorrência' de 
previdenciária oficial, sejam dete IC~s pentes propnos da instituição 
complementar pelas instituições r;~na~tes do pagamento de benefício 
passando este a ser o texto do ar;lv6~ a; coontrata~as pelo segurado, 
9. Então, teríamos uma legisla ão · ' 2 ' da Lei Co~pl~mentar n° 
privado. Vamos fortalecer o E~tad emqu; ~ Estado ~e l~poe sobre o 
minha proposta. Muito obrigado. o ~~ e esa do Cldadao. Essa é ·a 
~ ~ra. Júlia Vieira - O SINDSPREVI tem ' .. -

pnmelramente, o arquivamento imediat d p . como _proposta, 
nos.sa federação não aceita esse pro·et o o roJeto de Lei no 9. A 

Dize " - " ' J o. mos nao a contribuiçã d · · 
implantada através de qua~ os matlvo~ que, porventura, tente ser 
derrubarmos o Projeto de Lei n~~r mtecanlsmo. Sabemos que, se 
vai aparecer outro. Não queremo; e~earemos matand~ um leão, mas 
mecanismo, a contribuição dos inat~ s~ tente, atraves de qualquer 
paridade entre inativos e aposentad~~~s. ueremos a manutenção da 

Queremos o combate às fraudes e à - . h 

qual, enquanto representante dos tra~~~~g~çao da Prevld~n:ia,_ a 
acompanhamos de perto e sabem . a ores da Prev1denc1a, 
pequena, média e grande escala. os mwto bem que acontecem em 

Queremos a ref<?rma fiscal e tributária já. 
Queremos a Instalação imediata d . 

p~~~~ncia, a ad~mi~istração quadripartite ~a g~env~~~~cia ~~~fa~al de 
r mos au ltona e transparência na I - . 

e externa, mostrando à sociedade evo uçao .das dívidas interna 
emperrando 0 Brasil: 0 pagamento d ~ que es~a verdadeiramente 
parcas aposentadorias, ue não . e JUros, e nao. C: p~gamento de 
baixos salários que já tiv~ram o a e tcu~pa da . Prevldencla, mas dos 
e dos ~róprios ~ervidores ao longop~~ =u~n~i~~er~ do f.róprio segurado 

Ouena aproveitar o meu tem a ora IVa. . 
preocupados porque ual e~o para co~entar que ficamos muito 
particular quererá essa ~rança t~r~sal dpartlc~lar, qual. seguradora 
aposentaram por acidente de rr~veb lohs ~O Yo de servidores que ~e 

ra a 0 · No nosso caso· aa 
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Previdência, há muitos casos de DORT. Por quê? Porque o 
desmonte do serviço público, o não-amparo ao trabalhador, as 
precárias condições de trabalho levaram esses indivíduos a essas 
aposentadorias precoces. 

Aproveito e faço essa pergunta à Mesa, a quem puder me 
responder: Como ficam esses 40% de aposentados por acidente de 

trabalho? O Sr. Presidente - Há mais duas perguntas para a Sra. Laura 
Tavares. A primeira é de Wellington Martins Ramos, do Movimento dé 
Fé e Política: "Pela sua exposição, essa reforma já demonstrou ser 
um fiasco. Exemplo: Chile, Argentina, etc. O Governo Lula está mal 
assessorado, mal intencionado ou entregou o seu poder de governo 
totalmente ao FMI?". De Marina Vaz Barbosa e Castro, do IPSEMG: 
"Como seria, na prática, o controle social da administração 
quadripartite?". Perguntas para o José Prata Araújo: do Carlos 
Frederico, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: "Qual a 
sua avaliação a respeito da mudança de posicionamento político 
interno no PT, na CUT, que nos fazem cair na lógica neoliberal? O 
que aconteceu para que houvesse tal mudança ao chegar ao poder?"; 
da Câmara Municipal de Brumadinho, da Nara: "Em minha cidade, 
nenhum servidor público ganha mais que R$2.400,00, com exceção 
de cargos comissionados, 'peixes', Vereadores ou algum apostila do 
Secretário que permaneceu no cargo por mais de cinco anos, 
ganhando como Secretário a vida toda. Essa realidade é muito 
diferente da realidade dos outros municípios? Por que devemos ser 
contra o teto? A previdência complementar pode ser pública e em um 
fundo separado?". Pergunta para a Maria Lúcia Fatorelli, de Carlos 
Frederico, do Tribunal de Contas do Estado: "Se todos os servidóres 
do Brasil, federais, estaduais e municipais, sofremos essa tentativa de 
ataque aos nossos direitos, por meio do Projeto de Lei no 9, por que 
as entidades sindicais não apontam para uma greve geral conjunta de 
todos nós, servidores?"; de Sebastião Pereira Nogueira, do ( ... ): "As 
reformas tributária, fiscal e trabalhista não deveriam anteceder a 
reforma da Previdência, já que não há déficit previdenciário, conforme 
fala a mídia?". Perguntas para o Sr. Ooorgal Andrada, da AMAGIS: do 
Prof. Lúcio José Vieira, da UFMG: "O senhor concorda com a 
diferenciação de salários e, portanto, de aposentadorias e pensões 

T 
entre servidores que ocu am _ _ . 325 
~udiciá~io, no Legislativo :no ~:rgos_. e? funçoes ldê_nticas no t, 
1sonom1a salarial? o que d ecutlvo · O senhor e a favor da 
injusta?"; de Inês, do IP~~:e,~os fazer para_ revert_er _essa situação 
·submetido a uma reforma revid ar~, ~m servld~r publico que já foi 
·transição dessa reforma p , . enclana e c~mpnu todas as regras de 

t 
· - • e JUsto submete-lo a 

- ranslçao? Seria inconstitucional?" p novas regras de 
lugar, à Maria Lúcia _ · · asso a palavra, em primeiro 

. ·' 
A Sra. Maria Lúcia Fator~lli Carneir - O . -

Carlos Frederico, já houve esse indica/' _bngada pelas perguntas. 
uma paralisação, que foi feita no dia IVO, nao de gre~e geral, mas de 
Servidores Públicos indicou a r 8 ·_ A Coor?~naçao Nacional dos 
públicos em todo o País Aq ~ara ls~çao de ~anas categorias e atos 
público em frente ao IPS.EM~-~.e~m B el~. Honzonte, tivemos um ato 
Nacional, e, em São Paulo ti~ rasllia, e~ frente ao Congresso 
um ato público em frente ad fór~~o:: ~portumda?e de p~rticipar de 
os protestos estão começando M' pena Avenida Paulista. Então, 
mobilização, união dos servid~re as concor~o com você, ainda falta 
apresentado. Temos que vencê-~ : esse e ~m d~safio que nos é 
servidores para lutarmos juntos ~ons~gUir um r. o conjunto dos 
como disse em minha fala mas ' _e nao s? os servidores públicos, 
também. , umr os servidores da iniciativa privada 

O depoimento do Hélio Emiliano -"Para que haja justiça social ar , que nao chegou_ a ser_ lido, diz: 
que trabalhei durante 40 a!s a no: ~pos;ntado~ da area publica, em 
anos, de 7 a 1 O sala' rl·os e ' am. ertuccl, recolhi, durante 25 • me aposentei com do· " T 
essas pessoas para lutar or um . , _

1
s ·. emas que unir 

o setor público e privado.p Nesse a~~f~~~a tnbutar~a ~lgna e j~s.ta ~ara 
pagamento de juros da dívida o qu~ esta _ai,_ qu~ pnvllegla o 
exige o aumento dos juros N ' p rque para l~so ha dinheiro, o capital 
juros passaram de 25 par~ 2~s~~s p~uco~ tres meses de Governo, os 
dinheiro e, se continuar essa' ~ ~d ~OIS para 26,5%. Para isso há 
dívida, o debate da reforma d~r~n ~d: d_o pag~mento de juros da 
com o corte de direitos. revi encla sera pautado pelo FMI, 

Se queremos discutir outra Previdê . primeiro lugar, a reforma trib t, . nela, te~os que discutir, em 
onde devem vir vindos d u ana para garantir recursos vindos de 

, e quem tem usufruído de verdadeiros 
t: 
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privilégios nos últimos anos, que é o setor financeiro. Esse é um 
modelo concentrador de renda, que privilegia os latifúndios, o grande 
capital e os lucros. A distribuição de lucros das empresas para seus 
sócios não é tributada em nosso País. O sócio pode receber 
R$1.000.000,00 de lucros que essa distribuição é isenta, tanto para as 
pessoas jurídicas quanto para as pessoas físicas. H~ uma série de 
absurdos na legislação que privilegiam somente o cap1tal. Temos qu~ 
tributar as remessas para o exterior, acabar com essa vergonha que e 
a CC5, uma folha de papel desse tamanho que pode revogar essa 
válvula que leva recursos do País e que torn~ as ilhas .caym~n nosso 
segundo parceiro comercial nas importaçoes .. Sab1am _ d1ss~? O 
segundo maior parceiro comercial do Brasil nas 1mp.ortaçoes ~ao ~s 
ilhas Cayman. Esse é o resultado do absurdo que v1rou a leg1slaçao 
tributária em nosso País, que virou a falta de fiscalização, porque a 
fiscalização está amarrada. Tanto a legislação quanto a administraç~o 
tributária precisam ser reformadas, não só na área fiscal, mas t~m~em 
na área da Previdência. São esses investimentos que ressusc1tarao a 
Previdência em nosso País. 

Quero responder a uma outra pergunta: por que. ~em.os. que_ ~er 
contra o teto? Porque o teto é uma armadilha, isso Ja fo1 d1to vanas 
vezes. Existe um teto constitucional, que é o salário do Ministro do 
Supremo, e esse deveria ser o teto para todos os regimes. E, 
realmente, quem está pagando um salário de R$53.000,00, como 
disse o Lula, é que está prevaricando. Na Constituição, existe um teto 
que deve ser obedecido e deve ser único para todos os trabalhadores. 
Obrigada. , 

A Sra. Laura Tavares Soares - E importante esclarecer que as 
reformas chilena e argentina são consideradas estruturais, pois 
transformaram completamente um regime de repartição em regime de 
capitalização. Não é esse o nosso caso. Não é isso que está em 
pauta. Mas minha experiência latino-americana serve p~ra alertar ~ara 
o risco de dois mitos. O primeiro deles é que se const1tua um reg1me 
misto, que é a manutenção de um sistema público básico e de 
regimes complementares, em que a poupança. ~erada por esses 
regimes complementares, sobretudo quando adm1n1strad~ por f~nd?s 
privados, geraria crescimento e desenvolvimento. Es~~ e o pnme~ro 
mito. E um segundo mito é que, ao se colocar os salanos com ma1or 
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poder contributivo, ainda que sejam minoritários, num regime 
complementar,-- esse seria o dinheiro que mais uma vez estaria 
alimentando esses fundos, e seu retorno não serviria nem para gerar 
emprego nem para o modelo redistributivo da Previdência. 

Não acho que o Governo Lula esteja mal intencionado nem 
manco~unado com o FMI. Fiz essa colocação, na sexta-feira, para a 
CUT, d1zendo que o Sr. Gushiken e o próprio Ministro atual da 
Previdência são originários do movimento sindicalista brasileiro de 
ponta, dos bancários, de setores metalúrgicos que, historicamente, 
def~nderam u.ma. visão securitária da Previdência. Lamento dizer que 
mUito_s dos s1nd1catos defendem, para suas categorias, fundos de 
pensao e planos de saúde privados. E que, portanto, esse é um 
debate delicado com os companheiros do sindicalismo. Sempre 
contra-argumentei, dizendo. que. os fundos de pensão servem para 
alguns grupos privilegiados de trabalhadores, mas essa alternativa 
não permite a incorporação da grande maioria, o que só poderá ser 
feito num regime solidário, único e público. 
Pa~sarei à questão que me foi feita, ao vivo, quando fui perguntado 

se. nao re~~nheç.o qu~ existem distorções. Perfeitamente, acho que 
ex1stem vanas d1storçoes, mas estas não se encontram apenas no 
setor público. Também estão no setor privado. 

Quanto à questão de alterar o tempo de serviço do servidor, estou 
completamente de acordo, mas que sejam revistas, também, as 
distorções no regime geral. Sempre digo aos companheiros servidores 
que, além do Projeto de Lei no 9, também queremos rever a Emenda à 
Contituição no 20. Temos de ser contrários ao fator previdenciário e 
fazer outra revisão constitucional. O Governo do PT e os 
companheiros Deputados não podem aprovar a reforma que o Sr. 
Fernando Henrique fez em 1998. Portanto, abaixo o Projeto de Lei no 
9 e a Emenda à Constituição no 20. Sou favorável a que sejam 
revisto.s os dois regimes. Proponho um financiamento em que sejam 
garantidas as fontes da seguridade social. Um financiamento 
garantido por uma reforma tributária progressiva, anterior à reforma da 
Previdência. Temos de saber quem vai pagar a conta, neste País, do 
sis.tema de proteção social. E, se unificarmos os regimes, que não 
haJa teto para contribuição, que as contribuições sejam progressivas, 
quem ganha mais, tanto no setor privado quanto no público, ~ue 
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contribua com mais, que os benefícios sejam definidos, que se 
incorporem os informais com redução das alíquotas e que todos os 
idosos deste País tenham direito e garantia a uma aposentadoria 
cidadã, independentemente de contribuição. Trata-se de um direito de 
cidadania, de um direito republicano, e o Brasil tem recursos para 
arcar com isso. Que a seguridade social seja fortalecida para todos os 
brasileiros. Lamento o fato de que a pauta tenha começado mal. Sou 
defensora do Governo Lula mas não posso admitir que companheiros 
invertam a pauta e coloquem como fator principal a posição contra o 
servidor público, sem pensar num projeto mais generoso. E digo mais, 
não houve traição, o que pode ser constatado caso leiam o programa 
do PT. 

Há muito tempo estou "quebrando o pau" com o Sr. Gushiken e 
companhia, que defendem os fundos de pensão. Mas não se discutiu 
a questão da seguridade social, não se fez essa proposta da reforma 
numa concepção mais generosa. Acho que não há traição. Há um 
equívoco antigo nesse debate ao longo dos anos, em que muitas das 
idéias neoliberais penetraram no coração e na mente dos nossos 
companheiros, infelizmente. Mas estamos aqui numa boa luta, como 
diz o Olívio Dutra. Temos de estar sempre aqui, para fazer o melhor 
para o nosso Governo. Muito obrigada. 

O Sr. Doorgal Gustavo Borges de Andrada - A primeira pergunta é 
de Inês, do IPSM: "O servidor público que foi submetido à reforma 
previdenciária e cumpriu as regras de transição, é justo submetê-lo· a 
novas regras? Seria inconstitucional?". 

Quem cumpriu a regra de transição e está apto a se aposentar tem 
direito à aposentadoria, não será atingido por novas regras. No caso 
de quem completou 53 anos ou já cumpriu os 35 anos de serviço, não 
há como alterar o direito que adquiriu à aposentadoria; apenas não 
exerceu o direito, mas já o adquiriu. Aqueles que estão aposentados 
ou aqueles que já percorreram toda a tramitação necessária à 
aposentadoria não se submeterão, embora estejam na ativa, às novas 
regras. 

A outra pergunta é do Prof. Lúcio Vieira, da Universidade Federal: 
"O senhor concorda com a diferenciação de salários e, portanto, de 
aposentadorias e pensões, entre servidores que ocupam cargos e 
funções idênticas no Judiciário, Legislativo e Executivo? É a favor da 
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Constituição Federal jáq rev~zer .. para r~verter a situação?". A 
Estamos plenamente de ~cordo a .~s~~or!lla entre o~ Três Poderes. 

;mesmos cargos e funções 0 q aJa. essa eqwparação entre 0 
cumprem o que está na C~nst~~ie _ocorre ~ que ~s Três Poderes não 
processos no Poder Judiciário çao.:. Por Isso, ~a ~s.sa avalanche de 
para dar uma resposta rápida~ que naoltem funclon~nos, não tem Juiz 

O próprio Legislativo não cume~:eovo ume de pedidos. 
.san~iona a lei elaborada pelo L/isl t" que ~prova, e o Executivo, que 
Entao, o Legislativo aprova l~s a IVO, nao cu~pr_e o que sanciona. 
Executivo sanciona as leis ma t' q~e ele propno descumpre; 0 
no colo do Judiciário. E o Jud· ~- ~mbbe~ ~s descumpre, e as jogam 
30 mil habitantes, em média, e~~~~~t rasllelr? tem u_m ~uiz para cada 
um Juiz. para 3 mil habitantes q E o os palses ma_ls ncos podem ter 
julgue de 500 a 600 processos . n nqua~to se ?eseja que cada Juiz 
os que estão voltados para a 'm~ _B_rasll os. Juiz~~ _federais, que são 
um 15 mil processos no seu b_ena prevldenclana, recebem cada 
gosta disso porque 0 Legisl~~v~e;ed E far~ce que o Legislativo 
processuais a fim de que 0 e era nao altera as regras 
assim, colo~ar a culpa no Juizs brocessos s~ a_volumem e possam, 
legislação é elaborada para q~e efroc:ssoh e feito para não andar, a 
são inúmeros, os Tribunais -e n~o. c egue ao fim, os recursos 
legitimamente, podem recorrer d:a~ l~umeros, ~ os advogados, 
chegar ao fim dos processos , e fic~o;. ~I c_om a lei. Não há como se 
desordem jurídica ao Jud·l . : . acl Imputar a culpa por essa 
I . _ c1ano uma vez que t. b . 
eg1slaçao feita pelo Legislativo e p'el E . es a su m1sso à 

N · d . o xecut1vo. os, a magistratura estam · t · 
Projeto de Lei no 9 ~ à ·ts 1~ elrame~te contrários a esse 
retificações. Como bem disse u~ 1 ~=çao do ~lst~~a. Deveria haver 
na área do Judiciário, que ai uém putado, nao ~ JUSto, p_or ~xemplo, 
um, dois ou três salários mí;imos ~:rcorra uma VIda c~nt~lbUindo com 
no serviço público, faça um "bico" d ça _um concurso publico, ingresse 
Delegado, Juiz, professora, se não e c~n~?b a~os e s~ apose~te como 
rever essas regras. Não há i n n_ UIU para Isso. Ha que se . 
aposentadoria, mas tem de ser feita ~edlm~n_to da paridade na 
essa aposentadoria integral, porque o ~ rte~sao _sobre como adquirir 
aqueles que não contribuíram que p t. ~a o nao .P~~e _pagar pqra 

, ar ICiparam da IniCiativa privada 
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recolheram valores muito pequenos, e, de repente, ao fazerem um 
concurso, querem se colocar entre nós com menos de cinco anos de 
serviço prestado. Isso é impossível. -o Sr. José Prata Araújo - Quanto à pergunta do Chico Simões sobre 
a questão da média, trata-se de uma coisa que causa irr~taç~o em 
certos segmentos. Gradativamente, as regras do INSS estao v1rando 
porto seguro para a maioria dos servidores. Não é à toa ~ue 
servidores de pequenos municípios não querem mais saber de reg1me 
próprio. Fui a três municípios em que eram unanimidade: saúde pelo 
IPSEMG e aposentadoria pelo INSS. Há um movimento nos pequenos 
municípios nessa direção. Em um município no Alto Paranaíba, por 
exemplo, de 200 servidores, 200 optaram pelo INSS. . ~ 

Defendo que a média corrija a distorção de quem ganha ma1s e 
recupere a de quem ganha menos. O reajuste anual do INSS de 18%, 
em junho, é muito melhor que a paridade, que pode ser burlada de 
diversas maneiras. Mas, aí, há uma incógnita. ·' 

No Espírito Santo, disse para o pessoal ficar tranqüilo: vocês. n~o 
querem a média e o reajuste anual nem o Governo quer. Este nao 
quer por esperteza. Quanto aos servidores, não sei o porquê. Esse é 
o caminho mais seguro. Há outro, como dividir o tempo de 
aposentadoria dos servidores em dois: o tempo de empresa privada e 
o do setor público. Podemos estudar. 

É melhor para os servidores que essas regras de cálculo sejam 
unificadas. Ou seja, juntamente com os 21 milhões de segurados do 
INSS, estarão mais seguros que fragmentados por ente público. O 
servidor é uma vítima muito mais fácil para o município, para o Estado 
e para a União sozinho do que se estiver junto com o pessoal do 
INSS. Politicamente, em termos de correlação de forças, é melhor 
estar junto com os critérios unificados. Infelizmente, a r_efor~a _vai 
pegar o pior do INSS, que é o teto, e manter o pior do serv1ço publico. 
Paridade e integralidade estão mantidos. 

Segundo o Governo, integralidade é privilégio. O sindicato dos 
servidores diz que integralidade é conquista, ou seja, a pessoa P~~a 
sobre o total. Para quem não teve reajuste, a integralidade é o sal~n~ 
de oito anos atrás. Como defender que o salário de oito anos atras e 
uma conquista? De acordo com o estudo do Márcio, Gerente do INSS 
de Belo Horizonte, com a média corrigida, os não-efetivos do Estado 
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enam os sa anos dobrados e com o fator pre ·d · , · . , v1 enc1ano, quase 
senam_ dobr~dos também. A m~dia do INSS tem uma época crucial, é 
retroat1va a JUlho de 1994, na epoca da introdução do Plano Real Ali 
começo~ ~ arrocho dos servidores de forma mais acelerada. Então 
essa_ . med1a, retroa~iv~ a julho de 1994, possibilitaria, na prática: 
reabilitar grande ma1ona dos servidores do Poder Executivo que não 
foram co~templados com nada. O Governo também não a quer A 
r~forma n~o aplicará o que o INSS tem de melhor e sim o que tem. de 
p1or, ou seJa, o teto. 

Quanto à questão do Frederico, se o PT -~ a CUT são neoliberais é 
bo~ de~tacar que o Lula deu muitos exemplos negativos. Promet~u 
ba1xa~ Juros e aumentou; p~ometeu reduzir superávit primário e 
tambem aumentou. Na questao da Previdência, não, há surpresas 
Desde 1996 o PT defende o teto de 1 O salários .mínimos e a CUT 
defe~d~, de_sde ~q~ela é~oca, o programa de governo do LÜia. Está lá 
escnto. reg1me umco. Nao houve traição nesse caso Ao 1 d t · f · · . ongo o 
em~o~ 1s~o 01 mformado. Podemos discordar do regime misto de 

prev1denc1a, parte pública e parte complementar, mas é preciso 
rec?nhecer que estava no programa de governo. 

Finalmente, o regime misto nas estatais, que é o modelo de fundo 
fechado que o_ Lula quer pregar para os servidores. Quanto ao fundo 
aberto, os p~rt1d~s de esquerda vetaram-no no Projeto de Lei no 9. Na 
aposenta dona_ so pode haver fundo fechado, sem fim lucrativo. As 
~egurador~s nao entram. Elas têm uma pequena fresta, o benefício de 
nsco_, que e a aposentadoria, pensão e invalidez. Por que no Banco do 
Bras1~ na PET_R~BRAS, na CEMIG, na COPASA pode haver fundo de 
pensao, e aqUI nao? 

Das duas, uma: ~u se diz às estatais que o fundo de pensão não 
serve para os servidores e não serve também para as estatais ou 
temos que modificar o discurso, parece-me. 

Para terminar, quero diz~r que precisamos ter um pouco mais de 
caute~a e _enxergar esse t1po de propriedade social. Se o fundo de 
pe~~ao nao_ ~erve._.. porque ? partido político também é pessoa 
JUnd1ca de d_1re1to pnvado sem f1m lucrativo, assim como os sindicatos 
~ss cooperativas e até o movimento social mais radical do Brasil ~ 

T. O _assentamento do MST é estatal ou privado? É privado' A 
cooperativa do MST é privada, sem fim lucrativo'. i 

t, 
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Se radicalizarmos dizendo que todas as cooperativas sem fins 

lucrativos, como os fundos de pensão, são algo neoliberal, vamos ter 
que dizer que o MST é neoliberal. As fazendas do MST não são 
estatais, são formas sem fins lucrativos. Então, na minha opinião, 
cooperativa sem fim lucrativo é um debate aceitável. O que não dá 
para aceitar - e nesse ponto concordo com os companheiros - é que 
seguradora não deve entrar no segmento do setor público. Não há 
espaço, e isso não tem o menor sentido. Eles têm que construir a 
previdência privada no setor privado, e para os servidores públicos a 
previdência é pública, seja estatal ou não estatal. Obrigado. 

O Sr. Fernando Pimentel de Souza - Eu me inscrevi para apresentar 
uma proposta que já apresentei de público no "Estado de Minas" do 
dia 15 de fevereiro, em duas páginas: na capa, na matéria 
"Previdência Possível", e na página 3, a proposta completa. Enviei 
cópia ao Ministro Berzoini, através de um colega que é seu irmão. 
Como a Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte 
- APUB - não conseguiu se inscrever para o debate da tarde, apesar 
de nossa insistência- as inscrições já estavam fechadas-, estou aqui 
representando-a. Gostaria de ver o,utros colegas por aqui, porque 
estou vindo somente pela manhã. A tarde não virei, porque tenho 
outros afazeres. 

A APUB ficou de distribuir um artigo meu que foi enviado para o 
"Estado de Minas" com o título "É Preciso Lucidez". Estamos em uma 
barafunda imensa e não sabemos se a esquerda é esquerda e se a 
direita é direita. Não sabemos se a esquerda é conservadora ou não. 
Considero esse esquema completamente ultrapassado. A Revolução 
Francesa é que inventou essa história de esquerda. Acho que 
precisamos é ser criativos para resolver nossos problemas. Vou ler 
um texto e colocá-lo para o Dr. Doorgal, porque parece acontecer uma 
coisa semelhante na universidade. Não há número suficiente de 
funcionários para a atividade. Os Governos anteriores enxugaram a 
lotação de professores, e mesmo assim não foram preenchidas quatro 
mil vagas. Com a leva de aposentadorias deste ano, devemos ter 
outras quatro mil. Eu mesmo vou embora este ano. Já poderia ter ido 
há três anos, mas trabalho por gosto, e não para completar o tempo. 

Este texto foi enviado ontem ao "Jornal da Ciência", da Sociedade 
Brasileira de Proteção à Ciência. (-Lê:) 
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"As universida~es federais estão em decomposição muito devido 

ao orçamento mmguado - que virou 1/3 no Governo inicial de FHC. 
Suas au~oridades e servidores, desnorteados. É um esqueleto que 
Lula esta_ herdando. Os p~ofessores, em número insuficiente, tendem 
? ~obrev1~~r _como pesqUisadores -se considerados produtivos pelos 
rnd1ces of1~1a1s obc~cados. Necessitam de reciclagem para ensinar e 
dar extensao- que e uma função social da universidade ... ". E a nossa 
revista morre em revista indexada para contribuir para o conhecimento 
da humanidade e não se aplica no Brasil. "Estão no cume de uma 
pirâmide, que é a matriz geradora de uma transformação criativa de 
ponta de toda a sociedade. 

Só exportamos cerca de 5% a 1 O% de produtos mais elaborados 
como os aviões da EMBRAER; o resto está emqueda no mercado d~ 
:commodities'. Se~ meta futura, o cidadão segue roteiro caótico. É por 
1sso que a educaçao, em todos os níveis, deveria, no mínimo, alinhar-
se ao Fome Zero como prioridade. Terminada a fome do cidadão, qual 
modelo de ser h~mano será usado no dia seguinte? Ele vai virar 
homem de rua? E preciso uma reformulação completa no Programa 
Fome Zero. 

A esperança de despertar a consciência nacional para fazer nascer 
uma nação diferente daquela do primitivo grito de Macunaína ao 
nascer tem de achar outro sentido, que é o cidadão encontrar a razão 
de viver, o Brasil ser uma nação de gente humanizada e o Governo 
deixar de ser mesquinho e assumir a grandeza histórica da Nação 
subjacente. . 

Um trabalho multidisplinar, com ampla parceria populacional, poderá 
transformar o ser humano, evitando que ele se torne tão selvagem 
como aqueles que foram educados por bichos, ou solitários, uma vez 
que faltam educadores como o menino de Aveyron, que, aos 14 anos, 
não aprendia mais comportamentos humanos como a fala, hábitos 
sociais, compreensão cultural etc., tendo como alternativa a 
bandidagem que predomina no Brasil, criando sua própria lei e seu 
próprio julgamento. A imagem da violência no Brasil reduz o número 
de turistas internacionais, com perda de receita estimada em 
US$14.000.000.000,00 anuais". Eu tinha mais dois parágrafos, mas, 
respeitando o tempo, deixo de falar. Obrigado. 

O Sr. Jair Pereira dos Santos - Inicialmente, quero aqui lembrar que 
I , 
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sempre participo dos diversos fóruns sobre a reforma da 
Previdência e quero deixar uma crítica construtiva. Esse debate não 
deve se restringir mais a fóruns fechados. Estou defendendo e espero 
que o Plenário e a Mesa acompanhem meu raciocínio, a idéia de levar 
este debate a uma rede nacional de televisão. Sugiro aqui a TV 
Bandeirantes, em horário previamente designado, para alcançarmos 
aqueles que não querem vir discutir a previdência social e pública no 
nosso País. 

Temos de denunciar isso na mídia, estou propondo aqui. Fernando 
Henrique Cardoso nunca abriu, em seu Governo, um espaço igual ao 
que Lula está abrindo para discutir essa grande pendenga que é a 
reforma da Previdência. Temos de denunciar que Fernando Henrique 
Cardoso alardeou para toda a sociedade que o déficit previdenciário é 
de R$56.000.000.000,00, culpando os servidores públicos por esse 
caos. 

É a hora de nos redimirmos perante a sociedade. Vamos abrir esse 
grande debate na mídia. 

Grande parte do que o Fernando Henrique Cardoso falou, grande 
parte dessas confusões aqui expressas, foram por culpa de Prefeitos, 
Governadores e Presidentes da República que não carrearam aos 
cofres previdenciários as parcelas devidas. 

Esperamos que o Governo Lula, assim como abre essa discussão, 
abra também auditorias, apure a verdade nelas contida e mostre a 
toda a sociedade quem foram os verdadeiros culpados e dilapidadores 
da Previdência Social, enquanto a culpa caiu sobre nossas costas, 
denunciando desvios dos recursos para construção de inúmeras 
obras, como Brasília, Ponte Rio-Niterói, compra das Usinas Angra I e 
11. 

Devemos, neste Fórum, reafirmar a posição do Sr. João Domingos 
Gomes dos Santos, Presidente da Confederação dos Servidores 
Públicos, a favor dos servidores em atividade que ainda não se 
aposentaram, servidores com mais de 20 anos, que contribuem mês a 
mês para a Previdência, com base em seus vencimentos integrais. 
Portanto, esses servidores não podem ser alcançados por uma 
reforma e uma lei que ainda estão por vir. Muito obrigado. 

O Sr. Lúcio José Vieira - Sr. Presidente, gostaria, inicialmente, de 
retirar um item da minha proposta em disquete, que é a indicação de 
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teto máximo de contribuição, por ser .. uma questão polêmica na 
discussão travada. Estou convencido de que a possibilidade de um 
grande contingente de trabalhadores que não percebem um salário 
mínimo estar contribuindo é - mais importante do que o 
estabelecimento de um teto máximo. 

Parabenizo os organizadores deste evento pela importância do tema 
que se está discutindo, pelo ,alto nível dos conferencistas e pela 
inscrição maciça dos participantes. , 

Proponho a transformação deste Fórum num fórum permanente de 
reestruturação da Previdência Social, com a participação de 
representantes dos sindicatos, das universidades, dos parlamentares, 
dos municípios e das ONGs. O objetivo é viabilizar formas 
organizadas de manifestação contrária ao Projeto de Lei no 9, com 
abaixo-assinados, telegramas, "e-mails" e caravanas a Brasília, por 
ocasião da votação do projeto no Congresso Nacional; com a 
realização de outros fóruns técnicos ainda neste semestre, para dar 
continuação à discussão da reestruturação da Previdência Social, de 
modo a apresentar subsídios aos parlamentares e ao Congresso 
Nacional; com manifestações contrárias a qualquer tentativa de 
desconto dos inativos e pensionistas para a Previdência Social e a 
disponibilização constante de informações, na "home page" da ALMG, 
sobre as atividades do fórum permanente. 

O Sr. Mário Sérgio Rodrigues Ananias - Sou da Comissão do 
Conselho da Cidade e do Conselho Municipal da Assistência Social e 
aqui represento a União dos Paraplégicos de Belo Horizonte. Se 
ontem falei de improviso, hoje lerei o texto. 

Conforme dissemos ontem, a Previdência Social, além de 
superavitária, é um maná. Mesmo com Jorginas e Nicolaus, o sistema 
é altamente rentável e lucrativo, como também o é o transporte 
urbano. São serviços sem nenhuma concorrência nas pontas. Nunca 
se viu na pequena, na média ou na grande mídia um chamado do tipo: 
"Venha para a Previdência Social, a melhor previdência para você e 
sua família" ou "Faça já a sua 'Previdência Social. Procure um dos 
nossos postos de venda ou ligue para o 0800 ... ". Também não há 
chamada para a "Linha 4481, a que mais rápido chega com todo o 
conforto". Isso não existe. 

Ofereça-se essa maravilha à iniciativa privada, e tenho a cert~za 
I 
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que logo depois será preciso cham.~r o resg_ate p~ra o nson ~ a~ ~m para a Ora. Laura Tavares, de Tereza Rosa de Jesus, 
empresário que sofreria "um colapso de_ ~legna ou u~ derr~me de do S1nd1çato dos Servidores Públicos de Muriaé: "Os trabalhadores da 
felicidade. Claro. o sistema é compulsono, auto-rentavel. D1spensa ~ede de esgoto: as enfermeiras e outros trabalhadores em áreas 
lojas, vendedores, belas promotoras, "stands" em "shoppings", gastos Insalubres ou fat1gantes já não têm oportunidade especial. Por quê se 
com a mídia ou parafernálias do tipo: "Apresentamos agora, num o Estado_ tem contribuído com ·suas parcelas patronais, já que 
patrocínio da Previdência Social, a Copa d? Mundo". desconta Integralmente dos servidores?". - . . : 

o sistema não é opcional. Se voce trabalha, paga; se tem . As próximas_ perguntas são dirigidas ao . Sr.· José Prata. Do Sr. 
empregada, paga; se constrói, paga; se é e~prega?o de patrã? o~ do ~u~ens Ferr~1ra, da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo: "Na 
Governo, paga. Até 0 carnê de pagamentos e vend1do ao contnbu1nte. h1~otese da nao-r~gulamentação da previdência complementar, qual.à 
É 0 mesmo que alguém entrar num táxi e pagar, ao final do percurso, s~1da recomendavel para os servidores públicos de carreira 
a tarifa e o velocímetro. VInculados ao RGPS e submetidos ao teto, tendo rendimento superior 

E mais, às vezes, e isso não é nenhuma raridade, o sujeito paga, e ao benefício a ser pago pelo INSS?". . 
nunca recebe. Perde 0 emprego depois de vinte e tantos anos d~ De Sebastião Pereira Nogueira, do SISIPSEMG: "Primeiramente 
contribuição, não cons~gue mais pagar- e morre oito anos depois. E deveria ser discutido o piso salarial, sem o qual não dá para falar em 

· teto". macuco no embornal. E só lucro. 
A primeira pergunta é dirigida ao Dr. José Prata Araújo ou .a .De L_úcio Jos.é. Vieira, da UFMG: "Qual a sua opinião sobre as 

qualquer outra pessoa presente que conheça um produto ~ue seJa d1st~rçoes sa!ana1s_ en~re o Judiciário, o Legislativo e 0 Executivo para 
pago por 35 anos e resgatado com tanta defasagem na relaçao lucro- servidores at1vos, mat1vos e pensionistas que exercem ou exerciam 
benefício. cargos e o.u funções assemelhadas? O que fazer para, um dia, 

A segunda pergunta, para o Dr. José Célio Alvarenga, é: "mesmo obtermos a Isonomia entre os três Poderes?". 
levando-se em conta os atos sabidamente ilegais, como assaltos, Dos alunos do curso de Ciências Atuariais da PUC-MG: "O que os 
extorsões e até tráfico de drogas, alguém poderia dizer com seriedade senhores sugerem que seja feito inicialmente? Mesmo levando-se em 
que existe um negócio com menor risco e maior lucratividade do que a consideração que as reservas atuariais sejam perfeitamente 
Previdência Social?". calculadas, que carregamento de segurança utilizaríamos para cobrir 

Por último, uma pergunta dirigida a Maria Lúcia: "o caminho da as retiradas que são legalmente feitas para arcar com outras dívidas 
Previdência Social não seria o da moralização, em vez de reformas do Estado?" 
técnicas?". Obrigado. . Pergunta para o José Prata, de Antônio Atayde, servidor municipal 

o Sr. Presidente - Lerei as perguntas formuladas por escnto. de Montes Claros: "Prefeitos Municipais têm feito verdadeiros assaltos 
Pergunta dirigida à Profa. Laura Tavares: "Qual a sua ?~inião ~?bre a ao~ ~ofres das Previdências Municipais, além de manterem regimes 
elevação do teto de contribuição ~ar~ _1 O ou ~O ~ala nos mm1mos? propnos de Previdência Municipal em desacordo com a Lei no 

9
. 
717

. 
Qual a sua posição sobre a contnbu1çao dos mat1vos? Qual a sua No ~.ntanto, esses m~nicípios continuam renovando e conseguindo 

0 opinião sobre a tributação de riquezas e sobre fa!uram~nto, lucro e cert1f1cado de regulandade previdenciária - CRP, como é 
0 

caso de 
movimentação financeira? Como evitar a sonegaçao de Impostos no Montes Claros. Por que o Ministério da Previdência não está fazendo 
Brasil? Cadeia para os ladrões de "colarinho-branco"?". . . . cumprir as leis que regulamentam os RPPS? Nós servidores 

os alunos do curso .de Ciências Naturais da PUC-MG sollc1tam a mun_icipais, não estamos correndo mais riscos que' os demais 
Profa. Laura Tavares "mais esclarecimentos no que diz respeito à servidores?". ', 
igualdade no trato de homens e mulheres". Pergunta para o Dr. Doorgal: "Como alguém que ganha R$150,00 
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reais terá condição de pagar a Previdência? Não é mais justo que 
quem ganha R$5.000.00, R$1 0.000,00 ou R$20.000,00. pagu.e. por 
essa pessoa? Por acaso o senhor defende o fim do salano mm1mo, 
que já é tão ridículo?". 

Pergunta para o Dr. Doorgal: "Conforme documento em anexo, 
como fica a correção para os que se aposentaram antes de 1/3/94? 
Continuaremos sendo aposentados de segunda classe, de sexta 
classe? Onde está a aplicação do princípio jurídico de que a lei 
retroage para beneficiar? Quando haverá justiça neste País?". 

O Sr. José Prata Araújo - Sobre a questão da política em relação à 
Previdência, não houve um esforço para melhorar a Previdência, para 
educar a população, para soltar folhetos, fazer campanhas 
institucionais, fazer vinculação com a sociedade civil, porque na 
prática havia uma decisão estratégica, que era fazer uma reforma 
estrutural, que seria aplicar o modelo chileno e argentino. Falto~ 
recurso para isso. Quem resumiu bem a posição do antigo Governo fo1 
o Antônio Brito. 

Em 1993, ele disse que a privatização da Previdência não era uma 
questão ideológica, era uma questão atuarial. Havia na base do 
Governo antigo um consenso pela privatização. Não privatizou porque 
não teve recurso. O atual superávit primário é de 
R$40.000.000.000,00 a R$50.000.000.000,00. Privatizar a Previdência 
Pública, mais R$1 00.000.000.000,00 de rombo. Você teria que triplicar 
o atual superávit primário e o Brasil quebraria no dia seguinte. A não-
privatização não foi uma questão de princípio. Se o partido que dirige 
o Ministério da Previdência é privatizante, ele não quer saber de 
fortalecer a Previdência, quer saber de detonar a Previdência. Foi 
essa a orientação que prevaleceu nos 91timos 8 anos. Paga-se por 35 
anos e nem sempre se tem o melhor. E preciso discutir qual o melhor 
cálculo a se fazer. A vida laborativa é diferente, o difícil é arranjar um 
critério único para todos. Se a aposentadoria é um reflexo da vida 
laborativa e se a vida laborativa é diferente, a aposentadoria será 
diferente também. 

Existe uma questão importante que o Governo perdeu. Existe uma 
decisão no ST J que acaba com esse negócio de o segurado perder 
qualidade na sua aposentadoria. É uma vergonha pagar vários anos e 
depois perder esse tempo. No finalzinho do seu Governo, Fernando 
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Hennque recuou e editou uma medida provisória em que, pelo 
menos para alguns, já foi reconhecido o direito de aposentar o ex-
segurado. Completando 65 anos de idade·o.homem e 60 a mulher e 
com. ~ais ~e 20 anos de contribuição, já é possível aposentar pela ~ia 
admm1strat1v~, sem necessidade de entrar na justiça. E aquele que 
co~pl~tou a Idade e tem comprovado de. 5 a, 19 anos de contribuição, 
na JUStiÇa tem boa chance de conseguir se aposentar por idade. 
. Então, .essa é uma questão importante. Já não é fácil pagar INSS, e 

a1~da va1-se perder o tempo passado, neste País tão flexível quanto à 
ma?-.de-o~ra cor:no o nosso? .Então, devemos divulgar mais essa 
not1c1a. D1vulgue1-a em Contagem e,· só no meu quarteirão, há três 
p~ssoas que s~ aposentarão, ou seja, em um raio curto em relação à 
m1nha casa. Sa~ pessoas que trabalharam· dez, vinte e poucos anos, 
completaram a 1dade e estão sem nada, e que, assim, terão uma 
aposentadoria. Por isso, devemos divulgar essa questão. 

A p~ev~dênc~a co.mplem~ntar terá, de fato, de acordo com o Projeto 
de Le1 n 9, nao so o ~fet1vo, mas também o celetista. Há o caso, por 
exemplo, d~quele .se~v1~or de n~meação política. Acho que aposentar 
em um reg1me propno e complicado, por isso considero correta uma 
pre:_vidê~cia compl~~en~ar. Mas, mais uma vez, ela é regressiva. Por 
que? So tem prev1denc1a complementar quem ganha acima do teto. 
Parte-se do pressuposto de que quem ganha abaixo do teto tem 
integralid~de. Ora, te~ intewalidade nominal, não tem integralidade 
real. Entao, quem esta aba1xo do teto perde, ·porque o salário está 
congelado e perderá, em uma segunda vez, porque não terá direito à 
previdência complementar. 

A ?revid_ê~cia_ complementar é também regre.ssiva, porque não 
preve prev1denc1a para quem está mais arrojado. E incrível uma coisa 
des~as. No _seto~ privado, a previdência complementar ou é para todos 
ou e para mnguem. No setor público, não, só para quem ganha acima 
do teto. Quem ganha abaixo será punido, mais uma vez. Não teve 
reajuste e perderá ainda porque não terá complementação. 
Sob~e a questão do piso salarial, estou de acordo. Quer dizer, a 

~uestao, de fato, do mínimo decente, que tem uma repercussão 
Importante na redução da pobreza e também um peso importante em 
melhorar a contribuição do povo ... Quer dizer, aumentar o salário 
mínimo terá um impacto positivo na receita da Previdência. Então, 
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acho, de fato, que essa é uma bandeira fundamentalmente nossa, 
ou seja, melhorar o piso salarial do País. 
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A distorção dos Poderes. A isonomia não acabou. Ela acabou ~ara a 
turma de baixo. Houve um aumento para os Deputados Federais que 
saiu em cascata para os Três Poderes. A isonomia acabou para o 
professor, para o servidor, para a área de saúd_e, p~ra o _fiscal_. Ela 
acabou por baixo. A turma de cima tem isonomia. La esta cheio de 
amarras, o que sai para Deputado Federal sai para Senador. Quer 
dizer houve um reajuste em cascata de mais de 50%. 

A n'ossa bandeira crucial é essa, recuperar o poder aquisitivo. Não é 
possível que alguns Poderes tenham mais reajustes_ q~~ outros. O 
Poder Executivo, em particular, está perdendo nessa h1stona. 

Finalmente, há a questão dos municípios. Montes Claros - para 
quem não sabe - construiu com recursos da Previdên~ia um 
"shopping" popular para os camelôs de R$7.000.000,00, ou seja, com 
dinheiro da Previdência municipal. Ele foi inaugurado recentemente. 
Isso mostra, realmente, que não há um compromisso, de fato. 
Devemos endurecer a legislação. 

Sobre esse certificado de irregularidade previdenciária, há uma série 
de municípios que não o cumprem de fato, e o Governo Federal está 
passando a mão na cabeça. Precisamos endurecer as regras porque, 
do contrário, esse regime próprio dos municípios será uma bom?~
relógio: não capitaliza, não guarda recursos. Mais adiante, explodir~. 
Quero, no mais, agradecer a oportunidade, colocando-me a 
disposição para a continuação deste debate. 

O Sr. José Célio Alvarenga -"Mesmo levando-se em conta os atos 
sabidamente legais, como assaltos, extorsões e até tráfico de drogas, 
alguém poderia dizer, com seriedade, que exi~t~ u_m neg?ci~ com 
menos risco e mais lucratividade que a Prev1denc1a Soc1al? Sou 
contra a reforma da Previdência e fiz a minha explanação dessa 
forma, porque acho que isso não deve ficar na mão do FMI nem do~ 
banqueiros. Uma coisa melhor para responder a sua pergunta e 
transferir isso para os banqueiros. 

O Sr. Doorgal Gustavo Borges de Andrada- Há a pergunta de ~ísio 
de Souza Armani, que- traz um artigo demonstrando que um JUiz de 
Recife, do Segundo Juizado Especial, concedeu para um aposentado 
de salário mínimo e que se aposentou em 1994 a URV mais 0,5% ao 

• 1 · ·f· o 341 mes. ~s_o s1gn1 1ca 39_7'o de reajuste.' "O senhor está de acordo com ··. 
~ d_ec~sao_ desse Ju1z? Gos~~ria .· dé vê-la esparramada pelo País 
1nte1ro. Af1nal, o INSS, como ja fo1 bem explanado hoj·e e ontem -t' · , nao ma~ ~m ~m reajuste no valor necessário. Essa defasagem precisa ser 
corng1d~. A outra pergunta é- de Nara, da Câmara Municipal.' de 
Brumadmho:. "?o~o al~ué';l que ganha R$150,00 terá condições de 
pagar a Prev1denc1a? Nao e mais justo que quem ganha R$10.000,00, 
R$~ ~.00~,~0 pague por ess_a pessoa? O senhor defende o fim do 
salano mm1mo?". _ 

Ninguém defende o fim do salário míni~o. ao contrário, defendemos 
que to_dos o~ brasileiros, desde os mais miseráveis, a partir de 
deter_m1~ada 1da~e, que fosse 55, 60 ou 65, tenham direito, tendo 
?ont~I~Uido ?u nao, pelo menos a um salário mínimo, porque está 
lmpl_lclto, e e de bom-senso, que todo brasileiro que alcance 60 anos 
~e Idade ou p~óximo _a ~sso de alguma forma contribuiu para as 
nquez~s d~ Pa1s .. ~ nao e admissível que o poder público não dê a 
esse c1dadao o mm1mo de condições e que, depois de 60 anos, ainda 
tenha que fazer regras e cálculos de média de salário-família de 
0,5%. l~so tudo são formas de -dificultar. o pagamento. ' 

Sugen, pa~~ aqu~l~s que se.contentassem em receber R$200,00 ou 
o novo ~-alano m1~1mo, que é R$240,00, que moram em regiões 
pobres, ja q_ue estao fechadas _as portas dessa universalização da 
aposentado na: que fossem · feitas . :regras mais amenas que 
atendessem aqueles que se, dispusessem a pagar R$5 00 ou 
R~10,00, como forma única e, exclu?iva de participar do sist~ma, e 
n_~o ~omo forma de arrecadação .. E imaginar maneiras amenas e 
V1av~1s d~ _se colocarem 40 milhões de brasileiros no sistema 
prev1denc1ano, que paguem o ·preço do carnê, que custa R$5 oo ou 
~$1 O,?O por mês. O que não se pode é permitir, num discurso de que 
mngue~ ~ode gan~ar menos que um salário mínimo, que 40 milhões 
de bras1le1ros, daqu1 a 50 ou 30 anos, não tenham do que viver e não 
tenham força para trabalhar.'Então, ou se faz uma modalidade amena 
e real de se colocar esse pessoal no sistema, que. paguem R$10,00, 
R$5,00_ ou_ R$20,00, o que for, 9u permitam que venhamos a acolher 
e~s~s 1rmaos c?m mais de 60 anos, pagando a eles um salário 
mm1mo. A questao que expus não foi essa. 

Para encerrar, quero complementar a pergunta do membro :,do 
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Conselho Municipal: "A Previdência é um bom negócio?". Dizem os 
estudiosos que, na América do Norte, os grandes capitalistas debatem 
que o melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo, e a 
guerra está aí para mostrar isso; que o segundo melhor negócio do 
mundo é uma companhia de petróleo mal-administrada e que o 
terceiro melhor negócio do mundo é uma seguradora. Ou seja, esse 
debate nacional sobre o seguro - e a Previdência nada mais é do que 
um seguro- tem razão de ser. Muito obrigado. 

A Sra. Laura Tavares Soares - A pergunta é sobre o teto. Minha 
proposta pessoal é que não exista teto. Sou contra qualquer 
previdência complementar. Se é para unificar o regime, que seja sem 
teto e que se façam contribuições progressivas e com benefício 
definido, como já disse. 

Com relação à contribuição de inativos, em princípio sou contra. 
Numa negociação política, quando fomos brigar na Câmara, se for 
inevitável que venha o líquido, então que seja para os altos salários. O 
que não podemos continuar fazendo é tratar desiguais como se 
fossem iguais, ou seja, é impossível tratar todos da mesma forma. 

E, nesse sentido, a pergunta das companheiras com relação a 
trabalhadores de saúde é o exemplo mais claro: fazer agora a 
transição, aumentar, como está sendo proposto pelos atuais 
servidores públicos, até 55 anos de idade. Por exemplo, uma auxiliar 
de enfermagem que trabalhou numa emergência ou num serviço 
insalubre desde os 18 anos de idade terá que esperar até os 55 anos 
para se aposentar. Isso é criminoso, não podemos tratar da mesma 
forma o trabalhador da saúde e da educação. 

Quando falamos sobre a preservação do regime, e quero chamar a 
atenção para esse debate no Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, hoje as regras do Fernando Henrique não estão 
sendo mudadas só se considera carreira exclusiva do Estado Juiz e 
Procurador, ou ~eja, nem fiscal está sendo contemplado. É por isso 
que sou contra; e o resto das carreiras do Estado? Saúde e educação 
não entrarão? A fiscalização, como tarefa nobre, não entrará? 

E a expectativa de vida média? A proposta da CUT coloca 60, 65 
anos. E, se for assim, mais da metade dos nordestinos morrerão antes 
de se aposentarem, pois a expectativa média de vida do homem 
nordestino, até 1999, estava em 62,5 anos. Ou seja, não podemos 
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~~er uma proposta li~ear n~ste País. Então, ao fazer um regime 
un1co, todas as exceçoes de Idade, renda e condições de trabalho têm 
q~e ser levadas e~ consideração. O corte, para mim, não é público e 
pnvado, mas sa~anal, e de condições de trabalho, que são péssimas, 
tanto no setor pnvado quanto no setor público. Obrigada. 

A Sra. ~aria Lúcia Fatorelli Carneiro - Concordo com o que foi 
exposto po1s, realmente, o caminho para a reforma da Previdência é a 
mo;alizaçã_o. Digo isso não só para a Previdência mas para todo 0 
·Pa1s. _P_rec1samos saber quem está pagando a conta e quem está-se 
benefiCiando dos recursos públicos. Vimos que, no primeiro mês, 0 
Governo Lula cortou R$14.000.000.000,00, inclusive parte do 
Programa F?me Ze~o para atender ao pagamento dos juros da dívida. 

Voltando a questao da Previdência, há especificidades dentre os 
trabalhadores;~ na iniciativa privada, há o regime geral, existem 
aquel~s que tem ~~.fundo antigo, criado por sua empresa. Temos, 
tambem, as espec1f1c1dades do servidor público. Cada um tem suas 
especificidades e essa é a dificuldade de se fazer um raciocínio linear. 
S_e formos cons~ruir um modelo único, teremos de respeitar as 
diferenças para n_ao cortarmos direitos de um lado e de outro. A saída, 
nest~ ~omento, e barrar o Projeto de Lei no 9, iniciar a discussão com 
o _obJetivo de rever o que foi tirado dos trabalhadores da iniciativa 
pnvada ?om a Emenda no 20 e lutar por uma previdência pública e 
JUSta .. So conseguiremos realizar essa empreitada se retomarmos 0 
cresc1~e~to. eco~ômico, revendo o encaminhamento que está sendo 
da~o a pn~nzaçao da dívida. Pego carona nas palavras do Deputado 
Ch1co S1moes, qu~ diz q~e. aqui ~ão ~os esquecemos da dívida. Hoje, 
pelo men?s aqw, a d1v1da nao f1cou esquecida, embora tenha 
desap_arec1do do~ ?e~ates centrais. Está-se querendo colocar a 
questao da Prev1denc1a como uma cortina de fumaça mas, se 
apr~f~ndarmos o ?ssunto, veremos que o nosso grande problema é o 
end1v1damento publico e, portanto, temos de ter a coragem de 
enfrentar esse debate. 

Sobre a pergunta relativa à reforma tributária e sobre a forma de 
com~ater ~ sone~a~ão: tenho a dizer que devemos rever a legislação. 
A l~g1slaçao ?ras1le1ra e extremamente injusta, e nós, fiscais, sofremos 
mu~to c:om 1sso porque a sociedade confunde quem cumpre\ a 
leg1slaçao com quem a elabora, vota e aprova, que são os Poderes 
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Legislativo e Executivo. Nós simplesmente cu~primos as _leis. Hoje 
o foco da tributação se encontra no consumidor de ba1xa renda, o 
assalariado. Mas os grandes capitais precisam ser tributados. Há um 
projeto do Fernando Henrique, da época em ~ue ~ind~ era ~enador, 
visando tributar as grandes fortunas. Esse c1dadao f1cou o1to anos 
como Presidente da República e não desengavetou seu projeto. Hoje, 
há incentivo ao latifúndio enquanto a sociedade grita por reforma 
agrária. A legislação percorre sentido contrário, privilegiando o 
latifúndio. Como mostrei, no quadro, também os Bancos pagam cada 
vez menos impostos. Temos muitos projetos, mas isso permitirá um 
novo debate. o Sr. Roges Carvalho - Cumprimento a todos. Gostaria de fazer dois 
comentários: o primeiro relativo à fala do Prata e o segundo, à fala da 
Laura. 

Acho interessante indagar como podemos buscar um critério único 
para todos. A Laura, com muita propriedad~, coloca-nos que essa 
questão remonta ao Fórum Social Mundial. E possível tratarmos os 
desiguais como iguais? São contradições que parecem semelhantes. 
Muitos querem direitos comuns, mas isso é possível? Acho que tratar 
desiguais como iguais é um crime. . . 

Considerando isso, quero fazer uma proposta e quena ter a m1nha 
fala comentada pela Mesa. Acho que hoje todos querem alguma coisa 
da Previdência, e sabemos que a unificação é difícil, como conce~o 
geral, e aprendemos isso com os nossos Gove:~os, que sao 
totalmente desunidos, separados, esfacelados. Isso ja faz parte da 
nossa cultura. 

Como podemos rearrumar tudo isso? A Previdência tem uma boa 
saída, se pensarmos, a partir de hoje, em uma proposta de conjuntura 
nacional, colocada pelo Presidente, de que há dois conceitos so~re os 
quais teremos de tirar conseqüências para fazer a construçao d~ 
Previdência Social: os conceitos de inclusão e de cuidado. E 
impossível fazermos uma reforma da Previdência se não 
considerarmos esses dois conceitos como indicadores de todas as 
conseqüências da Previdência Social, porque ela não pode ser 
corporativa, ela é do povo deste País. Não precisa nem ser 
contributiva para um povo que tem de ser cuidado e incluído. Essa é a 
grande verdade. 

í 
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Et ~ s a_mos entra~do e!fl muitas discussões que escapam dos 

conce1tos .. de- 1nclusao e cuidado. E cuidado quer dizer 
re~P.onsab11Jdad~, planejamento, organização, universalidade, 
e9u1dade, ac?lh1ment~, proteção e unificação. São conceitos que nos 
sao caros hoje na conjuntura nacional. Muitas vezes nos esfacelamos 
quando embarcamos em uma série de discussões para a reforma da 
Previdência e não pensamos na reforma dos seus conceitos. Vamos 
ter u~a reforma da sua grande atividade quando, na realidade, 
conce_1tos que estruturam a Previdência não estão sendo redefinidos. 

Sug1ro, n~s recome_ndações de propostas, que não se esqueçam 
desses .. _do1_s conceitos, dos quais se pode tirar todas as 
conseque~c_1as. ~?staria de um comentário da Mesa. Obrigado. 

O ?r. _Mano Lu~10 de Souza - Sou da Associação dos Aposentados 
d~ ~1moteo._ :arei ap~nas uma comparação entre o setor privado e o 
pu~l~co. Pol1t~ca ?alanal - Tanto no setor privado quanto no público a 
pol~t1ca salar_1al e negociada, e a situação está piorando cada vez 
ma1s. Ne~oc1açã<: coletiva - A CLT não assegura nada hoje, todos 
sabem d1sso. Nao se fala em estabilidade. O FGTS está uma 
ve:gonha no nosso País. Na nossa região, o Vale do Aço, paga-se 
hoje ao advogado 20% para requerer o FGTS. Nós, aposentados 
estamo~- "correndo atrás" do FGTS, e até hoje não o recebemos: 
To?~s ja devem ter conhecimento dessa situação do FGTS. Aviso 
pr~_v1o - _Eu me apo~entei em 1983, vai completar 20 anos em agosto, 
e ja hav1a negoc1açao. A região lá é de siderurgia, trabalhei em usina 
desde_ os 1 ~ ~nos, ~p~sent~i-me e já ouvia falar sobre a negociação 
do ~v1s~ prev1~. Hoje 1sso e negociado. A empresa se posiciona: se 
v?ce qUJser sa1r, vamos negociar os 40% do FGTS, o aviso de 30 
d1as, e pronto. Isso acabou para nós. 

Seguro-desemprego e direito de greve ainda funcionam. O caso das 
horas extras é uma vergonha. Na nossa região, temos funcionários 
com 300, 400, 500 horas extras para negociar. O salário-família está 
red~zi~?· A questão da saúde é precária. Na nossa associação, temos 
5 m1l filiados que usufruem de uma pequena clínica médica. Temos 
apenas um hospital particular, assim mesmo com a UTI fechada por 
falta de pagamento. 
:, Faço um apelo à Federação, aos parlamentares e aos nossos 
lideres para que este fórum continue. Tem de haver a reforma, ri;Jas 
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esta deve ser justa e consciente. Muito obrigado. o Sr. Aldo Paiva - Na época da privatização, nós, ferroviários, 
tínhamos 6.600 empregados; hoje, temos 2.700. Destes, alguns são 
de empresas terceirizadas. Estão terceirizando até mesmo atividades-
fim, o que é criminoso. 

Na MRS Logística, nossa área de atuação, os donos fazem da 
empresa centro de custo, pois eles próprios faze~ o tra~sporte, já 
que, se o serviço for feito por outras empresas, este frca mars caro. 

Outra questão envolve a monocondição. O art. 239 da CLT fala em 
equipagem, ou seja, o maquinista e o auxiliar. E lá só temos_ um 
maquinista. Isso visa ao lucro. Então, cuidado ao atravessarem a linha 
férrea, pois pode haver só um maquinista na locomotiva e ele pode 
não perceber sua aproximação. . 

Na verdade, a questão da Previdência já vem desde 28/4/95. A partrr 
daí houve todas essas mudanças. O INSS soltou uma instrução normativa em que o equipamento de 
proteção individual atenua o nível de ruído_. Ou seja, praticamente, 
acabou de não permitir mais a aposentadorra. Se alguem defende o 
contrário disso, que os trabalhadores presentes sejam informados. 

No mais, a gente apóia todos os participantes, a Olga, a Andréia, o 
Prata, a Maria Lúcia e a Solange no que for necessário para que 
possamos partir para o embate. Os ferroviários também entendem a 
caducidade das concessões criminosas do Governo Fernando 
Henrique. Muito obrigado. 

O Sr. Ângelo Flores - Dizem que quem espera sempre alcança. Já 
são 13h19min. Esperei e fui chamado. Parabenizo esta Casa do povo, 

_ do poder cidadão e todos os que estão na Mesa, pessoas conh~cidas 
como o Deputado Célio Moreira, velho conhecido de luta na Camara 
Municipal. Minha Associação dos Servidores Municipais é anterior à 
Constituição de 1988. Era uma associação rebelde. Apesar de p~uco 
ativa, conseguiu ser fundada em 1958, quando em seu estatuto trnha 
que constar que ela só seria para lazer e não poderia ser 
reivindicatória. Funcionário público não reivindica. Ele faz o concurso, 
recebe, tem a carreira e por aí vai. Se reivindicar, aposentadoria nele. 

Assim, do Império até hoje, vimos com muita clareza a formação do 
servidor. Na UNAFISCO, dirigida pela minha amiga .Maria Lúcia, eu 
disse que muitas das coisas que estão vigorando contra o funcionário 
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foram criadas por ele mesmo. Em certa época, houve até música-
de carnaval e todo mundo se ufanava que recebia, não trabalhava e 
deixava o paletó lá. Que o diga o falecido Jânio Quadros com sua 
vassoura em São Paulo. 
_ Então, acho que precisamos fazer uma reforma íntima em cada um 
de n~s, um~ reforma de comportamento dentro do serviço público. 
Sem rsso, nao mudaremos nada. Ou muda o homem internamente ou 
n~? . se ,mud~ na?~· Continuaremos só falando. Minha pergunt~ é 
~rrrgrd~ a Mana Lucra. Lembro-me de que já perguntei a ela se vamos 
fr~ar_ so olha_nd~, ouvindo e_ falando. Se não formos para as praças 
publicas e nao frzermos cartrlhas para os funcionários de menor nível 
semi-alfa~etizados, nas bases das prefeituras principalmente, se nã~ 
formos ate eles em uma espécie de catequese jesuítica, não teremos 
o le~a~tamento de toda a Nação e de toda a população do Estado 
brasrlerro para entender e reivindicar direitos. Em um encontro como 
este, não temos quase ninguém. A rua deveria estar abarrotada 
porque sabe-se que há um estudo para cassar ou manter direitos. 
~cho que_ o que falta ao povo brasileiro é cultura e educação. Sem 
rsso, nao rremos em frente. 

Então, sugiro à Maria Lúcia, por meio das entidades de Belo 
Horizonte, que. façamos um mutirão de instrução, começando pelos 
menos alfabetrza~o_s que ainda existem nas Prefeituras e que 
recebem seus salanos colocando sua digital, para que entendam e 
poss~m lutar. Se não estivermos unidos no grande grito de "unidos, 
Jamars s~remos vencidos", isso não vai acontecer. E a grande 
pergunta e: por que a reforma tributária não tem que vir à frente? 

O Sr. Geraldo Florêncio - Boa tarde a todos. Parabenizo os 
participantes da Mesa e cumprimento todos os presentes. 
. Os aposentados estão sendo penalizados com salários de 
R$240,00. Quem recebe um salário e meio, dois salários está sendo 
penalizado também com essa inflação galopante que ~stá aí, com 
elevados aumentos das contas de água, luz e telefone. O telefone 
está sendo tirado dos menos favorecidos. Estão querendo tirar-lhes 
esse direito. 

Pergunto sobre o direito que foi tirado na lei criada em junho de 
.1991 em que a mulher com 60 anos, que tenha contribuído de junho 
para trás, tenha direito de aposentar. E, o homem, com 65 anos. So 
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quem passou de junho de 1991 está sendo penalizado. Conheço 
uma mulher que está com 67 anos. Ela começou a pagar em 
novembro de 1991 e só poderá se aposentar com 70 anos. Coitada. 
Naturalmente, pode receber sua aposentadoria junto com o atestado 
de óbito. A sociedade está envelhecendo mais cedo. Será que os 
parlamentares não enxergam isso? Estou com 61 anos e coitados 
desses jovens ao chegarem na nossa idade, eles não vão conseguir 
seus direitos sociais. Também há muitos cidadãos que pagaram 20, 
25 anos, mas caíram no desemprego, não conseguem resgatar seus 
direitos sociais, vão se aposentar pela lei orgânica de assistência 
social, agüentando uma tremenda humilhação. 

Sou do Conselho de Saúde, da Regional Oeste da Capital, meu 
nome é Geraldo Florêncio, represento o usuário da saúde pública. 
Estamos cansados de discutir esses direitos que, como todos sabem, 
não saem do papel. Estou cansado de participar e cobrar. Muito 

obrigado. O Vereador Sebastião Ferreira Souza - Sebastião Ferreira Souza, 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rubelita e 
Vereador pelo PMDB. Gostaria de fazer pergunta à Ora. Laura 
Tavares Soares. Com a experiência da reforma previdenciária em 
outros países, a quais países compara a nossa? Quem fica com a 
maior parte desse bolo, quebrando a Previdência e culpando os 
trabalhadores deste País? Muito obrigado. 

O Sr. Evariste Garcia de Mattos - Separar por quê? Unificar o eixo 
do capítulo 11 da ordem social, saúde, previdência e assistência social, 
sim. Propomos a criação do Ministério da Seguridade Social, com o 
eixo previdência social, saúde e assistência. 

O Ministério da Saúde e a Secretaria Nacional de Assistência Social 
funcionariam como superintendências. Seria menos burocrático e nos 
ajudaria muito, porque resgataria o Conselho da Seguridade Nacional. 

Propomos que o Tesouro Nacional respeite o orçamento da União, 
votado e aprovado pelo Congresso Nacional. É isso que o povo quer: 
lei do povo, votada pelos Deputados Federais, e não lei de mercado, 
como exige o Consenso de Washington. Assim sendo, propomos 
incluir um artigo na Constituição, proibindo terminantemente superávit 
com recursos da seguridade social. Só em 2001 e 2002, o superávit 
foi de R$80.364.000.000,00, que, somados ao valor que o Deputado 
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·Isso é dinheiro tirado ~~os~~~~:e~el~r, d~dr~a ~$235.000.000.000,00. 
Chega disso. ' a .revi encla e da assistência social. 

O Sr. Presidente - Ainda muito . . . de que o partido seria o espaç d JOVem lngr_essel no PT, convencido 
e solidário e que combat~. e c?nstruçao de um País mais justo 
despe~dício, as injustiças e os p~~~ilé~~i~~rosamente a corrupção, o 

Contmuo no PT, com a mesma con .· - . 
contradições no partido confio · . vlcçao, ~·.apesar de Identificar 
estão no Congresso e' na Pr e.mA q~e os dmge_nt~s maiores, que 
sustentando os valores que se eslden~~~ da Republlca, continuarão 
que o PT é o espaço para se tra~~~~ e e~de~os. Tenho certeza de 
e melhor. Que as ações e a t ~r a cnaçao de um País diferente 
voltadas para aproximar as es~:nçao d~s ~ue o integram estejam 
o que esperamos. Não abro p - d~s com J~~t~ça e desenvolvimento é 

A . mao 1sso, def1n1t1vamente 
companho a Situação da Previdência h , . . 

grandes injustiças e muitos privilég· T a multo tempo. Percebo 
corrigir tudo isso mas não lOS. em0~ de fazer a reforma para 
Não podemos ~isturar re~=r~n~~~:s ~~n~e~~u:r injustiça e privilégio. 
trabalhar para oferecer 0 melhor d , do bem. Cabe-nos 

Estou convencido de ue tod e n?s para o Governo Federal. 
com o movimento social resos o~ ln:egrantes do _PT, sensibilizados 
acima d~ quaisquer outros' inter~~~e=~a~st!o:aí:nselos da sociedade 

Tambem acho que no Brasil tem · 
diferenças, injustiças e privilégios exi~~en~:s tratar ~a .9uestão _d~s 
Sou dos que defendem a inte ralid d d nas re a9oes salanals. 
de discutir as questões salaria~s ne:tee P ~ a~o~enta?~na, mas temos 
.País onde o salário mínim , . . . ais. . mac~lt~vel que em um 
1 00 ou 200 vezes esse o ~ l.nsuflcle~te haJa':.salanos superiores a 
recebem menos. Não é acei~~~o~e a~lltan~o a : condi~ão dos que 
alguns recebam salários de R$30q000 ~~~lu~$1ve nos se~lyos públicos, 
R$50.000 00 e se · ' ' 40.000,00, as vezes até 

• • aposentem · , 
incompreensível e inviável para este p , as~lm. E absolutamente 
questões aqui na Assembléia ~~~·- . emos de combater essas 
deste País, inclusive no setor pr~~a~~d~~~~~ e. e~f· todos os_ cantos 
no setor privado ai , · e JUS I 1ca, tambem, que 
da imensa maioria d~~~p~~nç~~ valores dastronômicos, em detrimento , que na a recebe. Temos de verifi9ar 

--~-------~----------~ 
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isso com muito carinho. 

Para encerrar minhas considerações, deixo meu abraço fraterno e 
minha saudação às pessoas aqui presentes, que considero dos mais 
importantes protagonistas da história recente do Brasil, os 
componentes do MST. 

O Juiz Doorgal Gustavo Borges de Andrada - Sr. Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, em nome da AMAGIS, parabenizo a Casa por esta 
iniciativa espetacular, que permitiu, por intermédio da TV Assembléia, 
que trouxéssemos a este Plenário questões que ~ gran~e mídia .não 
pode trazer e que fossem debatidos assuntos amda nao debatidos 
sobre a reforma da Previdência. Todos nós, quaisquer que sejam as 
categorias do serviço público, estamos certos de que há que se fazer 
ajustes na reforma da Previdência, inclusive no setor público. Que 
esses ajustes, que ainda não foram demonstrados claramente no 
roteiro oficial da reforma, venham a favorecer os menos aquinhoados, 
os excluídos, e que promovam o necessário para que o poder público, 
como bem disse o Deputado Adelmo, estabeleça um limite de teto de 
vencimentos compatível com a realidade brasileira, e não apenas o 
teto para aposentadoria, porque coloca o aposentado na condição de 
sub-raça do servidor público. Permite-se que sejam pagos salários de 
R$20.000,00 ou R$30.000,00 e, como aposentadoria, R$2.000,00 ou 
R$3.000,00, sendo que não se poderia admitir que o servidor público, 
fosse quem fosse, ganhasse o valor que o Deputado mencionou. 
Torcemos para que a reforma, se for feita, venha ao encontro dos 
objetivos da Nação. Estou certo de que isso só acontecerá se todos 
pressionarem os congressistas, que votarão a reforma. Esse d~bate_ é 
de suma importância e surtirá efeito se todos os que aqu1 estao 
percorrerem o Congresso Nacional, fazendo a mobilização qu.e 
sempre foi feita pelas associações, pelos sindicatos e pelas centra1s 
de trabalhadores. Muito obrigado. 

O Sr. José Célio Alvarenga - Sr. Presidente, em nome dos 
trabalhadores rodoviários, agradeço a oportunidade de participar 
deste Fórum, em que se discute a reforma da Previdência, e reitero 
que temos de nos unir a toda a sociedade civil para fazermos com que 
o novo Governo faça. acertos no que diz respeito às injustiças 
cometidas nas reformas realizadas pelos Governos anteriores. Se os 
privilégios existem, têm de ser eliminados, porque o dinheiro do 
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Colocamo-n.os à disposição para comparecer a todos os fóruns a 
todos os loca1s onde se discutir a reforma, na tentativa de solucio~ar 
os problemas deste País. 

O. Sr. J.o~é Prata Araújo - Quer? agradecer a oportunidade de estar 
aqUI part1c1p~ndo deste debate. E importante colocar para o Governo 
Lula um penodo de tramitação adequado. Esse debate necessita de 
um cert? temp? para tramitar, e não podemos deixar a mídia e a 
burgues1a pauta-lo. Precisamos ganhar o setor privado, que não está 
prese~te neste debate, e ganhar a economia informal. É um absurdo 
ela nao estar ~re~e~te. O Governo Fernando Henrique, em 1997, 
pas~ou a con~nbUiç~o do autônomo de 10% para 20%. Toda a 
sociedade prec1sa op1nar a respeito dessa questão da Previdência. 

Esperamos que este não seja um debate polarizado. Partindo do 
pressuposto de que nessa reforma, nesse modelo misto que foi 
proposto podemos concordar ou discordar, ela não é uma reforma 
estrutural ?a Previdência. Não há por que dizer que se está repetindo 
o caso_ ch1leno. P?r outro .lado, tenho a esperança de que o Governo 
Lula n~o chamara :? Bras11 a derrotar os servidores. Não pode haver 
u~a s1mples ta_xaçao do lucro neoliberal, e o Governo Lula não pode 
ca1r. na tentaçao, de fazer um apelo ao Brasil para massacrar os 
serv1dor~s. Ess.e e um debate duro, não é uma reforma estrutural em 
~ue e~teja em jogo a privatização do sistema básico. O que está em 
jogo e ? ru~o da . Previdência pública brasileira e, eventualmente, a 
gener~l1zaçao do Sl.stema misto que já vigora no setor privado. Se Lula 
t~ntar jogar o Bras1l contra os servidores, será um péssimo caminho. 
F1c~ o recado, e vamos multiplicar esse debate pelo País afora. Muito 
obngado. 

A Sra." Maria Lúcia Fatorelli Carneiro - Quero parabenizar a 
Assemble1a por ~ssa iniciativa mui~o importante e volto a afirmar que 
~emos que ampliar esse debate. Nao podemos discutir a Previdência 
ls.ola~a.mente. Isso é impossível. Temos que discutir a reforma 
tnbut?n~, o financiamento, um modelo que permita o crescimento 
econom1co, porque, se não houver crescimento econômico não tem 
~odel.o de previdência que dê certo. Para discutir e~se novo 
fma~c1am~,n!o do Estado, temos que discutir a legislação tributária e 
prev1denc1ana. Temos que barrar: essas válvulas, esses desvios,i 0 
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tudo, há o crescimento econômico. 
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão colocou muito bem a questão do 
salário mínimo. Existe um estudo do próprio Governo dizendo que o 
mínimo é o mínimo de subsistência. Se todos os brasileiros tiverem 
esse mínimo de subsistência, o aquecimento que vai acontecer na 
nossa economia e na própria Previdência será enorme. Vamos ter um 
outro País. Essa deve ser a linha da nossa discussão. Se houver um 
mínimo de subsistência, não haverá esse distanciamento tão grande. 
O mínimo de subsistência, segundo o DIEESE, é de R$1.200,00, não 
havendo uma diferença muito grande entre ele e o salário do Ministro 
do Supremo, que é de R$12.000,00. Vamos ter uma escala de apenas 
dez vezes. Temos que corrigir a base, que está criminosa, porque, se 
a população for viver disso no País, ela morre. 

O grande abuso, neste País, não é a remuneração dos servidores 
públicos, que hoje são classe média. Será um grande absurdo se o 
Governo do PT vier a retirar direitos da classe média para transferir 
para o capital. Por isso, devemos rebater o Projeto de Lei no 9 e não 
deixar o Governo do PT aprová-lo. O abuso é a remuneração abusiva 
do capital. É isso o que devemos combater. Para isso, Ângelo, vamos 
para as bases, com certeza. Já começamos no dia 8, timidamente. Foi 
a primeira vez no novo Governo. Esse é o desafio. Você me 
convocou, e eu o convoco juntamente com todos os dirigentes que 
estão aqui. Vamos produzir mais material para ir às nossas bases. 
Temos que ir para as ruas, se necessário. Como disse o Deputado 
Adelmo, confiamos que este Governo seja dos trabalhadores e 
defenda-os, seguindo com coerência, de acordo com as bandeiras 
que sempre defendeu. Muito obrigada. 

A Sra. Laura Tavares Soares - Tenho ainda duas perguntas para 
responder. Sobre o Chile, a Argentina, quase todos os países da 
América Latina fizeram essas reformas, e quem ficou com a maior 
parte do bolo foi o capital financeiro, as seguradoras privadas. 
Aproveitarei a observação da inclusão e do cuidado para falar sobre 
pergunta que não respondi ontem, sobre a igualdade entre homens e 
mulheres. Serei a favo_r da igualdade entre homens e mulheres na 
Previdência ou na seguridade no dia em que as mulheres tiverem 
iguais condições de trabalho e de vida. Enquanto as mulheres não 
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t1ver~m essas . condições, independentemen_te da expectativa, da 
~uahdade de v1~a, certamente serei contra. E extremamente precária, 
e b_ru_tal a desigualdade. Gosto s_empre de dizer que isso não é 
pos1çao esquerdista nem minha. E a Organização Internacional do 
Trab~lho _que fal~ _que as mulheres são tratadas desigualmente no 
Bras1l. Sao cond1çoes brutalmente desiguais. Aliás, propusemos no 
Conselho Soci~l ~ue o c~idado que as mulheres exercem hoje, que 0 
trabalho domestico seJa considerado trabalho. Portanto, essas 
mulheres também teriam direito a se aposentar. Quem cuida dos 
velhos e das crianças que não têm o respaldo do Estado são as 
mulheres que têm duplas e triplas jornadas. 

Sr. Evariste, é um prazer ouvi-lo sempre. Desde dezembro do ano 
passad~, encarna o meu sonho original. Desde os anos 80, quando 
trabalhei com o Ministro Waldir Pires, nosso sonho era ter um 
Ministério da Seguridade Social. Infelizmente, esse sonho não se 
co~cretizou, mas concordo com o que disse e que é da maior 
serredad~. O orçamento da seguridade social, o orçamento social 
deste Pa1s deve ser preservado. No conjunto das reivindicações e das 
nossas lutas, independentemente de qualquer reforma esse 
orçamento não po_deria ser tocado por desvinculação, por (.' .. ) nem 
usado para pagar JUros de dívida. Não estou defendendo o calote da 
dívida; o País não pode quebrar, e o Presidente Lula é muito 
responsável com relação a isso. Estou pedindo uma coisa razoável: 
que façamos o debate político sobre o que consideramos um 
orçamento social f~ndamental da seguridade social, que este não seja 
tocado e que seJa preservada essa unicidade. Quero registrar, 
Deputado Adelmo,, que esta é uma das primeiras iniciativas que 
conheço neste Pa1s. Estou percorrendo.,.o, há três meses e é a 
primeira vez que a Assembléia Legislativa de uma unidade da 
Federação faz um debate como este~ Quero parabenizar de verdade 
para além da formalidade, essa iniciativa e faço minhas as sua~ 
palavras quanto ao posicionamento com relação ao atual Governo 
Federal. Muito obrigada. 

Encerramento 
O _Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos 

aos Ilustres expositores e às demais autoridades e participantes bem 
como ao público em geral, pela honrosa presença e, cumprldo\ o 

-~--~~------~------------~ 
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objetivo da convocação, encerra a reuma~, ?onvocando os 
Deputados para a reunião ordinária de logo ~a1s, as 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reumao. 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
15/4/2003 

Presidência dos Deputados Célio Moreira e Sebastião Navarro yieir~ 
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destmaçao 

da interrupção dos trabalhos ordinários - Aviso~ - ~al_avras da Sra. 
Marta Helena Roseno - Palavras do Sr. Osmam Te1xe1ra de Ab~eu_
Palavras do Sr. Gilman Vianna Rodrigues - Palavras do Sr. Eustaqu1o 
Norberto de Almeida - Palavras do Sr. Lúcio Guterres - Palavras do 
Sr. Rogério Fernandes - Palavras do Sr. Wagner Franci~co Alv~s 
Pereira - Palavras do Sr. Renato Barros - Palavras do Sr. V1lson Lu1z 
da Silva - Palavras do Sr. Eugênio Celso Gonçalves - Designação do 
coordenador- Esclarecimentos sobre os debates - Debates. 

Composição da Mesa 
o Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira)- A Presidência convida a 

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Osmani Teixeira de Abreu, 
Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais- FIEMG -; Gilman Vianna Rodrigues, Presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de Min~s. Gerais - FAE~G -; 
Eustáquio Norberto de Almeida, Consultor Jund1co da :~deraçao do 
Comércio do Estado de Minas Gerais - FCEMG -; Luc1o Guterres, 
Presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas Gerais -
CUT-MG; Rogério Fernandes, Presidente da Força Si~dical ~o Estado 
de Minas Gerais; Wagner Francisco Alves Pere1ra, D1ret~r de 
Assuntos Econômicos da CGT Nacional; Renato Barros, Presidente 
da Coordenação Sindical; Vilson Luiz da Silva, Presidente. da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do ~stado ~e Mmas 
Gerais- FETAEMG -; Eugênio Celso Gonçalves, V1ce-Pres1dente do 
UNAFISCO Sindical; e o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
coordenará os debates. 

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

dos alunos da Faculdade de Direito do Sul de Minas, da cidade de 
Pouso Alegre, coordenados pelo Prof. Amauri, e também dos alunos 

-

do Curso de Ciências Atuariais da PUC-MG, e agradece a 
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presença dos Deputados que ,comparecem a este evento. 
Destinação da Interrupção dos trabalhos Ordinários 

O Sr .. Presidente - Destina-se esta parte da reunião ao 
prosseguimento do Fórum Técnico "A Reforma da Previdência Social". 

Avisos 
O Sr .. Presi.d~nt~ - A Presidência informa que o presente evento terá 

a segwnte ~mam1ca: apresentação, pelos expositores, das propostas 
d? suas entidades em até 1 O minutos; apresentação do documento-
smtese por membro da comissão relatora; apresentação de propostas 
complementares, se houver necessidade, e, por último, debate. As 
propostas apresentadas pelos expositores, assim como as 
complementares, serão. acresce~tadas ao documento-síntese para 
compor o d?cumento f1nal do forum. Para serem incorporadas ao 
docume~t? fmal, as proposições apresentadas neste evento deverão 
ser. def1mdas oralmente e encaminhadas à Mesa por escrito, 
assma.das pelos. proponentes e, se possível, apresentadas também 
em ~1squete. As propostas apresentadas pelas entidades que 
compoem esta ~esa s_e~ão acrescentados documentos que serão 
entregues amanha ao Mm1stro da Previdência. 

A Presid~ncia inf?rma, ainda, que o certificado de participação neste 
ev~nto sera fornec1~o a quem comprovar freqüência e que poderá ser 
ret1ra~o na secretana do fórum técnico, situada no Hall das Bandeiras, 
a part1r das 1 O horas do dia 16 de abril. 

Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões do fórum técnico 
esclarecemos. que ~ão será possível fornecer cópias das gravações, 
p~:>rque ha~~ra repns.~ do evento, pela TV Assembléia, nos seguintes 
d1as e hor~nos: reun1ao da manhã de 14 de abril, a ser exibida no dia 
18 de ab~1l, sexta-feira, às 14 horas; reunião da tarde de 14 de abril 
18 de abnl, sexta-feira, às 19h30min; reunião da manhã de 15 de abril' 
19 de .ab_ril, sábado, às 12 horas; reunião da tarde de 15 de abril, 18 
~e abnl, as 19 horas; reunião do dia 16 de abril, 20 de abril, domingo 
as 12 horas. ' 
C~m a pal~vra,_ a Sra. Marta ;Helena, integrante da Coordenação 

Nac1onal e D1reçao Estadual do MST, que disporá de dez minutos 
para fazer sua exposição. :. . 1 

Palavras da Sra. Marta Helena Roseno ' 
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Boa-tarde a todos. Boa-tarde! Pensei que estavam cansados 
como os sem-terra, que estão caminhando há 17 dias. 

É importante esta reflexão, este debate ~ob_r~ a reforma ~a 
Previdência neste momento tão importante da h1stona de nosso Pa1s, 
em que se sinalizam possibilidades de grandes mudanças . e 
transformações sociais. Mas é preciso, mais do que nunca, que nos, 
trabalhadores e trabalhadoras, que o povo brasileiro fiquemos atentos 
ao dar nossa contribuição, de modo que aconteçam as mudanças que 
queremos para nosso País. . . . 

Estamos há 17 dias na estrada, part1c1pando de uma Jornada 
nacional de luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra: os 
sem-terra do Brasil inteiro estão marchando rumo às capitais 
estaduais, com o objetivo de conversar com a sociedade e colaborar 
para que a reforma agrária seja feita. . _ 

Sabemos que as mudanças só acontecerão se cada c1dadao, cada 
trabalhador der sua contribuição neste momento tão sonhado, pelo 
qual tanto esperamos e que, finalmente, chegou. Por i~so~ ~emos que 
lutar, temos que participar, porque as mudanças so v1rao ~om a 
participação de cada homem, mulher, jovem, criança que acredita nas 
mudanças necessárias para nosso povo e por elas espera. _ 

É por isso também que estamos marchando: para ~~e .a t~o 
sonhada reforma agrária seja feita. Entendemos que o lat1fund1o nao 
gera fartura. Pelo contrário, a terra concentrada gera ~iséria, fome_. 
Posso dizer isso com muita tranqüilidade, porque os ma1s de 100 m1l 
assentamentos de reforma agrária que temos pelo Brasil afora têm 
demonstrado que, quando os trabalhadores conseguem terra e têm o 
direito de nela plantar, produzir e colher seu alimento, consegue_m 
gerar fartura, riqueza e educação. Por isso, o~ sem-terra estao 
marchando. Acredito também que é por isso que ex1stem tantos outros 
trabalhadores preocupados em participar desse processo par.a que as 
mudanças sejam feitas de modo a atender as expectativas dos 

trabalhadores. 
Essa discussão da reforma da Previdência é importante. Ela deve 

ser feita de forma a fazer melhorar nossas condições de vida, de 
modo a nos dar dignidade e liberdade. A reforma deve ser feita para 
que possamos conseguir aquilo que tanto esperamos, para qu~ 
sejamos reconhecidos como cidadãos. Não uma reforma que va1 

-

.retirar mai~ ~ossos direitos, mais que o Fernando Henrique já tirou.
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Pelo contrano. 
~. É muito importante que este fórum esteja acontecendo neste 
Est~_do. Out~os encontros. como esse precisam acontecer pelas 
reg1oes de Mmas e do Bras1l, para que o povo participe e ajude a fazer 
as mudanças que queremos para nosso País. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Osmani Teixeira de Abreu 
· Deputado Sebastião Navarro, . demais parlamentares, colegas de 
~~sa, senhora~ e _:;enhores, ~mas sempre viveu sob a égide do 
dialogo. A reallzaçao deste forum para discutir com a sociedade 
propostas relacionada~ à refor.ma d~ Previdência Social é prova 
contun?ente de que Mmas Gera1s cont1nua a praticar os princípios do 
entendimento e da cooperação. 

As proposta~ e i~~i~s que a FIEMG aqui formaliza, a respeito da 
r~for.~a prev1denc1an~, configuram gesto oportuno e inadiável. 
V1ab111zar ~ reforma ex1ge entendimento amplo com toda a sociedade. 
Em um Pa1s de democracia consolidada como o Brasil o caminho das 
mu?~nças e das realiz_ações passa, em grande parte, pelas ações 
pol1t1ca. e parlamentar. E no foro político que as grandes decisões são 
encammhadas. 

Muit? ~o que falarei é do conhecimento de todos, principalmente por 
expos1çoes que ocorreram ontem e hoje. O primeiro ponto que 
quer~~os. ressa.ltar é a diferença entre os benefícios pagos pela 
P~~v~denc1~ Soc1al e as contribuições arrecadadas pelo INSS. Tem 
def1~1t. e.qwvalente a 71 ,4 bilhões, para Governo Federal, Estados e 
mun1c1p1os, o que equivale a 5,5% do PIS. Esse desequilíbrio é 
crescente. Em 1995 era de aproximadamente 3% do PIS. Verificamos 
que .e~ 1995 era de 400 milhões; em 2002, 17 bilhões; e temos a 
prev.lsao de 20 ~il.h?es. para o corrente ano. No regime próprio dos 
servidores o def1c1t e maior ainda,' em torno de 54 bilhões, 
correspondentes a 4,2% do PIB, 76,6% do déficit total. 

O Governo, a~ longo do tempo, tem tentado equilibrar o déficit 
aumentando a .al1quota de contribuição dos trabalhadores e elevando 
o t~to de contnbuição. Já tivemos 10, 20 salários mínimos, sendo na 
ma1or parte. do tempo, 1 O. Eliminação do teto para as empresas. 
Durante mwtos ano~ contribuíram com o mesmo teto. Hoje pagam 
sobre os valores tota1s da remuneração. \ 
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A alíquota de contribuição, que era de 3,5% em 1998, hoje é de 
20% para as empresas. Essas medidas não solucionaram o problema 
e acabaram por agravá-lo desestimulando contratos de trabalh_o 
formal e reduzindo a base de arrecadação. Num mês o Governo d1z 
que 55% dos trabalhadores estão na eco_nomia informal. . . . 

Como isso não resolveu, foram cnadas bases alternativas. a 
COFINS destinada ao financiamento da seguridade social como um 
todo, eq~ivalente a 3% do faturamento; a CSLL, cuja finalidad,e ~ a 
mesma da COFINS, com alíquota de 9% sobre o lucro l1q~1do 
ajustado das empresas; e a CPMF, que, c?m~ ~o~os ~abem,_ e de 
0,38% sobre débitos em conta-corrente em mstltu1çoes fma~ce1ras, e 
seu objetivo é financiar a seguridade, o Fundo de Combate a Pobreza 
e ações do Ministério da Saúde. 

Em 2002, foram arrecadados R$51.376.000.000,00 de COFINS, 
R$13.363.000.000,00 de CSLL e R$20.368.000.000,00 de CPMF. 
Foram repassados para o INSS R$16.696.000,00 , 32,5%, da 
COFINS; R$603.000.000,00, 4,51 %, da CSLL; e R$3.529.000.000,00, 
17,3%, da CPMF. O INSS recebeu da União aproximadamente 25% 
do total arrecadado com essas três fontes de receita. 

Além disso, o País convive com um sistema previdenciário injusto 
em sua raiz: trata de forma desigual os iguais, ao estabelecer um 
regime para a iniciativa privada e outro para o serviço público. O 
déficit do serviço público é de 76%, atendendo a 15% do total de 
beneficiários. 

Os números chocam: a aposentadoria média do setor privado é de 
R$362,00; do Poder Executivo, R$2.171 ,00; das Forças Armadas, 
R$4.024,00; do Poder Legislativo Federal, R$6.969,00; do Poder 
Judiciário, R$7.308,00; e do Ministério Público, R$11.862,00. Melhor 
sorte não abrange a Previdência Pública do Esta~o de_ Minas 0era~s, 
que tem exercido um papel fundamental n_a detenoraçao da s1tuaça~ 
fiscal. o déficit mensal no final de 2001 fo1 de R$21 0.600.000,00. H a 
quatro anos era de R$118.000.000,00. O pagamento dos inativos 
representa 43% da folha de pagamento. No !i,n~l de ~ 994 
representava 35%. Mantido o atual sistema previdenc1ano, a ~art1,r _de 
201 o, os gastos com inativos irão superar os ~astos c~m fun_c1onano~ 
da ativa. Postergar a reforma ou não realiza-la na d1mensao que a 
realidade exige, é condenar o sistema à insolvência e à falência. E aí 
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nmguem rece era, pela simples razão de que não haverá dinheiro 
para pagar. 

A ~I~M~ considera que alguns pontos são básicos na reforma da 
~rev1d~nc1a: reduç~o do desequilíbrio fiscal, manutenção do equilíbrio 
f1nanc,e1_ro e atuanal em longo prazo, fixação do mesmo teto de 
benef1c1c:s para os doi~ sistemas, aproximação das condições para 
conc~s~ao e manutençao de aposentadorias, definição de regras de 
trans1çao p_ara aqu~le~ que j~ parti_cipam do sistema - direito adquirido 
e expectativa de d1re1to - , frnanc1amento do déficit provocado pelos 
custos das regras de_ transiç_ão, que naturalmente existirão e precisam 
ser _c~be~tos, d~svmculaçao da assistência social e saúde da 
Prev1denc1a, destinando fontes de financiamento distintas. 
Pa~a a consecução da reforma previdenciária, apresentamos as 

s~gu1ntes propostas: custos decorrentes das regras de transição, sem 
cnar novos encargos para as empresas e a sociedade devem-se 
.buscar result~dos !iscais de curto e médio prazo; sep~ração das 
f?ntes_ de f1nanc1amen!~· os tributos ou contribuições para 
f1nanc1ament? _dos benef1c1os da Previdência de caráter contributivo 
de~em ser d1st1~tos daqueles ~re~istos para saúde e serviços sociais, 
po1s as necessidades de ass1stencia social devem ser pagas pelo 
Estado ~om recursos_ d~ si_stema tributário; aproximação ou unificação 
dos re~1mes da Prev1denc~a,~ se_ndo qu_e a unificação ou aproximação 
do ~eg1me g~ra! da Pre~1denc1a Soc1al com o regime próprio dos 
serv1~or~s pubflcos prec1sa ser viabilizada por meio de revisão 
const1_tuc1onal_ e _legislaç~? ordinária, adotando os princípios a seguir: 
respe1to ao d1re1to adqwndo até a data da reforma, por entendermos 
que !odos os direitos adquiridos até o dia da nova lei devem ser 
m~nt1dos; condições idênticas para, os· trabalhadores da iniciativa 
pnvada e para os se':'idore_s que ingressarem no serviço público após 
a dat~ . da reforma; 1nclusao de redutor a ser aplicado aos futuros 
benef1c1os de pen~ã? por morte; modificação do sistema de correção 
do va~or. dos benef1c1os, preservando-se seu valor por meio de índices 
econorr:u~os e não se adotando o salário dos servidores em atividade· 
teto. ~~x1~o d~ contribuição e benefício igual para os trabalhadore~ 
da 1n1c1at1va pn~ada e servidores .públicos;: permitindo àqueles que 
perceberem ac1ma do teto ·contribuírem para a previdênCia 
complementar. E, uma última proposta: a ampliação da previdênaia 
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complementar: além da previdência complementar de natureza 
privada hoje existente, devem ser instituídas, pela União, E~t~dos_ e 
municípios entidades de previdência complementar para part1c1p~~ao 
espontânea dos servidores públicos que perceberem salanos 
superiores ao teto estabelecido. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Gilman Vianna Rodrigues 
Boa tarde! Cumprimento os Deputados e o público presentes. A 

FAEMG insere-se nessa discussão com cautela. Esperamos que a 
proposta anunciada pelo Governo seja divulgada, para apresentarmos 
sugestões. O processo será penoso, com os segmentos fazendo 
propostas em cima de pensamento centralizado e modelado co~ 
competência pelo Governo brasileiro. Não tenho inseg~rança quant~ a 
qualidade da proposta, apenas acredito que o me1o rural prec1sa 
colaborar com informações. 

Temos firme notícia sobre a existência de grande déficit na 
previdência rural, que não advém do setor produtivo. A aposentadoria 
é dada ao trabalhador rural desempregado e ao pequeno produtor 
rural sem propriedade, sem renda. Isso resultou de dec~sã~ 
constitucional, que, obviamente, gerou desembolso, mas que nao e 
fruto de atividade mal-gerenciada. 

Há discussões a respeito da arrecadação dos recursos para a 
previdência rural. A legislação brasileira atual estabelece obrigação do 
trabalhador do setor, que tem descontos em folha de 7,65% a 10,65%, 
dependendo do salário. Esses descontos ocorrem no ato do 
pagamento. Ao empregador compete fazer o depósito na Previdênci~, 
na conta de cada um. Esse valor é cobrado sobre o faturamento, cuJa 
alíquota é de 2% em cima do valor bruto da comercialização, 
acrescido de O, 1% para cobertura do Seguro de Acidente do Trabalho 
e 0,2% para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Esses dados 
serão apresentados em "si ides". 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
As contribuições são de 2% sobre o valor da produção e, no caso 

das pessoas jurídicas, passa para 2,5% acrescidos de O, 1% e 0,25%. 
Se compararmos a maneira de contribuir, admitindo 4,3 milhões de 

empregados rurais, e _se considerarmos como referência o salário 
mínimo, teríamos uma arrecadação à razão de 20% da folha, 
R$2.200.000.000,00 arrecadados por ano. Sobre o faturamento, os 20 
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pnnc1~a1s produtos agrícolas comercializados, acrescidos de carne 
de boi, frango _e suíno, têm um valor estimado de R$1 06.000.000,00 
por ano. _Aplicando uma alíquota de 2%, também daria - uma 
a~recadaçao de ~$2.200.000.000,00 por ano. Em valores não há 
d1ferenç~, m~s ha na metodologia. Se arrecadarmos pela folha e 
formos f1scallz~r, cada estabelecimento deve ser fiscalizado' como 
sendo _um~ umdade, e como quem recolhe o pagamento sobre a 
produçao . e a empresa que compra a produção agropecuária . há 
menos umd~des a serem fiscalizadas do que no processo pela f~lha. 
A arrecadaçao pela produção é mais efetiva.-

Cada produt?r rural é ~brigado a recolher para sua aposentacÍ~ria 
pe~~oal, atraves ~~ carn_e~ 20% .sobre o .valor atribuído, com o teto 
ma~1mo de 1 O. sa~anos m 1n1mos. E esse o cenário da previdência rural 
soc~al, que a~nbUI ao produtor pequeno, sem· renda, e ao trabalhador 
rural de ma1s de 60 anos, um salário mínimo de aposentadoria. 
Certamente o trabalhador rural não faz parte do compartimento em 
que ~ma contribuiç~o. ~esponda por essa categoria, da mesma 
_mane1ra que a Const1tu1çao previu dar um salário mínimo essencial ao 
1doso e ao paraplégico. Essa doação foi instituída sem que se 
t_rabalhasse ~ f~nte do pagamento, o que gera desequilíbrio. Mas a 
are_a rural ~ao e a responsável por isso. Foi uma decisão social da 
~a1~r qualidade, porque a presença dessa. aposentadoria rural no 
mteno~ do ~rasil é responsável por 70% da movimentação financeira 
de mu1tas Cidades. Para o projeto brasileiro, o setor rural se resume 
nesse ponto, que a contribuição se mantenha para parte do 
emp_regador r~ral pela produção, com 2% de alíquota, e o empregado 
con~1nue ~on~nbuindo com 8% a 11 %. Portanto, o setor empregador 
est~ contnbumdo com cerca de 20%, e o empregado com 8%. Muito 
obngado. 

Palavras do Sr. Eustáquio_Norberto de Almeida 
Senhoras e ~e~~ores, boa tarde. A reforma da Previdência é crucial. 

T.emos um h1stonco muito antigo de déficits da Previdência e as 
d1versas. modificações feitas pelos sucessivos Governos não 
consegu~am s.uprir a deficiência de caixa ou trazer 0 equilíbrio. 
Lem?r~ra~ mu1tos que o Governo tomava emprestado dinheiro da 
Pr~v1denc1a para executar obras e esse dinheiro jamais retornava ao 
ca1xa da Previdência Social. ·\ 
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Tentando suprir essa deficiência, o Governo criava mais 

contribuição, mais sobrecarga para as empresas e empr.egados. 
Posteriormente, outras modificações ocorreram. Em 1982, cnou-se o 
FINSOCIAL, que teve por finalidade suprir a deficiência de ca~xa da 
Previdência, e que, depois, tornou-se a COFINS, em funçao da 
Constituição Federal de 1988. Outras contribuições também foram 
criadas - a CPMF e a contribuição social sobre o lucro das empresas, 
cobrada junto com o Imposto de Renda. Essas contrib.ui9õe.s não 
foram suficientes para suprir a deficiência de caixa da Prev1denc1a. 

Hoje temos um cenário preocupante. Infelizmente, ~a~ ui. a alg~m 
tempo - a médio prazo - teremos insolvência da Prev1denc1a Soc1al, 
que não pagará os benefícios concedidos. Temos .de le.mbrar que a 
Previdência não paga só benefícios de aposentadona, ex1stem outros: 
salário-maternidade, salário-família, seguro acidente de trabalho e 
auxílio-doença. As despesas são elevadas, e a receita tende a 
diminuir. 

A Federação do Comércio não trouxe uma proposta, entende que é 
melhor aguardar a redação final da proposta que o Governo 
apresentará. 

A situação do servidor público é preocupante, porque. envolve 
direitos adquiridos. O servidor público já contribui pela totalidade do 
que percebe - com 11 %, se não estou enganado. Com a instituição do 
Regime de Previdência, o servidor público, ao ingressar, sa?ia q~e 
pagando sobre a totalidade do que ganha, sua ap?s:ntadon~ .sen~ 
calculada sobre aquilo que efetivamente ganha. D1re1to adqUindo e 
situação melindrosa. Temos de pensar muito antes de mex~r n~le. 

A criação de teto tem de ser vista com cautela. O teto sera so para o 
funcionalismo público ou será para todos? Temos de saber se o 
volume de contribuição, a partir da instituição do teto, será também 
suficiente para, a longo prazo, quitar futuras aposentadorias. Não 
adianta criar o teto agora e termos, daqui a algum tempo, outro 
buraco em decorrência de aposentadorias concedidas àqueles que 
não co~tribuíram até o limite. Não estamos contra o teto, entretanto é 
preciso fazer as contas e chegar a denominador comum, que 
satisfaça. _ . . , 

O aumento da idade prevista para a aposentadona tambem esta 
sendo cogitado para 60 anos - atualmente, esse limite é de 53 para os 
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homens e 48 para as mulheres -, como forma de esticar a hora da 
aposentadoria,-~e ~co~pensar o déficit da Previdência. No passado, a 
reform.a ?a P~ev1?enc1a Social para o setor privado -não limitou idade. 
~sse llm1!e. fo1 cnado na Emenda à Constituição n° 20, que instituiu a 
1dade mm1ma de 53 para os homens e 48 para as mulheres, 
estabelecen.do regra de_ transição para a aposentadoria proporcional. 
~ s~tor pnvado tambem teve de assumir seus sacrifícios, quando da 

P~~~.e1ra reform~ da Emenda à ;Constituição no 20. Neste ·momento é 
d1f1~11_ mensurar. ~~~o, mas, infelizmente, como no setor privado, algum 
preJUIZO e sacnf1c.1o. ocor~erá no setor público. Isso não é desejo 'das 
classes empresana1s, po1s a reforma atual está mais voltada para o 
serviço público. . 

Outra questão, ta~bé.rn_ vista com reserva, é a possível instituição de 
cobrança de contnbUiçao previdenciária sob o faturamento das 
emp~esas. Elas já têm parte do faturamento comprometido com 
rece1t~s dessa or~em, com a criação da COFINS. Apesar de vários 
qu~st1onamentos JUntamente ao STF, não se conseguiu derrubá~la, 
po1s o Supremo a manteve. Portanto, "são 3% sob o total do 
faturamento das empr~s~s comprometidas. Não há dedução alguma 
sob esse montante, po1s e cobrado em cima do total do faturamento. A 
contribuição social sob o lucro, que é cobrado sob o lucro líquido das 
empresas, de certa forma penaliza o setor para a previdência social. 

A instituição de percentual sob faturamento não pode ser aceita pelo 
setor. produ.tivo e co_~ercial, porque oneraria muito as empresas e 
gerana efe1to contrano ao que_ se· pretende com a- reforma da 
Previdência Social. Qual seria esse _efeito? Pretende-se reformar a 
Previdência para se criarem mais empregos. Tributando-se mais as 
e.mpresas, obtém-se o efeito contrário: não se criarão empregos, mas, 
s1m, de~emprego. Por quê?· Porque as empresas, oneradas, 
começarao a desativar os seus setores, despedir, mudar de atividade, 
endereço, localidade, a fim de obter redução dos ·custos. Com isso, 
certamente a geração de empregos será comprometida. 
.Reser~amo-n?~ .a apresentar as nossas propostas quando· as 

d1scussoes se 1n1c1arem no Congresso Nacional. Essa é a forma de 
pensar da Federação do Comércio sobre a Reforma da Previdência 
Social. Agradeço a todos. Boa-tarde! \ 

Palavras do Sr. Lúcio Guterres · 
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Boa-tarde. Parabenizamos a Assembléia Legislativa, mais uma 

vez, por realizar nesta Casa, que é do povo, este importante debate, 
que diz respeito a todos. Inicialmente, queremos ressaltar que fomos 
além do espaço da CUT para podermos, neste momento, trabalhar em 
uma proposta relativa a esse tema. 

Por entendermos ser a previdência social do interesse de todos e 
por sabermos que o movimento sindical brasileiro ainda trabalha com 
o corporativismo das categorias empregadas, buscamos ouvir os 
trabalhadores rurais - empregados e pequenos produtores -, os 
contribuintes assalariados autônomos, os servidores públicos 
municipais, estaduais e federais, os trabalhadores da economia mista 
e os informais - camelôs, transporte alternativo, domésticas, 
prestadores de serviço, desempregados - e quem nunca contribuiu 
com a previdência social. Buscamos ouvir também os intelectuais, as 
pessoas que estudam essa questão e os estudantes, que começaram 
a perceber a importância dessa discussão, já que muitos estão no 
mercado de trabalho, e outros, aguardando o ingresso. Ouvimos ainda 
os aposentados da iniciativa privativa e do setor público, os 
aposentados rurais e os trabalhadores lesionados, readaptados ou 
não. Também ouvimos os desempregados, que já tiveram carteira 
assinada e hoje não têm mais, e aqueles que nunca tiveram carteira 
assinada, os quais chamamos de desassistidos. Além desses, 
ouvimos aposentados que nos disseram sobre os beneficíos 
defasados, readaptados com benefícios defasados e sem benefícios, 
as categorias com previdência complementar - meu caso, pois 
trabalho na CEMIG - e aqueles que trabalham na Previdência, que 
têm contribuição especial a nos dar. ' 

Nesses debates, muito tem sido dito que a Previdência Social 
precisa de transparência, de austeridade por parte dos seus 
administradores, de combater a sonegação fiscal, a corrupção a 
fraude e a terceirização; de buscar o fim da renúncia fiscal - o 
Governo renuncia a um patrimônio que pertence aos trabalhadores - e 
de combater a informalidade. Nesse último caso, os números são 
absurdos: 59% dos que trabalham todos os dias não são assistido's 
pela Previdência Social. No Brasil, há 40 milhões de trabalhadores 
que não têm condições de se aposentar. Surge, então, uma proposta 
de Minas Gerais - e é importante que passe inclusive por este fórum 
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técnico, por ter mais força - que é a de acoplar o Projeto Fome 
Zero ao da Previdência 1 O, ou seja, previdência para todos. Dessa 
forma, estaríamos combatendo a fome também. 

Ainda ouvindo os trabalhadores, percebemos a necessidade de 
construir uma pro~os~a para um recolhimento ·menor para o que 
chamamos de contnbu1nte especial, e de·se construir uma consciência 
de ~ue há empresas empregadoras que não têm condições de pagar. 
Entao, torna-se necessário construir empresas especiais e 
trabalhadores especiais, para diminuir aquele número de 40 milhões 
de trabalhadores desassistidos. _ _ , 

Há proposta também de melhorar a fiscalização, de se recuperar o 
poder de c_ompra d?~ aposentadorias - ao correr o Estado, o que mais 
se ouve e que vanos trabalhadores foram- aposentados com dez 
sa~ários-mínimos e, hoje, estão recebendo cinco, quatro ou três, ou 
seJa, a aposentadoria vai minguando ao longo do tempo - e dos 
readaptados, que possuem benefício que também se vai perdendo ao 
longo do tempo. 
-Existem ainda propostas relativas à devolução do direito dos 

tra~alha~ores ~ue labutam em área , de risco, em que há 
per~culos1dade, Insalubridade, que foram desalojados de direitos no 
p~nodo FHC, e de reconstrução ou construção dos Conselhos 
Estaduais da Previdência. ~ -

Sobre a Previdência Social, o que os trabalhadores de Minas Gerais 
dizem é o seguinte: "A Previdência é um bem público, fruto da luta dos 
trabalhadores e trabalhadoras, uma de _ suas mais importantes 
conquistas, pois é capaz de fazer justiça social e distribuição de 
renda. Devemos manter a Previdência para nós, nossos filhos, netos e 
futuras gerações". 

A CUT defende a contribuição especial para trabalhadores e 
empregadores especiais, trabalhadores __ da economia informal e 
empresários qu~ empregam muito e têm .pouca condição de cumprir 
as· normas atua1s. Para se ter uma noção do quanto isso é prejudicial 
para os trabalhadores desassistidos, o. trabalhador empregado paga 
8% e :> dese_mpregado paga 20%. Isso ocorre para provocar uma 
exclusao do s1stema. A CUT defende essa contribuição especial para 
os trabalhadores que não conseguem pagar nem os 20% nem os 8:%. 
Até três salários mínimos, o desconto deve ser de 8%. De três a cin'·ço 
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salários mínimos, desconto de 9%. De cinco a dez salários 
mínimos desconto de 10%, e, acima de dez salários mínimos, 
desconto de 11 %. 

A gestão do fundo deve ser paritária e quadripartide: dividida em 
partes iguais e quadripartide, porque tem de ter a presença dos 
trabalhadores, dos aposentados, do Estado e dos empregadores. 

O teto que defendemos na CUT é de 20 salários mínimos, por 
entender que, dessa forma, estaremos contemplando 95% dos 
trabalhadores assalariados no Brasil. ' 

Defendemos a aposentadoria por tempo de serviço, retirando a 
exigência da idade porque, com essa exigência, estaremos 
penalizando o trabalhador que começa a trabalhar mais cedo. 

A CUT defende que o tempo de contribuição deve ser de 35 anos 
para homens e 30 anos para mulheres; podendo o trabalhador 
aposentar-se, proporcionalmente, com 30 anos de serviço para os 
homens e 25 anos para as mulheres. 

A contagem de tempo deverá ocorrer também em período de 
desemprego involuntário. Vários trabalhadores querem trabalhar, 
perdem o emprego, e seu tempo pára de ser contabilizado para efeito 
de aposentadoria. Comprovando que o trabalhador saiu do seu 
trabalho contra sua vontade, ficando num período de desemprego 
involuntário, defendemos que esse tempo deve ser contado para fins 
de aposentadoria. 

No entendimento da CUT, as pensões devem ser pagas no seu 
valor integral. 

Defendemos também o respeito ao direito e à expectativa de direito. 
Agradecemos a oportunidade de estar aqui trazendo a proposta da 
CUT. 

Para encerrarmos, queremos fazer o que a CUT tem feito em todos 
os fóruns de que participa em Minas Gerais. Reafirmarmos a posição 
da CUT com relação a esse momento vivido pelo mundo. Nunca 
acreditamos que existisse arma de destruição em massa no lraque e 
continuamos não acreditando que essas armas estejam na Síria. 
Continuaremos falando dos últimos números da guerra. O massacre 
que os Estados Unidos fizeram contra o povo do lraque deixou, até ~ 
última vez que acompanhei a contabilidade, 1 .500 mortos e 6 m1l 
feridos, um número que sabemos não ser verdadeiro. Estaremos 
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repetindo, i~so em todos os fóruns, porque Bush pretende fazer 
com a Sma o que fez com o lraque. Nós, brasileiros, militantes, 
pessoas de bem e da paz, não podemos deixar de, nas oportunidades 
q~e temos de estar conversando com todos, reproduzir esses 
numeras, para fazer aumentar a consciência pela paz e pela justiça. 
Muito obrigado e um abraço a todos. 

Palavras do Sr. Rogério Fernandes 
Sr. P~~sidente, De~u~ado Célio Moreira; Sr. Coordenador, Deputado 

Sebast1ao Navarro V1e1ra, Presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais, representado pelo Sr. Osmani Pereira· 
Presi_dente da Federação da Agricultura e Agropecuária, Gilman Vian~ 
Rodngues; Consultor Jurídico da Federação do Comércio de Minas 
Gerais, Eustáquio Norberto de Almeida; Presidente da Central única 
dos Trabalhadores, Lúcio Guterres, Presidente da Central Geral dos 
T~ab_alhadores, Wagner Francisco, Presidente da Coordenação 
S1nd1cal, Renato Barros; Presidente da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de Minas Gerais, Vilson Luiz da Silva; 
senhor~~ e senh~xes, a Força Sindical, de forma objetiva e 
pragmat1ca, por me1o de suas entidades sindicais filiadas reunidas em 
São ~aulo com diversos Estados que compõem a nossa Federação, 
extraiu para o debate com a sociedade alguns pontos com relação a 
essa reforma que achamos extremamente complexa e delicada. Não 
só essa, como também as reformas tributária, trabalhista, etc. De uma 
forma ou de outra, atinge toda a sociedade. A Força Sindical traz para 
os senh?res algumas propostas, que estão abertas a sugestões e a 
adaptaçoes. Queremos contribuir para que o debate traga algo melhor 
para a reforma da Previdência. · 

Primeiro, adoção de um sistema de contribuição patronal incidente 
sobr~ a folha de salários e o faturamento bruto das empresas. No 
Bras1l, cerca de 60% da população economicamente ativa não estão 
incluídos no Regime Geral da Previdência. Um dos maiores 
empecilhos é regular a contratação de empregados em nosso País. É 
elevado o valor dos encargos sociais. . 

Adoção ,de um ano de reajustamento do salário mínimo capaz de 
atender as necessidades vitais básicas na forma prevista na 
Constituição Federal. 

Plano de reajuste para correção das perdas históricas que ~s 
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aposentadorias e pensões sofreram nos últimos anos. 
Implementação de um regime único de previdência social com o teto 

de dez salários mínimos, com administração "quadripartite", 
abrangendo, num só organismo, o setor privado e o setor público, com 
a finalidade de equiparar os direitos de todos os trabalhadores e 
colocar um ponto final nos atuais privilégios e na iniqüidade social 
gerada pela atual legislação. 

Introdução de profundas alterações na administração previdenciária, 
de modo a modernizá-la, democratizá-la e capacitá-la para combater a 
fraude, a sonegação e a evasão. 

Reexame da política de renúncia fiscal atualmente adotada pela 
Previdência Social, de modo a diminuir as isenções concedidas. 

Alteração da legislação com base no art. 114 da Constituição 
Federal, de modo a atribuir à Justiça do Trabalho a competência 
funcional para processar e julgar as causas previdenciárias e de 
acidentes do trabalho, assim como promover a execução das dívidas 
à Previdência Social. 

Mudança do atual calendário de pagamentos de benefícios da 
Previdência Social, de modo que todos recebam até o quinto dia útil 
de cada mês. 

Criação e implementação de um plano nacional que, 
verdadeiramente, assegure distribuição e fornecimento gratuito de 
medicamentos aos aposentados e pensionistas. 

Criação e implementação de um plano nacional que, 
verdadeiramente, assegure uma política de atendimento especial de 
natureza geriátrica aos beneficiários. 

Criação de plano naciÔnal que assegure a proteção ao idoso; 
informatização do atendimento geral nos órgãos de previdência; 
garantia de direitos e aposentadorias específicas aos trabalhadores 
em razão da área insalubre, penosa ou de alta periculosidade; 
estabelecimento de período max1mo para transformar as 
aposentadorias por invalidez em definitivas; subordinação das 
principais diretrizes da reforma a plebiscito, na hipótese de surgir 
obstáculo de difícil transposição, em conseqüencia do que possa vir a 
naufragar a tentativa de fazer as alterações necessárias ao sistema de 
regime da previdência social do setor público e privado. 

A Previdência Social apresenta problemas. Há quem diga que 
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possUI um ca1_xa-~ae, atendendo a diversos segmentos. Criou-se a 
CPMF, que, mfellzmente, desvia-se para o caixa do Tesouro, e os 
recursos, para outros setores. 

Temos d~ ~ar~icipar efetivamente, encontrando um caminho para 
q~e a Prev1den?1a Social ajude os aposentados e o povo brasileiro; 
nao podemos f1car apenas na retórica. Como disse Lula, nem os 
tr~bal~adores, nem os empresários, nem os Governos, enfim, 
nmguem quer ~erder. Cada um puxa a fatia do bolo para si. Nós 
trabal~ador~s,. Já_ ~ontribuímos sob todos os aspectos. Basta d~ 
taxaçao ~ d1mmU1çao dos salários e dos benefícios. O Governo Lula 
defendera os trabalhadores na reforma. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Wagner Francisco Alves Pereira 
Sr. :~esidente, Sr. Coordenador, demais companheiros, 

empresar!o_s, senhoras e senhores, o Governo Federal quer reformar 
os benefiCIOS do servidor público, pelo Projeto de Lei n° 9 ou da 
re~or~a. Na ~ni?iativa privada, a reforma vem sendo feita desde 1964, 
atmg1nd_o o ap1ce com as Leis Federais n°S 8.212 e 8.213, e, de lá 
para ca, fazem-se reformas nos gabinetes, tomando-se posições 
totalmen~e contr~ri~s _aos interesses dos trabalhadores. o primeiro 
c~lote fo1 a contnb~1çao so?r~ 20 salários mínimos, reduzida para 1 o. 
Tmhamos expectativas e d1re1tos adquiridos, mas fomos tolhidos com 
perda de contribuição proporcional, pé na cova, etc. ' 

Agora, querem mexer onde? Dizem que existe déficit de 
R$4~.000.000.000,00. Ainda ontem, em São Paulo, em reunião com o 
Presidente e os Ministros, o Ministro da Previdência mencionou esse 
valor, que chama de subsídio. 

Ora, onde está o dinheiro recolhido aos cofres por essas pessoas 
que se ~pos~ntaram? E o que estão recolhendo? Onde foi aplicado 
to?o ~ d1nhe1ro? O problema é que não existe prestação de contas 
cnstallna. 

Na verda~e, o dinheiro f_oi investido, não se obteve retorno e gerou-
se um pass1vo p~ra a sociedade. E esse passivo é todo o pagamento 
das aposentadonas. Essa é a realidade dos fatos na União . nos 
Estados e nos municípios. ' 

O Regime Geral da Previdência Social contém 20 milhões de 
apo~entados e pensionistas . e ;27 milhões de assegurados que 
cammham para a aposentadona. Entretanto, já não existem recursos. 

' 
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Há cerca de 6 milhões de servidores públicos subsidiados pelo · 
regime próprio da Previdência. Se os municípios e Estados não 
repassarem os recursos para os institutos, esses, fata_l~e_nte, 
quebrarão. E, depois, como executarão os Estados ou mumc1p1os? 
Dessa forma, mais uma vez a sociedade pagará. 

Se aumentarem os tributos, quer sobre o faturamento, quer sobre a 
folha de pagamento, quem pagará, na ponta, será a sociedade. Não 
adianta haver reforma. O passivo existe, e nós pagaremos a conta. 
Essa é a realidade dos fatos. Porém, algumas coisas devem ser 
ajustadas, pois esse buraco não pode continuar como está. ; 

O Governo não pode ser o único gestor, mesmo porque a 
Previdência não foi criada apenas por ele. Na década de 40, foi 
criada, de forma tripartite, e, desde então, a gestão deveria ter sido 
tripartite, apesar de não o ser até hoje. Pagamos _tod~ a conta. e o 
Governo é o único gestor, sem prestar contas do d1nhe1ro, ou seja, a 
Previdência Social, hoje, é uma caixa preta, que ninguém sabe como 
abrir. E dizem que apresenta déficit. · 

Para se ter idéia, nos Tribunais, para execução de sonegação fiscal, 
por meio de comprovação de ações, existem R$150.000.000.000,00 á. 
receber. Esse valor é suficiente para pagar os aposentados ·e 
pensionistas, além de pessoas que ainda se aposentarão: por ~ais 
quatro anos, contando com o regime de fluxo de c~1xa. A1nda 
sobrariam recursos para serem injetados na economia, gerand? 
investimentos e novos empregos e, conseqüentemente, aumentando 
a capacidade da Previdência. Não sei a razão de ninguém fazer essa 
cobrança. Os devedores estão todos aí, quietinhos. . : 

Quanto à fiscalização, não adianta os fiscais atuarem, porque depo1s 
não há execução. A renúncia fiscal é um absurdo: não se recolhe e, 
depois, vem a renúncia fiscal de multas, correção monetária, etc. E o 
nosso dinheiro? Como será paga a conta? 

Esses pontos devem ser cristalizados na Previdência Social, e a 
reforma deve ser não punitiva, mas inclusiva. Já foi dito aqui que 
estamos com 40 milhões de trabalhadores na economia informal, sem 
seguridade social. Atingirão a idade de 67 anos, se viverem até lá, e 
receberão da assistênGia social um salário para sobreviverem. E quem 
pagará a conta? A sociedade. O processo, então, deve ser de 
inclusão. Foram apresentadas sugestões de como incluí-los: 8% ou 

1 O% do_ carnê, j~ que não têm condições de pagar 20%. 
3

~:~ 
. O reg1me prec1~a ter uma administração quadripartite, com as partes 
mteressadas. Nos pagamos todo mês. Os empresários e 0 Governo 
recol~em .. E os aposentados têm o direito de receber. Tudo tem ue 
ser. cnstahno. Para que escamotear? q 

Outra questão 9ue devemos deixar clara: o Projeto de Lei no g está 
no C~ngres~o e e ~ma f~ca de dois gumes para o servidor público. 

A d1scussao_ sera realizada aqui, mas a definição não. A queda de 
b~aço ?_correra no Cong_resso Nacional. Esperamos que este Governo 
nao ut1hze a metodologia ?e Fernando Henrique, senão estaremos lá 
para. d~fe~der o_s nossos Interesses e o direcionamento completo da 
Prev1denc1a Soc1al. .. 

Em. 2003, te~emos d? pagar cerca de R$1Ô·~.OOO.OOO.OOO,OO à 
seg_undade soc~al. Isso e complicado. Há a previdência, a assistência 
soc1al _e a . sau~e em apenas um caixa. Ninguém entende ·essa 
conf~sao,. nmguem presta contas e não se sabe 0 que acontece. A 
rec~1ta fo1 apresentada pelos empresários. As contribuições foram 
realizadas e os impostos foram cobrados A CGT d f d d · · - · e en e a 
a m1n1straçao d~sses itens separadamente. A saúde tem de estar no 
orçamento, _ass1m com_o a assistência e a previdência social, a 
~pos~ntadona ~ a pensao, em suas respectivas áreas, direcionadas e 
f1~c_a1_1zadas. Nao tem de haver caixa único. Uns falam que existe um 
def1c1t de ~$48.000.000.000,00; outros, superávit nesse valor. Trata-
s~ _de _um jogo ~e p~lavras para que possam ser pagos os juros da 
d1v1da Interna. N1ngue~ sabe quem é quem. Ontem fizeram a seguinte 
pr?~osta para os seArv1~ores públicos. "Idade mínim·a: 55 e 60. Tempo 
~1mmo de pe~manenc1a: 20 anos. Contribuição dos inativos para o 
sls~e.~a. Adoçao de um teto para os novos. Redução da pensão para 
70 Yo? entre outras. Fala-_se em_ reg_ime geral único. Que regime é 
esse. A nossa central nao ass1nara um regime único porque não 
sabemos que ~egime é esse. As propostas têm de ser' claras. Se 0 
Governo deseja um regime único, deve apresentar a proposta 
clarament~, para que todos possam discuti-la. Estamos debatendo 
especulaçoes desde o dia 1 o d~ janeiro, quando foi falado que as 
p~opo~tas para a reforma, senam encaminhadas ao Congresso. 
Nmgue~ sabe qual sera a proposta concreta. Tomaremos 
conhecimento dela quando for protocolada no Congresso. Acontece~á 



como ocorre com relação às medidas provisórias. O Governo 
apresentará a proposta, e todos correrão para consertá-la. 
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A nossa central tem esses dados e essa posição. Há um regime 
geral com 20 milhões de aposentados e ~en_sionistas e_ 27 milhõe~ de 
segurados. Haverá a inclusão dos 40 m1lhoes do reg1me. O reg1me 
único é um regime geral da Previdência para todos. Isso tem de ser 
discutido com o servidor público. Dos servidores públicos, 85% não 
têm o teto de R$1.561 ,00, e muito menos o de R$2.400,00, que será 
uma tentativa de consolo. Desses, 92% não chegam a R$2.400,00. 
Como ficará essa situação? Da massa salarial dos trabalhadores 
brasileiros, 48% estão abaixo dos 92%, e 52% estão no grupo dos 
chamados privilegiados. A central defendeu que a aposentadoria tem 
de ser apenas uma. Há pessoas que têm 14 aposentadorias. Elas têm 
de optar por apenas uma. Cada aposentadoria em determinado 
sistema é paga por nós, porque não há mais recursos. 

Essa aposentadoria é uma seqüência dos privilégios que todos 
conhecemos e que não é preciso relembrar, já copiamos da imprensa~ 
Ontem, estivemos com o Presidente Lula e com cinco Ministros; 
quando debatemos ativamente as reformas da Previ~ência e 
tributária. Expusemos nossas propostas. Deve haver umdade da 
sociedade brasileira na quebra-de-braço por uma previdência 
cristalina, concreta, real, pública e privada, para garantir nossos 
direitos. Vamos ao Congresso Nacional defendê-la junto aos 
Deputados Federais. Obrigado. 

Palavras do Sr. Renato Barros 
Sr. Presidente, Sr. Coordenador, companheiros e companheiras, a 

esperança não se pode transformar em medo, em desesperança. 
Temos de resgatar a auto-estima da população, da nossa sociedade. 
Esta é a responsabilidade assumida pelo atual Governo Federal. E, 
em especial, nós, servidores públicos, atacados pela mídia como 
responsáveis pelo déficit público, não podemos, neste momento e~ 
que se discute a reforma, nos calar. . .. 

Nestes dois dias de debate, temos assistido ao processo h1stonco da 
organização da sociedade, relembrando como se deu a organização 
das primeiras estruturas. Em 1923, foi colocada a primeira estrutura 
previdenciária instituída no Brasil. Em seguida, quando já existia .~m 
movimento um pouco mais organizado, durante o Governo de Getulio, 
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diversos segmentos sociais. · · , . 

Foi-nc:s dito aq~i que, se não fizermos a reforma, o povo fará a 
revoluçao. A part1r dos m~vi':lentos sociais, de forma organizadà, 
forar:n-:e ~mpllan~o _es~es d1re1tos. Logo, assistíamos no tripé saúde -
prev1denc1a - ass1stenc1a, grande mobilização de segmentos sociais 
que .lutavam por ~udança. A Previdência foi, cada vez mais, 
ampl1a~do-se, e a saude passava por. veementes cobranças. ·· 

SegUind.o nesse processo, a sociedade começou a se organizar, de 
f~rma_ ma1s ~ee~ente, co~ .a _Constituição de 1988, uma Constituição 
c1dada. A pnme1ra Const1tu1çao brasileira não se preocupava corri a 
classe trabalhadora. Mas, naquele momento, com a organização dos 
trabalhadores, nos ?iferentes setores, percebemos que era necessário 
~m pr.ocess~ gr~nd1oso de mudança. Então, foi-nos conferido o direito 
a ~n1~er~allzaçao da assistência à saúde, à previdência e à 
ass1stenc1a social. 

O liber~lismo, naquele m.on:ento, teve grande derrota. Era preciso, 
naq~e!e. mstante.' que os d1re1tos sociais conquistados perpetuassem. 
No IniCIO da decada de 90, travestidos de neoliberalismo novos 
ata~~es foram feitos à classe trabalhadora e à sociedade. os' direitos 
soc1a1s conquistados na Constituição cidadã, mais uma vez, 
COfl!e~av~m ~ ser retirados, tanto em relação à saúde, como à 
ass1stenc1a e a Previdência. Isso se iniciou ainda no Governo Collor 
mas. a sociedade interveio e não deixou que avançassem ;aquela~ 
med1~as: No entanto, novas medidas foram tomadas, com maior 
grandiOSidade, no Governo Fernando Henrique Cardoso. Ali 
ocorr~ram os maiores avanços, e não tivemos, naquele momento, 
capacidade de luta para intervirmos naquele processo. 

o. ~unci?n?l!smo não acreditou na possibilidade de que direitos 
so?1a1s hlston.cos, conquistados por meio de luta, pudessem ser 
retirados. E VImos reformas e emendas sendo efetivadas como as 
Em~ndas à Constituição n°s 18, 19 e 20, esta concluída e:n 1998. A 
part1r daquele momento, com a perda de direitos ocorrida, verificamos 
que, se algumas daquelas medidas não atingissem, naquele 
~omento, o setor público, apontavam para que, em outro momento, 
1sso ocorresse. E, novamente, estamos assistindo a um novo ataque à 
esse segmento social, sobre o qual tem sido colocada ~, 

----.,.-. _____ (\ --------.J 
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responsabilidade do déficit público. . . · 
o debate que aqui realizamos, ao longo destes do1s d1as aponta-nos 

apenas um caminho: a necessidade de nos aglutinarmos, . cada vez 
mais no sentido de intervirmos nesse processo, de que haja resgate 
soci~l, de que aquilo que foi colocado na Constituição cidadã não 
tenha, neste momento, um retrocesso maior. Nisso temos grande 
responsabilidade. Grande parcela da sociedade elegeu este Governo 
para que fizesse a transformação necessária e resgatasse a auto-
estima da nossa população, e os servidores representam uma parcela 
dessa sociedade. Cabe-nos a responsabilidade maior de estar 
apontando os caminhos para este Governo. 

Neste fórum, começamos a construir algumas propostas. 
Chamamos um dos parlamentares, representante da base do 
Governo a fim de que tivesse também a responsabilidade de estar 
aglutina~do os parlamentares mineiros, para que nós, de Minas 
Gerais, pudéssemos intervir e apresentar propostas claras para 
resgatar a auto-estima dos servidores públicos, que, ao longo destes 
anos, vêm tendo uma perda brutal, tanto em nível federal, como em 
níveis estadual e municipal. 

É necessário que, neste momento, além do debate que faremos em 
nível federal com os Senadores, arregacemos as mangas também dos 
representantes dos outros dois níveis, a fim de que possamos abrir 
um grande debate com a sociedade, para que _ela poss~ perceber 
que, sem o serviço público essencial, sem o serv1dor valonzado, com 
auto-estima na prestação dos serviços, o que ela tem cobrado dos 
governantes, que é um serviço público de qualida~~ em seguranç~, 
saúde e educação, nunca haverá. E essa responsabilidade cabe a nos 
que estamos no serviço público. . . _ 

Por intermédio dos fóruns que tiveram nossa part1c1paçao, 
construímos algumas propostas, que gostaria de citar aqui, no s~nti?o 
de estarmos intervindo nesse processo. Instauração de uma aud1tona, 
de âmbito nacional, completa e independente, para investigar o 
destino dado aos recursos previdenciários do antigo Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado- IPASE -; revisão 
da política de aplicação dos recursos da Previdência; ~ealização de 
cálculo atuarial nos três níveis de Governo, sobre as d1v1das do poder 
público e da iniciativa privada; imediata aplicação e cumprimento do 

-
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art.. 195 da Con~titui~ão Federal,. que d~z respeito à contribuição 375 

soc1al . para o J1nanc1_ament~ ~a segunda de social; instituição de 
meca~1smos para atra1r 40 m1lhoes de pessoas na informalidade 
o Re_g1me Geral de Previdência; diminuição e conseqüente efimin pa!a 
d I - , . f. . açao 

as sençoes e r~nu_nc_1a~ 1sca1s para entidades filantrópicas, clubes 
de futebol, etc; lnStltUIÇaO de depósito mensal de 8°/c pelo ·d 'bf" · . . o po er 
pu ~co para o servidor, s1m1Jar ao que é feito na iniciativa privada 
relat_1vamente ao FGTS, de modo a constituir um patrimônio para 

0 serv1~~r q_ua_n~o de sua ~posentadoria; aposentadoria integral para 
todos, 1nst1tu1çao de garantias para que·o s1stema sej·a solidário e h · 

Cto t _ . _ aja 
pa en re geraçoes; cnaçao de programas, nos três níveis de 
go~e~n~, de e~prego ~ renda; imediato .arquivamento do Projeto de 
Le1 ~ ~· atençao ~spec1a~ para os tra?al~a_dores vitimados por doença 
prof1s~1onal grave, 1sençao da _contnbUJÇao dos servidores inativos, 
mclu~1~e _os q~e ~ecebem ac1ma do teto do Regime Geral da 
Prev_1denc_1? _Social; Implementação, na seguridade social~ de políticas 
~rev1denc1an~s para .o~ idos~s da área urbana, assim como ocorre na 
area rural, VIsando a 1nclusao daqueles que estão fora do sistem . 
manutenç_ão do critério de idade míninia para aposentadoria:: 
estabelec1me~to _de tetos salariais nos ·três níveis de governo' 
conforme. d1spoem a Constituição Federal e .a Estadual: 
estabelec1~ent?. de . m_e?~~ismos , rigorosos de fiscalização na~ 
r~fo~mas tnbut~na e jUd1c1ana, buscando ressarcimento dos recursos 
publlcos _ des~11a~os,_ ?o_m ext_inção dos incentivos fiscais e das 
~ubv_en_~oes as ~nst1tu1çoes pnvadas ·e com revisão dos incentivos 
f1sca1s ja concedidos; preservação da lógica do "dever do Estado" no 
~rocesso de debate e na proposta governamental, e não no aperto 
f1~c~J; _re!orço no aspecto social cja Previdência com ênfase na 
d1stnbu1çao ~e renda; rejeição da privatização da Previdência, mesmo 
que em reg1~e compl~mentar, meta das grandes seguradoras e 
.~anco~ e _ra:ao d~ urgencia ~a ref?,r~a; implementação da gestão 
quadnpart1te no_ s1ste~a prev1den~1ano; v~da_ção da transformação 
~os excede~~es f1~a~ce1ros dos reg1m_es propnos de previdência em 
t1tulos da d1v1da publica federal; encontro de contas entre o INSS 
IPS~MG ~ a S~cretaria da Fazenda, para a devida quitação do~ 
pass1vos fm!lnce1ros oriundos do não-repasse das obrigações e 'da 
transformaçao do pessoal por via de regime jurídico único; auditoha 
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das dívidas interna e externa nas áreas federal, estadual e 
municipal; aposentadoria dos profess_o~e~ . da r_ede pú?li~a nas 
mesmas condições dos professores da 1n1C1at1va pnvada, ellmma_ndo-
se a disparidade existente entre o regime próprio do sistema público e 
o regime geral. . , · 

Essas foram as propostas oriundas dos diferentes foruns de debates 
em que houve participação dos servidores público_s estaduais. 

Palavras do Sr. Vilson Lu1z da S1lva 
Sr. Presidente, Deputado Célio Moreira, Deputados e Deputa~as: 

prezados companheiros, senhoras e senhores, como nossa questa~ e 
mais específica, teço dois comentários. Em primeiro lugar, p~raben~zo 
a Assembléia de Minas, Casa do povo, por promover esta d1scussao. 
Em segundo lugar, quero dizer q~e não somos contra as ref?rmas 
pretendidas pelo Presidente Lula. E homem de coragem. O Pa1s ,t~m 
de voltar para os trilhos. Já há sinais disso. Percebemos pela m1d1a, 
seja falada, seja escrita. . . · 

Queremos ser solidários com as categonas que d1scutem o processo 
de reforma da Previdência Social, principalmente os trabalhadores 
rurais. O trabalhador rural passou a fazer parte há pouco tempo. Não 
queremos ficar excluídos do processo. . . 

No início, ficamos preocupados, porque d1z1am que os trabalhador~s 
rurais seriam colocados na assistência social. Somos uma categona 
que trabalha luta e produz. Não podemos ser jogados na assistência 
social. Nada' tenho contra ela, porque conhecemos sua finalidade. 
Passamos a participar do regime da Previdência S~cial a ,Pa_rtir da 
Constituição de 1988. Anteriormente, tínhamos reg1me propno. Na 
época do FUNRURAL, o trabalhador re~e_bia '!leio salário m_ínimo ao 
completar 65 anos de idade. O benef1c1o nao era exte~s1vo, com 
exceção da pensão para a esposa ou outro dependente registrado, no 
caso de morte do beneficiário. 

Estamos lutando para permanecer na Previdência, q~e _é . u_m 
patrimônio dos trabalhadores. Temos de l~tar por_ uma 1nst1tu1çao 
sólida, que nos dê segurança para toda a v1da, e nao so~e~t~ para 
cinco ou dez anos. Após 1988, com as conquistas da Const1twçao e a 
regulamentação da Lei no 8.213, fomos inseridos no regime geral. Os 
homens passaram a apÓsentar-se aos 60 anos e as_ mulheres_ ao~ 5_5, 
além da comprovação da atividade. A aposentadona rural nao e tao 

-
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sa,l~nos. Estam?s lutando pelo menos por R$240,00, que é o salário 
m1~1mo. Se falir ou for mudado o sistema de aposentadoria rural, 
mwtos Depu_tados desta Casa sabem onde irão parar os benefícios. A 
a~os~ntadona rural cria um impacto social muito grande, 
pnnc1palment~ nos pequenos municípios. Existe ainda outro fator 
1mport~nte: ajuda a fixar o homem e a mulher do campo em sua 
c?~un1dade, em seu local de trabalho. Se o trabalhador já não tiver 

0 d1~e~t~ de aposentar-se, o que ocorrerá? Encherá os bolsões de 
m1sena das grandes cidades, à procura de emprego e moradia. Todos 
lutam pela sobrevivência. Segundo o censo de 2000, do IBGE, cada 
benef1c1o pago pela Previdência na área rural beneficia em média 3 5 
pessoas, incluindo ,o próprio beneficiário. Às vezes, o pai 'é 
aposentado e mantem a esposa, o filho e a filha, porque não 
conseguem emprego. 

Hoje, em Minas Gerais, a média do número de benefícios rurais 
· pagos pela Previdência é de 770.000, equivalendo mais ou menos a 
R$184.000.00~,00 mensais, representando 11,37% dos benefícios 
pAagos no_ Bras11_. No meio rural, mais de 40% dos trabalhadores não 
tem carte1ra assmada e trabalham na informalidade. 

Os mo~im_entos sindicais de trabalhadores rurais, no que tange ao 
no~so publico de representação, como os assalariados rurais e 
agn~ultores rurais com ou sem terra, a exemplo do parceiro do 
mee1ro o~ do arrendatário, apresentam a seguinte prop~sta: 
ma~utençao dos trabalhadores rurais no regime geral da Previdência 
Soc1al, co_m. a m_anutenção do sistema de contribuição incidente sobre 
~ _c?~erc1allzaçao da produção. O Projeto de Lei no 6.548/2002, de 
1n1C1at1va do MSTR, que se encontra em tramitação na Câmara dos 
Depu~ados, apresenta uma proposta reestruturada sobre essa 
questao. 

Conseguimos mais de 1.200.000 assinaturas no Brasil. As nossas 
propostas estão em consonância com a federação que representa os 
trabalhadores e trabalhadoras rurais do País. 

Manutenção da idade para aposentadoria dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, conforme previsto no texto constitucionaL 
Lutaremos pela manutenção desse texto, que propõe 60 anos para o\ 
homem trabalhador rural e 55 para a mulher. Sabemos que os\ 



378 
trabalhadores, tanto homem como mulher, não começam a labutar 
apenas aos 17 ou 18 anos, mas muito antes. Embora a l~i não 
permita, pela questão econômica da família, em caso de necessidade, 
as pessoas procuram trabalho. . . _ . . , . 

Mudança na forma de recolhimento da contnbUJçao prev1denc1ana 
dos segurados especiais, alterando o sistema de contribui_ção P?r sub-
rogação para contribuição direta. Neste caso devem-se 1ncent1var os 
que têm capacidade contributiva, de forma a permitir-lhes o acesso a 
um benefício com valor superior ao salário mínimo. Até hoje 
recebemos apenas um salário. O trabalhador rural, segurado especial 
que é, o máximo que pode perceber é um salário mí~imo, e ~ão doi~ 
ou três. Para aqueles cuja capacidade de produçao dest1na-se a 
subsistência deve-se garantir o benefício no valor de um salário 
mínimo, independentemente de qualquer contribuição. O agric~ltor 

familiar procedente de herança ou compra, ou assentado em projeto 
de reforma agrária e que não tem condições de comercializar seu 
produto, merece que lutemos pela permanência, pelo menos, do 
salário mínimo. 

Adequar as legislações trabalhistas e previdenciá_rias de fo_rma a 
permitir a regularização dos assalariados e assalanadas rural~ ~ue 
trabalham em atividade de curta duração, preservando-lhes os d1re1tos 
trabalhistas e assegurando-lhes pleno acesso aos direitos 
previdenciário~. O grande gargalo enfrentado dia a dia é ~ ~u~~tão da 
fiscalização. E preciso que haja parceria entre os M1n1stenos da 
Previdência e do Trabalho. 

Implantar, no Regime Geral da Previdência Social, um sistema 
nacional de identificação de cada segurado especial e seu respectivo 
grupo familiar. Como forma de ampliar a proteção social, propõe-se 
uma campanha nacional e maciça de inscrição dos _trabalhad~re~ ~o 
regime. A Previdência possui o Cartão de ldentificaçao e Contr~b~1ç~o 
- CIC -, que ainda não foi regulamentado. Os cofres da Prev1denc1a 
poderiam estar cheios, caso isso acontecesse. . . . . h • 

Restabelecer os Conselhos Estaduais e Mun1c1pa1s de Prev1denc1a 
Social de forma a permitir maior participação da sociedade civil 
organizada na gestão-do sistema. . 

Dar continuidade ao Programa de Estabilidade Social, que perm1te 
levar informações sobre a previdência social à população, objetivando 

- ~ 
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. ~ renúncia previdenciária pelo não-r~~olhimento das contribuiçõe~ 
1nc1dentes_ so.~re ~s produt?s agropecuários exportados poderá causar 
reflexos, ~1gn1f1cat1vos no financiamento da previdência social. Faz-se 
nec~ss_an?, portanto, melh_or. a~aliação sobre os impactos do art.149, 
§ 2 , 1nc_1so I, ~a- <_?onstltUJçao Federal, com redação dada pela 
Eme_nda a Const1tu1çao no 33/2001 e a Lei no 10.256/2001 sobre as 
rece1tas da Previdência. Se necessário,· propõe-se alteração de tais 
normas. 

lntensific:_ar a fiscalização previdenciária de forma a melhorar a 
arrecad~çao, _comb~tendo a sonegação e punindo os casos de 
corrupçao. Mu1to obngado. 
-O Sr. Presidente - A Presidência informa que apresentamos uma 
prop~~ta para a refor~a da Previdência, atendendo à sugestão do Dr. 
Maunl~o Nelles, Presidente da IBRAPE. O objetivo é acabar com a 
~ete~çao do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - aos 
1nad1m~lentes ?~m ~ INSS_ ~, em contrapartida, aplicar sanções 
p_essoa_J~, admm1strat1vas, CIVIS e penais aos Prefeitos. Na atual 
s1stemat1ca, se o Prefeito deixa de recolher devidamente a 
contri?~iç_ão social, a população sofre punições com essa retenção, 0 
que _e Injusto. _o povo não pode pagar pelos atos dos Prefeitos. 
Precisamos, po1s, reavaliar a Lei no 9.983/2000, que abranda o crime 
?e ~propriação indébita previdenciária, permitindo que o Prefeito 
1nad1~plente escape de penalidades se efetuar o recolhimento 
postenormente. 
D~fendemos que o crime de apropriação indébita previdenciária 

cont1nue s~ndo caracterizado pelo não-recolhimento no prazo devido. 
Se o Prefeito_ recolhe posteriormente, isso deve ser avaliado pelo Juiz, 
mas o Pr~fe1to deve ser processado. No sistema atual, os Prefeitos 
~o?em de1xar de recolher o INSS e, se no último ano pagarem uma 
un1ca parcela, ficam livres da pena e empurram a dívida para seu 
sucessor. 

Palavras do Sr. Eugênio Celso Gonçalves . 
Agradeço aos companheiros, especialmente aos da Comissão 

Relatora, os ~uais me delegaram a função relevante de apresentar o 
documento-smtese contendo as propostas prioritárias deste fórum. Os 
senhores devem fazer contribuições para aprimorá-lo, pois \a 

----------------------
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Comissão teve pouco tempo para trabalhar neste documento, que 
ainda não está na sua forma ideal. Em razão do grande número de 
propostas apresentadas pelos participantes das mesas, 260 no todo, e 
do pequeno tempo que a Comissão dispôs para analisá-las e 
sistematizá-las sob a forma de um documento simples, decidimos 
fazer da seguinte maneira: trabalhar um documento com um 
preâmbulo, contextualizando a questão da Previdência Social no bojo 
da reforma do Estado e das finanças públicas no Brasil. 

Em segundo lugar, a Comissão resolveu priorizar o que temos de 
mais importante no momento, em vista das sérias ameaças que se 
fazem, especialmente ao regime especial da Previdência. Focamos, 
inicialmente, uma série de prioridades que constarão como tal no 
documento final que será apresentado ao Ministro. As outras 
propostas, também relevantes, mas não essenciais neste momento, 
estão sendo apresentadas como recomendações ao Ministro e ao 
Governo Federal. 

Lerei o preâmbulo do documento e as propostas prioritárias 
selecionadas pela comissão, sem prejuízo de outras que possam ser 
apresentadas no Plenário, e também as prioritárias no âmbito 
estadual, dos Institutos de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais, dos civis e dos militares. 

"Os participantes do fórum técnico "A Reforma da Previdência 
Social", realizado na Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, nos dias 14 a 16/4/2003, vêm dirigir-se ao Ministro da 
Previdência Social, Ricardo Berzoini, para expressar o que pensam as 
entidades representativas da sociedade civil do Estado, englobando 
as mais diversas categorias profissionais dos setores público e 
privado, os militares, os magistrados e os setores empresariais, a 
respeito do sistema previdenciário brasileiro e das mudanças que nele 
se pretende fazer no Governo atual. 

Entendemos que a reforma da Previdência Social deve atender, 
antes de tudo, à recuperação e ampliação dos direitos sociais, ao 
invés de se orientar por objetivos estritamente econômicos e 
financeiros. Para isso, deve ser conduzida de forma democrática e 
transparente, por meio de amplo debate com a sociedade brasileira, 
incorporando suas demandas e seu direito de participação nas 
decisões tomadas em seu nome. 

.. 
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A reforma da Previdência não pode ser vista isoladamente como 

solução para o equilíbrio das finanças públicas. Antes de discutirmos a 
reforma da Previdência, precisamos priorizar e realizar a reforma 
,tr.ibutár~a, visando ao crescimento da arrecadação e à eliminação das 
d1storçoes de modelo injusto e perverso, que onera os mais pobres e 
favorece os do~o~ da riqueza. Pelo lado do gasto público, é preciso 
enfrentar o endiVIdamento público, responsável pela grande sangria 
d?~ rec~rsos orçamentários, incluindo-se nesse campo a auditoria das 
d1v1das Interna e externa, prevista na Constituição Federal de 1988. 

Não há regime previdenciário que se sustente em cenário de tantos 
desequilíbrios e de recessão econômica. Muito mais que reforma da 
Previdência, o País precisa de projeto nacional de desenvolvimento, 
que combata o desemprego e contribua para a inserção social de 
mais de 40 milhões de brasileiros, à margem dos efeitos do 
desenvolvimento. · 

Queremos a Previdência fortalecida e saneada, livre das práticas de 
fraude e sonegação, cujo objetivo fundamental seja a promoção do 
bem-estar da população. A seguridade social deve ser vista, antes de 
tudo, como dever do Estado e direito de todo cidadão, como 
patrimônio inalienável da classe trabalhadora. 

Consideramos como propostas prioritárias as seguintes. Retirada 
imediata do Projeto de Lei no 9 da pauta do Congresso Nacional e seu 
ar~ui~amento d~fi~itivo. Manutenção e fortalecimento dos regimes 
propnos de Prev1dencia Social. Revogação do fator previdenciário no 
cálcu~o. do v~lor do benefício, por constituir artifício enganoso e 
aleatono, destmado a retardar e reduzir o direito da aposentadoria no 
Regime Geral de Previdência Social. Somos contra a instituição do 
fator previdenciário no regime próprio dos servidores públicos·. 
Com?a~e intransigente à quebra de direitos adquiridos e à expectativa 
de d1re1tos. Supressão do dispositivo constitucional que instituiu a 
desvinculação das receitas da União, o que permite o desvio de 
recursos da Previdência Social para outras finalidades, especialmente 
paga~ento dos Encargos Financeiros da União. Manutenção da 
1sençao da contribuição dos inativos para a Previdência Social. 
Manutenção da paridade constitucional entre ativos, aposentados e 
pensionistas no Regime Próprio de Previdência Social. Manutenção 
do critério atual de idade mínima para aposentadorias dos servidores 

li 
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públicos, as regras de transição em vigor. Suspensão imediata da 
reforma da Previdência e estabelecimento de prazo mais longo para o 
debate." 

Entendemos que essa reforma se dá de forma açodada. Uma 
reforma dessa importância, como dito hoje pela manhã, especialmente 
pela Profa. Laura Tavares, pode ter efeito perverso sobre o Estado 
brasileiro e sobre o saneamento de suas finanças. Por isso, não 
poderia ser discutida dessa maneira. Na França. a discussão da 
reforma da Previdência levou décadas. No Brasil, em três meses de 
Governo já queremos fazer reforma. O Governo Fernando Henrique 
tentou fazê-la ao longo de oito anos e não conseguiu. É preciso mais 
tempo para a sociedade discutir e refletir sobre uma reforma que seja 
do interesse da sociedade. 

Por último, fim do alarmismo, com projeções demográficas 
catastróficas e falaciosas, porque a mídia atenta contra os direitos dos 
trabalhadores, por meio de propaganda falsa e enganosa, dilapidando 
o patrimônio conquistado com o sangue e o suor do povo brasileiro ao 
longo de mais de 80 anos. O Ministro da Previdência não pode nem 
deve ser conivente com essa difamação pública contra a Previdência 
Social. 

Em relação aos regimes próprios dos servidores estaduais, tanto 
servidores civis quanto militares, as propostas apresentadas são as 
seguintes: Propostas para o regime próprio de Previdência Social dos 
servidores do Estado de Minas Gerais, gerido pelo IPSEMG, e para o 
dos militares do Estado, gerido pelo IPSM, a serem encaminhadas ao 
Presidente da Assembléia Legislativa e ao Governador do Estado. 
Repasse imediato ao IPSEMG e IPSM das verbas devidas pelo 
Estado. Restabelecimento da autonomia administrativa e financeira do 
IPSEMG. Defesa intransigente do IPSEMG como único órgão gestor 
da seguridade social do servidor público do Estado de Minas Gerais. 
Realização de fórum técnico pela Assembléia Legislativa, para 
debater a seguridade social dos servidores do Estado de Minas 
Gerais, gerida pelo IPSEMG, e a dos militares, gerida pelo IPSM. 
Valorização do servidor público sujeito ao regime próprio de 
Previdência Social do_Estado de Minas Gerais, gerido pelo IPSEMG, 
por meio de encaminhamento, aprovação e implantação do plano de 
carreira, cargos e salários, pagamento até o quinto dia útil do mês, 
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ampliação de vagas no quadro funcional do' IPSEMG e programa __ , 
de capacitação e formação previdenciária no âmbito do IPSEMG. 
Defesa do IPSM como único·órgão gestor da seguridade social dos 
militares do ~stado de Minas Gerais. Realização de concurso público 
para preenchimento de vagas existentes no IPSM. Encaminhamento 
qe projeto de lei complementar· criando o Fundo de Previdência dos 
Militares Estaduais, em consonância com a Constituição Federal. 

Essas são as propostas consideradas. prioritárias e que farão parte 
do ~ocumento final. Temos mais··_ de ·200 outras propostas 
selecionadas - talvez sejam menos no documento final, porque muitas 
são repetitivas. Amanhã estarão aglutinadas e à disposição de todos 
os presentes, que receberão a cópia antes de ser apresentada ao 
Ministro Ricardo Berzoini. A Assembléia está terminando a fase de 
redação da consolidação dessas propostas. Muito obrigado. 

Designação do Coordenador 
O Sr. Presidente- A Presidência passa a coordenação dos trabalhos 

ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Coordenador (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Esta 

coordenação 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 ~gilizar o debate, solicitamos aos participantes 
que f1zere~ uso do microfone ·que se identifiquem, sejam objetivos e 
sucintos. E dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada 
participante disporá de até 3 minutos para fazer sua intervenção 
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. Para qu~ 
possamos dar uma dinâmica ~centuada a este debate, solicito a 
colaboração dos participantes, que se-limitem efetivamente ao tempo 
de 3 minutos. Estão abertas as inscrições para o debate. 

Debates 
O Sr. Coordenador - É com satisfação e honra que assumo a 

coordenação dos debates deste: fórum que discute um tema tão 
importante, que afeta a vida de toda a sociedade brasileira. Concedo a 
palavra ao Sr. Arnaldo de Souza, do INSS. 1 

O Sr. Arnaldo de Souza - Agradeço a realização deste fórum sobre 
\ 
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tema tão importante. Rogério, para se receber tudo o que a 
fiscalização apura nas auditorias da Previdência e ~a Receita Feder~l, 
entendo ser necessário que as Procuradonas tenham ma1s 
Procuradores e que sejam dotadas de recursos para isso. Como foi 
dito nesta Casa, a fiscalização levantou R$150.000.000.000,00 só na 
Previdência Social, os quais não foram transformados em recursos 
para a Previdência. . . 

Em uma discussão como essa, entendemos que qualquer le1 cnada 
há que considerar as Procuradorias e o Judiciário. 

A minha proposta é que sejam criadas mais vagas p~ra 
Procuradores da Previdência Social e varas de execuçoes 
previdenciárias. 

Dirijo a seguinte pergunta ao Rogério: Essa não seria a melhor 
proposta para que seja recuperado um pouco dos recursos da 
Previdência Social? 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Wagner, que está 
representando o Sr. Rogério. . . _ . 

O Sr. Wagner Francisco Alves Pereira - Em mmha expos1çao, d1sse 
que 150 bilhões de reais estão nos Tribunais. 

Na realidade, devem ser criadas instâncias que sirvam de apoio à 
fiscalização, de modo a preservar o direito e a legalidade 
constitucional. E quem tem o direito de cobrar impostos ou executar 
os tributos é o Estado, mais ninguém. Então, qualquer medida que 
venha fortalecer a preservação do recebimento do que é nosso, até 
mesmo retenções salariais dos trabalhadores que não são 
repassadas, é positiva, é correta. E devemos correr atrás desse 
dinheiro, com todo o vigor. 

O Sr. Coordenador - A Sra. Júlia Maria Vieira, do SINTSPREV de 
Minas Gerais, envia a seguinte pergunta ao Sr. Osmani Teixeira de 
Abreu: "O senhor discorreu sobre as propostas de se encaminhar 
recursos tributários para cobrir o déficit que, na sua opinião, existe na 
Previdência. Como isso será possível, se, salvo honrosas exceções, 
as grandes empresas, que mais arrecadam, principalmente os 
Bancos, sempre acham um jeito de sonegar o que devem para a 
própria Previdência? _Não seria melhor o combate implacável à 
sonegação?". , 

Formula ainda outra pergunta: "O dinheiro é dos trabalhadores. So a 
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eles pertence e lhes é devido para que a Previdência continue 
h~nrando seu_s compromissos, como fez até agora, embora muitos 
te1mem em d1zer que não deu certo. O que o senhor teria a dizer 
sobre o .s.IMPLES, que hoje acoberta empresas de maior porte, que 
se subdiVIdem em pequenas empresas. para se aproveitarem desse 

,benefício?". 
: O Sr. Os~ani Teixeira de Abreu- Sem dúvida, a sonegação tem de 
ser ~o.mbatlda. Em momento algum, a defendemos. Muito pelo 
contrano: d~fendemos que deve ser combatida, exatamente porque 0 
sonegador e um concorrente desleal de quem paga. Não podemos 
concorrer ~om ~u~m . não paga. Sabemos que um dos grandes 
proble_mas e a ex1stenc1a, na economia informal, de inúmeras pessoas 
que nao pagam nada. Isso precisa ser regularizado. 
~m relação à pergunta sobre . o ·SIMPLES, que foi criado 

ev1de~tement~ para facilitar a vida das pequenas empresas, não 
acre~1t.o e nao posso afirmar que não existam empresas que se 
subd1v1d,a~ para não pagá-lo. A sua finalidade é o pequeno 
empresano, que gera empregos e tem sua vida realmente facilitada 
por uma série de motivos. 
. . Não acredito que grandes empresas iriam se subdividir para esse 
f1m. Pode ser que existam, mas pessoalmente não acredito porque 
ac~o que todos que tiverem oportunidade querem crescer cada vez 
m_a1s. E _algo q.ue ? legislador fez, mas as pequenas empresas ainda 
nao estao .sat1sfe1tas_ com esse tratamento, defendendo ainda que 
durante do1s anos nao deveriam pagar absolutamente nada, como 
um~ ~orma de sobrevivência, porque os estudos demonstram que a 
ma1ona das empresas morrem até os dois anos de idade. Não acho 
que o SIMPLES seja a causa de qualquer mal da Previdência. 
- O Sr. Marcos Antônio da Silva - Sr. coordenador, componentes da 
~esa, c:om~an.heiros e companheiras do Plenário, espero que essa 
d1scussao tao Importante que fazemos aqui hoje não sirva mais uma 
vez apenas para ficar engavetada. 
: No Congresso Nacional, o Projeto de Lei no 9 não foi aprovado 
JU,n~amente com o Projeto de Lei no 8 e o Projeto de Lei no 1 O porque 
~anos parlamentares que estavam dentro do Congresso Nacional 
tmham paren.tes, vizinhos e amigos que trabalham no serviço públ;ico 
e que perdenam com a aprovação·do Projeto de Lei no 9. Com essas 
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perdas, os Deputados perderiam também suas bases 
parlamentares. , 

Agora, muitos deles, mesmo sabendo que essa mesma ba~e~ te~a 
perdas, vão votar por pirraça ao Governo. Ganham_?S a Pres1de.nc~a 
da República, mas não ganhamos o poder porque nao temos ma1o~1a 
no Congresso Nacional, que já está articulado para votar tudo aqu1lo 
que for contra a sociedade brasileira, exatamente para prejudicar o 
Governo do Presidente Lula. Temos que ficar muito atentos para fazer 
uma discussão mais clara com a sociedade, discussão esta que a 
burguesia está esperando para levar contra o Governo Fede~al. 

Tinha uma pergunta para dirigir ao Sr. Gilman e ao Sr. V1lson, mas 
não vou fazê-la para que unam suas forças às nossas e façam 
conosco uma discussão mais clara para que a sociedade não saia 
perdendo mais do que já tem perdido na disputa política do nosso 
País. 

O Sr. Coordenador - Pergunta dirigida ao Sr. Vilson Luiz da Silva 
pelo Sr. Anacleto Zebral, do Sindicato Ferroviário de Lafaiete: "Qual a 
finalidade da contribuição ao sindicato?" 

O Sr. Vilson Luiz da Silva - Estamos discutindo a reforma da 
Previdência e essa pergunta vai para outra variante. Coloco muito 
bem que a contribuição sindical ainda é um imposto sindical previsto 
em lei que deve ser ou não cumprido. 

Inclusive 20% do recolhimento desse imposto é devido ao Ministério 
do Trabalho. Agora, se de fato é devido ou não, é outra discussão. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Aldo Ferreira de Paiva, do 
Sindicato dos Ferroviários de Conselheiro Lafaiete. 

O Sr. Aldo Ferreira de Paiva - Sr. Lúcio, quero fazer 
questionamentos sobre as propostas da CUT, que tam,bém n~s 
atendem. No entanto, temos preocupação que nos remete a Portana 
no 3.214, Lei no 6.514. No ano passado, tivemos discussões 
envolvendo mudanças também nas portarias, como a MR5, que trata 
da CIPA, e que já mudou. Hoje, o número de representantes dos 
trabalhadores é menor. No Sindicato de Conselheiro Lafaiete só 
conseguimos ficar com o mesmo número de representantes porque só 
assinávamos acordo se o dimensionamento fosse o anterior. 

Houve também uma discussão envolvendo a MR4, que trata do 
serviço especializado em segurança, engenharia e medicina do 
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trabalho. Essas mudanças alteram significativamente a questão do 
técnico em segurança, engenheiro de segurança e do médico do 
trabalho. Nossa preocupação surgiu quando o Guterres falou sobre a 
questão de aposentadoria que envolve periculosidade, insalubridade e 
penosidade. 
, Se isso for aprovado, o que o Governo pretende mudar? Há uma 
comissão tripartite, da qual a própria CUT foi signatária. Se houver 
essa mudança, como voltar às questões da periculosidade da 
insalubridade e da penosidade, se as próprias entidades sind,icais 
foram signatárias de mudanças na MR5 e agora serão signatárias na 
MR4? Essa posição é da CUT nacional ou da de Minas Gerais? 

O Sr. Lúcio Guterres - Essa posição de rever o direito dos 
trabalhadores que labutam em área de risco, de periculosidade de 
insabridade e de penosidade não é só da CUT, mas de toda~ as 
centrais sindicais. Pelo menos se pronunciaram dessa forma ontem na 
reunião que tivemos com o Presidente da República e o Ministro da 
Previdência. Todas as centrais estão empenhadas em rever esses 
direitos retirados pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
devolvendo-os aos trabalhadores que labutam nessas condições. 

O Sr. Coordenador - Mais duas perguntas dirigidas ao Sr. Lúcio. Do 
Cícero, da CUT do Vale do Aço, da METASITA-Timóteo: "Como a 
CUT pretende acompanhar a questão das reformas, principalmente a 
previdenciária? Como devem se comportar os trabalhadores?". 

Do Sr. Lúcio Antônio de Paula, da SERJUSMIG: "Como falar em 
mudança no limite de idade para aposentadoria sendo que grande 
parte da população se alimenta mal e não tem um atendimento de 
saúde que atenda à população? Esse limite de idade será restrito aos 
que têm melhores condições de vida?". 
· O Sr. Lúcio Guterres - Na CUT, debatemos a reforma da Previdência 
e outras desde 1995. Realizamos plenárias e congressos no Vale do 
Aço, em que a CUT se organiza regionalmente, já que Minas Gerais é 
um Estado muito grande. No congresso a ser realizado na Grande 
Belo Horizonte, convidaremos várias entidades; realizaremos o 
congresso estadual, no princípio de maio, em que todos os dirigentes 
estarão reunidos durante três dias, no SESC de Venda Nova. Ao final, 
a posição de Minas será levada a congresso nacional realizado em 
princípio de junho. 
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Quanto ao comportamento dos trabalhadores, o Governo está 

sendo disputado conosco. Há vários interesses nas reformas 
anunciadas. A reforma da Previdência interessa a todos, inclusive a 
empresários e empregadores. Nosso comportamento tem de ser o 
mesmo. O Governo apresenta o projeto, os empresários, as emendas, 
e nós mobilizamos o povo. Temos de discutir com todos os 
segmentos, buscar o meio-termo e movimentar os trabalhadores. 

A garantia da previdência social a todos é fundamental. Temos de 
melhorar a distribuição de renda e dar esperança aos trabalhadores, 
pois 40 milhões não têm expectativa de aposentadoria. Ao se 
construirem limites de cidadania para os trabalhadores, 
combateremos a fome. Não podemos abrir mão do limite de idade 
devido à fome, mas estabelecê-lo, exigindo o fim dessa mazela. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Vanessa Portugal 
Barbosa, do PSTU, representante do Sind-UTE da RMBH. 

A Sra. Vanessa Portugal Barbosa - As propostas foram 
apresentadas, e felicito o fórum, pois, de todos os debates, pontuou 
com mais firmeza as posições a serem defendidas pelos 
trabalhadores: revogação imediata da Emenda à Constituição no 20; 
não-aceitação de qualquer discussão sobre o teto, que representa a 
privatização da Previdência; e não-aceitação de qualquer perda 
de direito dos trabalhadores. Neste País, quem sempre perde são os 
trabalhadores. Nossa quota de contribuição representa a luta pela 
manutenção e ampliação dos direitos. 

A CUT, de que sou filiada e que meu partido defende, deve 
questionar a questão do teto. Tivemos várias e avançadas discussões, 
mas essa não deve ser uma questão de corte de privilégios. Com todo 
respeito aos membros desta Casa, se queremos cortar privilégios 
devemos começar pela discussão do que representa o parlamento no 
Brasil. 

A questão do teto tem intenção clara de privatização da Previdência. 
O debate não deve ser se o teto é de 1 O ou 20 salários mínimos, mas 
se a Previdência deve ser pública ou se aprofundar - uma vez que já o 
iniciou - em um processo de privatização. 

Faço um chamado a todos os companheiros de entidades sindicais 
ou sociais que representam os trabalhadores do País. Já está 
montado o fórum a que se referem as faixas das galerias: o Fórum em 

-. 
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Defesa do Trabalho e dos Direitos Sociais, cuja pauta é.a .reforma 
da Previdência.- Compõem-no várias entidades e servidores federais 
estaduais e mun!cipais, além de trabalhadores da iniciativa privada: 
Queremos organ1zar a nossa luta e, para tanto, faremos um grande 
encontro, no dia 23, às 14 horas, na UNAFISCO. , r · 
. O Governo Lula implementa essa reforma e, independentemente 
das divergências que tenhamos contra a caracterização desse 
Governo, não temos outra alternativa. Portanto, cabe principalmente à 
CUT, se pretende continuar sendo uma central de luta,· chamar os 
trabalhadores às ruas. Obrigada. 

O Sr. Coordenador - Duas perguntas para o Sr. Renato Barros. Da 
Soraia Rocha Galvão, da SERJUSMIG: "Todos os que apresentaram 
os valores da média salarial do Judiciário não deveriam colocar, no 
mesmo bolo, os Juízes e os servidores, mesmo porque aqueles são 
agentes políticos, e não servidores públicos, pois o valor ficará abaixo 
do apresentado?". 

Outra, de um funcionário: "O IPSEMG, dentro da legislação 
estadual, tem autonomia, junto com os servidores públicos,estaduais 
para decidir a sua própria reforma?". . . ' 

O Sr. Renato Barros- Os Juízes são profissionais de c-arreira e· nos 
nossos fóruns de debate, temos tentado definir uma previdên~ia 'para 
todos os servidores públicos civis e militares. . 
Es~am~s defendendo uma previdência própria- para. o conjunto do 

funcionalismo, da forma como foi exposta;· para que possamos 
es~abelecer um ~atamar e definir um teto salarial. A exposição feita 
hoje pela manha pelos companheiros da AMAGIS insere-nos no 
desafio de estar promovendo uma discussão coletiva. . 

O IPSEMG, de acordo com a legislação, tem autonomia para, junto 
com os servidores públicos estaduais, decidir a sua própria reforma 
previdenciária estadual. Dependemos da · , sociedade e dos 
parlamentares para, juntos, promover essa discussão. A discussão da 
Lei Complementar no 64 foi um grande debate. Após essa reforma em 
nível federal, para que não haja transtornos,· alguns pontos dessa lei 
têm de ser discutidos e necessitam passar pelo conjunto do 
funcionalismo dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. 

O ~r. C_oordenador - Concedo a palavra à Sra. Maria Noemy 
Sobre1ra D1as Lopes, advogada autônoma. i 
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A Sra. Maria Noemy Sobreira Dias Lopez - Boa-tarde, Sr. 

Presidente, senhoras e senhores. Ouvi com bastante atenção os 
discursos proferidos. Todos reforçaram o meu entendimento com 
relação à Previdência. Essa reforma já foi feita em 1988, quando 
promulgada a Constituição, traçando todo o perfil da Previdência, que 
deveria ser regulamentada em nível de União, Estados e municípios. 
Em seu art. 5°, traça o princípio da igualdade, que diz que os iguais 
devem ser tratados igualmente e os desiguais, desigualmente. Essa 
Constituição separou claramente os servidores públicos dos 
trabalhadores ou servidores da iniciativa privada. O capítulo referente 
à administração pública é muito claro ao estabelecer esse tratamento 
diferenciado. Se o poder constituinte originário já delineou o que deve 
ser feito, o poder constituinte derivado não pode fazer isso. Trata-se 
de direitos individuais constantes nas cláusulas pétreas do art. 64 
dessa Constituição. • 

Senhores trabalhadores, servidores e parlamentares, é uma pena 
que, com todo o avanço ocorrido na sociedade brasileira, conseguido 
com tanto sofrimento, um governo, em que acreditávamos tanto, 
traga, no bojo das suas intenções, uma reforma que, fatalmente, 
atingirá aquelas pessoas mais carentes, ou seja, aqueles servidores 
que ocupam níveis mais baixos e não os que ocupam níveis altos, 
como fala a grande imprensa. Muito obrigada. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Guilherme Ribeiro 
Câmara, do Sindicato dos Médicos. 

O Sr. Guilherme Ribeiro Câmara - A minha pergunta é dirigida ao Sr. 
Lúcio. Caso queira, gostaria de que o Sr. Renato Barros proferisse 
também o seu comentário a respeito. 

Estamos em um momento oportuno, porque, este ano, a reforma da 
Previdência está na cabeça de todos os brasileiros. Estamos 
discutindo, de forma inédita, o setor público junto com o setor privado. 
Não temos tradição na legislação do setor público, do qual várias 
questões relativas à Previdência nunca foram regulamentadas. Logo, 
quando apontamos problemas, devemos considerar que a sociedade 
como um todo sempre se omitiu nessa regulamentação. Ao ver este 
cartaz aqui, faço um protesto, a ser considerado na organização do 
fórum, porque observo que nele vemos apenas pessoas sorrindo, 
felizes. 

Tr~g? neste momento a discu - , . . 391 
prevldencia social, dentro da< s~ao dos beneficios que uma 
inválido, do acidente de trab ~~gu;ldalded representa. Quero ,falar do 
mais conosco porque morrera~ o ata , as pes~oas que não estão 
e temporária. Isso também é d.trab~lhand?, ~da _mcapacidade laboral 
grande momento para inic· . _ls~ut~r prev~dencla social. Este~ é um 
discutir o seguro de acidente~~o ~ra~~~~ussao, a~rofu~dar questões, 
como são as práticas de reven - o, qu~m fmancla esse·seguro, 
como o sistema público ge ,~a~ dos SISt~mas das empresas, 
previdenciário porque a , sau e se relacl?na com o sistema 
desconsiderado e cada' ur:~~i ~ INAMPS, Isso !oi totalmente 
seguridade social em que tudo is~ ;a .u~ lado. Devenamos ter uma 

Vemos que a uestão d o,. e.na e estar contemplado. 
discutida, sim, ~este mo~=~~~r ~ub~c~ e do .setor privado tem de ser 
propostas claras saber se ' en ° em VISta que precisamos de 
benefícios vamos' ter e inclusi::mos manter os benefícios, quais 
seguradora privada é i~ca az de 'a~u~m vai tutelá-los. Acho que uma 
vista do setor público, te~ a- direit aliar ~e uma pess?a, do ponto-de-
Temos de chamar a aten ão o ou nao ~ d.eter~lnado benefício. 
previdenciários. Esta questÍo cfara da . pnvatlzaçao ~os sistemas 
con.duzida, pode causar mu,itosepen endo da man~lra como for 
sociedade e acabar com a nossa s pr?dbledmas . no Selo da nossa o s , · egun a e soc1al . r. Luc1o Guterres - Ontem. . · . 
Presidente da República com o ·M· r.eunlmo-nos, a ·-tarde, com o 
Naquela oportunidade abrimos .ai lnJstro da. ~~evidência e outros. 
consideração que não se tratav~u~as .posslbllida.~es, levando em 
deliberativo, mas apenas para trocarm e u~a .reu~lao co~ caráter 
tentar responder ao seu come t, .. os a gumas mfo~maçoes. Para 
minutos, vou ater-me a dois n ano,. pa.ra o que disponho de 2 
do teto de 20 sala'rl·os m~~ntos. :Tnmelro, com relação à questão 

m1mos: odas. as c t · , representantes do Governo acabara. · . en ra1s e ate os 
um elemento que silenciava o debat: ~~~ndendo qu~ ess~ v~lor era 
fora, praticamente So/c da 

1 
_, . que sobranam, f1canam de 

, . o popu açao. Isso ·porque os 20 I , . 
mm1mos contemplam 9S% dos trab Ih d . . . . sa anos 
setor público. Sobram port t ~o a_ ores da IniCiativa privada e do 
precisam ter seu poder 'de co~np~~ m:~ti~os d·raba~hadores, os quais 
um denominador comum sobre a b od. lsc~tlmos, sem chegar a 

' - usca e um Instrumento sem :fins 
I 
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lucrativos, em regime de co-gestão, para contemplar os 
trabalhadores que percebem acima de 20 salários mínimos. _. _ 

Outra questão desse comentário é que o Governo tem consc1enc1a 
de que continuará colocando a mão no bolso para mante_r a 
Previdência e as políticas sociais hoje existentes. O Governo de1xou 
claro que não aceita a privatização do fundo complementar de 
aposentadoria nem do SA T. _ 

Este Governo não está disposto a terce1nzar esse serviÇO, por 
entender que são serviços públicos. o Sr. Renato Barros - Acho que a companheira fez referência à 
verdadeira reforma que ocorreu no País, no processo constituinte, em 
1988. Esse processo estabeleceu os direitos sociais. Naquele 
momento ocorreu o resgate histórico de uma luta que já vinha sendo 
desencadeada, pelo menos por alguns segmentos organizados da 
sociedade, que intervinham naquele processo. ' 

Sou oriundo da área da saúde. O trabalho que fizemos naquele 
momento, quando realizamos, em 1986, a 8a Conferência Nacional de 
Saúde, que, pela primeira vez, teve a participação popular, ten~o o 
povo apontado qual caminho a seguir, direcionou também o cammho 
para assistência e previdência. Esses foram os grandes avanços qu~ 
tivemos. Está posto o desafio para o Governo Lula. O econômico não se 
pode sobrepor ao social, o social é que precisa se sobrepor ao 
econômico. Esse é o debate que precisamos fazer nesta reforma_. 
Então, divergimos, quando debatemos a questão do _teto. Defe~demo~ 
que haja um teto sobre os vencimentos gera1s. _c~m _ 1s~o, e 
estabelecido um parâmetro, mas teto sobre a Prev1denc1a e um 
grande complic?dor. Esse é o debate maior ~ue pre~is~mos taz~r 
nesta reforma. E um desafio posto para os servidores pubhcos, para a 
sociedade civil organizada, para os empresários, porq_ue precis~mos 
defender o Estado que queremos. Por isso, o debate at1nge o conjunto 
da sociedade brasileira. 

Neste momento é importante e oportuno que haja a reforma 
tributária e, logo em seguida, uma discussão da questão 
previdenciária, porque~ em nosso entendimento, a reforma já ocorreu 

em 1988. O Sr. Coordenador - O Sr. luri Figueiredo, da Faculdade de Direito 

-
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de ,l~aúna, e_ncaminha à Mesa e pede que se faça a leitura de uma 3:3 
"cnt1ca-man1festo". (- Lê:) 
_ "Perc~bo que representantes . .. de classes desprovidas 

f1nance1ramente e mais afetadas contributivamente têm interesse -e 
a~o_nta~ proposta~, en~uanto os representantes de uma minoria 
pnv11_eg1ada, que sa_o a mdústria, a agricultura e o comércio não se 
man1~~staram, desv1ando-se do objetivo da plenária de hoje, não nos 
perm1tmdo conh~cer ~uas posições, para apoiá-las ou não. Estamos 
numa_ ~emo~rac1a: e 1sso_ pressupõe liberdade de informações. Caso 
contrano, ~ao fana sent1do s~a participação, ocupando espaço de 
outras e.ntl~ad_es que podenam efetivamente trazer propostas. 
Transparenc1a e o que pedimos." . " , .- -
· Abro es~aço aos representantes das. classes empresana1s para, 
caso o que1ram, fazerem comentários. 

O Sr. Osmani Teixeira de Abreu -.Não sei se o Sr. luri chegou 
atrasado ou se não ~ou~e me expressar. Acho--até que não soube me 
expressa~, porqu~ fUI v~1ado, mas fiz todas as propostas da FIEMG. 

O Sr. V1lson LUIZ da S1lva - Sem comentários. ... 
<? Sr. Gilman Vian~a Rodrigues - ,Sugiro à Mesa que tenha mais 

cu1dado ~om os c_onv1tes. O convidado não. pode ser responsabilizado 
P?r ter s1do convidado. Estou aqui como convidado e é a vigéssimâ 
01t~va v~z que venh~ a esta Casa a convite da ·Assembléia, com muita 
sat1sf~ça?. Coloque1-me muito à vontade e deixo 0 parlamento 
tambem a vontade -· ~· ··-• l. -" . ' ~ ~. ; i 

.- O Rural f~z pro~osta, sim. Não entendo como não. percebeu. Só há 
uma questa_o _ cunosa que vale a pena avaliarmos. A proposta do 
G?y~rno ongm?u_-se_ numa preocupação, que está chamando de 
d~f1c~t da Prev1denc1a. E corrigir déficit é tirar direitos. Isso está 
atmg1ndo a cada um de vocês, e, legitimamente vocês estão 
defendendo seus interesses. · ' · 

O setor produtivo aprese_nta a prop~st~ de cobrança do servid~r 
rural pelo_ val_or ?a produçao agropecuária, que é o mais viável, é 
arrecadaçao f1dehzada. A discussão de cada um é legítima. Quero·ver 
onde o Governo buscará verba para recuperar o déficit. Obrigado. 

O Sr. Coordenador - Passo a palavra ao Sr. Décio Bruno Lopes do 
INSS - '. . . \ 

O Sr. Décio Bruno Lopes - Boa tarde. Gostaria primeiramente d.e 
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fazer uma proposta que parece não ter sido tratada nem ontem 
nem hoje. Fala-se de Previdência forte. A Previd~ncia é dis~ri?~idora 
de rendas é um instituto que fomentará a econom1a dos mun1c1p1os. O 
art. 45 da,Lei 8.212 define que a decadência seja em dez anos. Se é 
exigido tempo de contribuição conjugado com ? idade de 65 ~n~s, n~o 
há que existir renúncia fiscal. Minha proposta e que a decadenc1a seja 
em 35 anos, pois é o período de constituição de um crédito que fará 
face às aposentadorias. 

Falou-se numa proposta de não fazer retenção de fundo de 
participação dos Estados e municípios. Há livro_d? ~ini~tério sobre a 
economia dos municípios, que diz que a Prev1denc1a e fomento da 
economia. Deixar de cobrar é antagônico. Se há retenção de fundo de 
participação de Estado e município, é porque deixaram de contribuir 
com suas contribuições normais, instituídas em lei. 

Se são do regime geral, têm de contribuir como qualquer ou_t~a 
empresa. No caso de não contribuírem, se houver repasse da Umao 
para município ou Estado, por que não vir líquido? 

É questão de uma emenda à Constituição, não me lembro qual, que: 
no meu ponto de vista, está corretíssima. Se é o INSS que fomentara 
a economia do município, como o Prefeito pode deixar de pagar? 
Como o Estado e o Governador podem deixar de passar os recursos 
para a Previdência Social? _ _ . 

Dirijo-me ao Sr. Vilson. Se deixar de haver sub-rogaçao, nao havera 
provavelmente contribuição do segurado especial. Primeiro, porqu~ 
não tem condição de cobrança de fiscalização. Segundo, porque, se e 
tão pequeno, não fará GPS nem irá ao Banco recolhê-la. . 

Há outra forma de contribuir. Sabemos que o segurado espec1al tem 
direito a benefício de um salário mínimo, indiferente de contribuir. Está 
na lei. A própria lei deu a ele condição de ter benefício acim~ d~ 
salário mínimo. É o único segurado obrigatório que poderá contnbUir 
facultativamente sobre um valor declarado por ele entre o limite 
mínimo, que é o salário mínimo, e o limite máximo. Dessa forma, se 
tiver capacidade contributiva, poderá cont~i~uir com qua~~uer .v?lor, 
até o limite máximo, para ter direito a benefiCIO fora do salano m1mmo. 
Obrigado. . 

O Sr. Vilson Luiz da Silva - O Projeto de Lei no 6.548, que esta 
tramitando na Câmara dos Deputados, diz tudo isso. Nós, segurados 
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espec1a1s, tambem queremos contrib~ir, a fim de não alegarem que 
estamos quebrando a Previdência. E duro ouvir isso todos os dias. 
Sabe~os que n~o é verdade. Queremos lutar pelo benefício, pela 
gara~t1a_ no Reg1me Geral da Previdência, mas também desejamos 
contnbUir, colaborar com a Previdência, que é nossa também. 
~ O Sr. Coordenador - O Sr. Nísio ·de Souza da ABEMEC 
encaminhou a seguinte pergunta aos Srs. Gilman Vi~na e Vilson Lui~ 
da Silva: "Considerando o 'agrobusiness' no Brasil ser o maior PIB 
ger~do na cadeia produtiva do País, aproximadamente 30% do PIB 
nac1~nal, ?. t~abalhador rural deveria ser melhor assistido pelo sistema 
pre~1~enc1ano, em vez de ser colocado, muitas vezes;·como um mero 
ass1st1do. O que vocês acham?". . ·.· --
, O Sr. Vilson Luiz da Silva - Sr. Nísio, con~ordo,· tanto ·que estamos 
lut~ndo para que o agric~l_tor fa_miliar, o trabalhador e o assentadÓ pelo 
projeto de reforma_ ~grana sejam empresários, mesmo de pequeno 
porte, tendo cond1çoes de competir no mercado,· não produzindo 
a~enas para sua subsistência_. Esse é o nosso trabalho: Aqueles que 
nao conhecem a nossa ent1dade estão convidados á conhecê-la 
Administramo_s cursos, trabalhamos esse- fomento, ·porque nã~ 
pode~_?S ma1s mant~r o trabalhador em um pedaço de terra sem 
cond1çoes de produzir até mesmo para sua subsistência. Estamos 
procurando capacitá-lo, qualificá-lo, aprimorá-lo, a fim de que possa 
enfrentar esse mundo competitivo não só .no mercado interno mas 
também no externo. , . ' 

O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Existe u~' fat~ concreto, cultural: 
~omente ?gora a _sociedade urbana está percebendo.que a agricultura 
e um dmamo Importante para a economia, gerando renda e 
empregos. Existem situações diferentes entre a cidade e o campo. Por 
exemplo, os vale-transporte e vale-refeição são fornecidos para os 
trabalhadores da cidade e não para os do campo, que são os últimos 
a serem assistidos. 1 

O empregador consciente é desafiado a. suprir ~ssas carências, 
porque somente _ o meio urbano é beneficiado. Avançaremos 
gradu_al_mente, a f1m de que o trabalhador rural também possa ser 
benef1c1ado. Outro exemplo é o programa de moradia, que existe 
somente ~ara o tra_balhador urbano. Não existe nenhum projeto de 
sustentaçao da qualidade de vida do empregado rural que se equipare 

I 
' 

----------6------__.J 



396 
ao pouco que tem o empregado urbano. O SENAR trata 
profundamente essa questão, mas não substitui o Estado. O Poder 
Legislativo deverá elaborar as leis, a fim de que o trabalhador rural 
possa ter as mesmas oportunidades do empregado urbano. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Luzia Maria Alves de 
Castro, do Conselho Municipal de Saúde, que fará questionamento 
dirigido aos Srs. Lúcio Guterres e Renato Barros. . . 

A Sra. Luzia Maria Alves de Castro - Em 1930, no Governo Getulio 
Vargas, o ser humano conseguiu as suas primeiras vitórias. Mas está 
acontecendo o inverso: ao invés de caminhar para a frente, estamos 
retrocedendo. Com isso, os trabalhadores estão perdendo. Com essa 
reforma deveríamos progredir, ao invés de regredir. Estão querendo 
aumentar o limite de idade. Isso não pode ser feito, porque causaria 
doenças profissionais em todos os setores. Fala-se que em breve a 
Previdência não terá recursos para pagar as aposentadorias. E as 
doenças? . 

Como resolverá o problema? E preciso diminuir, e não aumentar o 
limite. Na indústria, uma pessoa trabalha para outras três ou quatro. 
Isso significa doença profissional. Como representantes da CGT e da 
CUT, já fizeram propostas concretas para serem encaminhadas ao 
Ministro da Previdência? Este País precisa crescer ainda mais, e não 
tirar os direitos da população. Muito obrigada. 

O Sr. Wagner Francisco Alves Pereira - No Governo Collor, a CGT 
afunilou a discussão sobre a reforma da Previdência, época do 
Decreto no 8.812 ou 8.813, que se transformou em lei. Discutimos as 
perdas e conquistas. Nossa pressão sobre o Governo foi tão forte que 
Itamar e FHC passaram a fazer a reforma nos gabinetes dos seus 
ministros e imediatos através de normas internas. A partir de agora, 
com a abertura dos debates pelo Governo Lula, podemos responder a 
essa pergunta. Temos propostas, sim. Fomos contra a postergação da 
idade proposta, que era 14+30=44 e 14+35=49. Foi postergada 
porque 18+30=48 e 18+35=53. Isso é ineficaz. Batemos forte, mas 
não vencemos. Queremos reforma em cima dessa posição, ou seja, 
35 anos de contribuição para adquirir o direito à aposentadoria. 

Outro aspecto é o fator previdenciário, que já debatemos e temos 
propostas concretas. Fator previdenciário é postergação ~e 
aposentadoria e avanço na idade, escamoteada na apresentaçao 
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explícita, que empurra a pessoa em mais de um ano. Somos contra. 
esse fator e a favor da Previdência. atual, com o RGPS e seus 20 
mi!hões de aposentados e pensionistas. Só precisamos aprimorá-la. 
.Bn~~mos ~e_la volta do equilíbrio do valor de R$2.400,00, ou seja, dez 
salanos mm1mos. O Governo oferece 18,34 - o que não resolve. O 
·tempo é curto, mas elaboramos propostas. Ontem, fomos enfáticos ao 
colocar essas questões para o Ministro e para o Presidente da 
República. , -

O Sr. Lúcio Guterres- Pelo que assistimos ontem, haverá consenso 
entre as centrais sindicais. A proposta será 35 anos para os homens e 
30 para as mulheres, independentemente do limite de idade. A CUT 
apresenta outra sugestão: a aposentadoria proporcional, ou seja, 30 
ano_s para os homens e 25 para as mulheres, com o participante 
ac~1~an~o o recebimento de salário inferior porque não cumpriu a 
ex1genc1a. 
': f?rma seria mostrar a contradição na exigência da idade. 

Pnme1ramente, penaliza-se aqueles que começam a trabalhar mais 
cedo. Você perde a infância, a adolescência e o direito à 
aposentadoria. Isso é injusto. Em segundo lugar, o principal 
argumento para se ampliar essa idade mínimà é o aumento da 
expectativa de vida. 1 

_ Mas essa expectativa de vida é feita pela média do brasileiro e o 
Brasil não é um país, mas um continente. A média de vida no N;rte é 
dife~ente d~ existente no Sul. Se estipularmos que à aposentadoria se 
dara a partir dos 65 anos, poucas pessoas se· aposentarão no Norte e 
no Nordeste, porque a expectativa de vida é·menor que a do Sul e 
Sudeste. Os elementos para convencer o Governo, se insistir nessa 
iniciativa, são tantos e tão fáceis de serem·_entendidos por todos que 
pod~~emos fazer um bom de_bate e iremos ganhá-lo, se conseguirmos 
~ob11Jzar o povo brasileiro. E preciso ter bons argumentos, dirigentes 
f1rmes, e o povo nas ruas, senão perderemos. . - -

O Sr. Mário Sérgio Rodrigues Ananias - Sr. Norberto, há um déficit 
informado de R$103.000.000.000,00 em 2003. Mas a questão. é 
ta_mbém quanto será ou foi arrecadado. Quanto à citação do Sr. 
G1lman, de que não sabe de onde virá o dinheiro para cobrir o rombo, 
a _questão parece outra: para onde foram esses recursos? Há que se 
cnar nos fraudadores desse bem público o temor à justiça e o respeitq 
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aos cidadãos e à sociedade como um todo. Os recursos já 
arrecadados foram evidentemente desviados. Ora, se um bem 
qualquer é subtraído a alguém e o malfeitor é identificado, esse bem é 
restituído ao verdadeiro dono, mesmo que tenha sofrido modificações. 
Por que não pode ser assim com os bens públicos, mesmo quando 
transformados em ações, empresas, mansões, fazendas etc? Como 
os maiores fraudadores são, regra geral, pessoas de altos cargos, a 
quem recorrer quando nos vemos lesados em nossos direitos 
básicos? Por que existe tanta condescendência com os fraudadores, 
mesmo quando definitivamente identificados e comprovadamente 
flagrados no ato ilícito? 

O Sr. Gilman Vianna - Sr. Presidente, poderia corrigir uma 
informação? Não é um déficit de R$1 03.000.000.000,00, mas sim que 
serão gastos R$1 03.000.000.000,00 com a seguridade social no ano 
de 2003. 

O Sr. Eustáquio Norberto de Almeida - Sr. Mário Sérgio, essa 
pergunta, não saberei responder. O senhor diz que os fraudadores 
são pegos, e há condescendência. Então, para responder a essa 
questão, teríamos que contar com o Ministério Público e a justiça. 

O Sr. Coordenador - Esta coordenação esclarece ao Sr. Mário 
Sérgio que o representante da Associação dos Magistrados de Minas 
Gerais - AMAGIS - esteve na reunião desta manhã. Essa lacuna foi 
suprida. 

Pergunta do Sr. Sérgio, representante da Associação dos 
Funcionários da Rede FHEMIG, dirigida ao Sr. Rogério Fernandes, da 
Força Sindical: Em relação ao teto máximo unificado, a Força Sindical 
defende dez salários mínimos. Como chegaram a esse teto? 

O Sr. Rogério Fernandes - Hoje existe enorme distorção com 
relação ao teto da Previdência. Chegamos ao valor de dez salários 
mínimos porque consideramos que dá condição para que todos sejam 
contemplados. Sabemos que existem posicionamentos dos próprios 
servidores públicos, magistrados, para que se fixe o teto salarial em 
100%. Isso é inviável para o sistema. Nos países mais avançados, o 
teto máximo da aposentadoria é 60% ou 70% do salário que a pessoa 
percebe. Então, chegamos a esse teto, pois consideramos possível a 
sua efetivação. 

O Sr. Coordenador- Com a palavra, o Sr. Evariste Garcia de Mattos, 
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do Conselho Municipal de Saúde. ,_: ; . 
O Sr. Evaristo,Garcia de Mattos- É um desrespeito do Tesouro para 

com os tributos pagos pelos trabalhadores e seus familiares .. o 
Wagner falou que a dívida é de R$150.000.000.000,00. Mas nos meus 
dados, chama-se Programa de Recuperação Fiscal, até Banco está 
incluído. O superávit de 2001 foi de R$31.464:000.000,00; o de 2002, 
de R$48.000.000.000,00. São R$234.000.000.000,00, pode isso? 
Esses R$80.000.000.000,00 . são superávit para atender 
compromissos com as dívidas que, de dois em dois anos, devem 
passar por auditoria. E não se faz isso. . 

O Tesouro Nacional imprimia títulos públicos. Pela LRF isso foi 
proibido. Então o Tesouro trocou ilegalmente os nomes dos títulos 
para SWAPs e chegou a essa dívida de R$662.000.000.000,00, em 
1°/.1/2003. Devemos fazer campanha para auditoria da dívida, para 
pagarmos somente o que devemos. 

É uma questão política que os trabalhadores devem assumi~. 
Superar com recursos da seguridade social, não. 

O Sr. Wagner Francisco Alves Pereira - Estamos de acordo. 
Solicitamos a um professor da Universidade Federal de São Paulo um 
acompanhamento técnico, com as informações que fossem possíveis 
da Previdência Social. Constatou-se que, no ano passado, houve 
superávit. Não temos números concretos. Há confusão em relação 
aos números, porque é feita apresentação misturada: saúde, 
assistência social, previdência, confundindo os trabalhadores. E ainda 
o Governo apresenta déficit. Há uma distância fantástica. A diferença 
entre os dois é de R$1 00.000.000.000,00. , 

Quanto à relação da cobrança, denunciamos. A fiscalização da 
Previdência e os Procuradores nos Tribunais sabem dessa cobrança. 
Na reunião da OIT, foi dito que um devedor da Previdência Social fez 
tantos pedidos de parcelamentos que levará mil anos para pagar. 

O Sr. Wagner Francisco Alves Pereira - Pedimos a gestão 
quadripartite, para ter acesso a esse processo e a Previdência ser 
cristalina. O que é saúde, devemos contabilizar receita e apliéação; o 
que é assistência social, receita e saúde. A Previdência Social é 
receita e saúde. Essa é a maneira mais cristalina de se apresentar 
isso. Concordamos com a sua proposta correta. Muito obrigado. \ 

O Sr. Eugênio Gonçalves - Quero ,prestar alguns esclarecimentos ao 
I 
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Sr. Wagner, da CGT, que não teve oportunidade de ver as 
exposições feitas pela manhã, por meio das quais, de maneira clara e 
transparente, vários expositores demonstraram que a seguridade 
social no Brasil é superavitária. O senhor terá acesso a esses 
números, que constam das transparências à disposição de todos; na 
página da Assembléia Legislativa. Esses números demonstram 
basicamente que a seguridade social não pode ser vista de maneira 
repartida, isolada, com previdência, assistência e saúde, mas sim 
como um todo; aliás, como previsto na Constituição Federal, no art. 
195. Em 2002, tivemos superávit da ordem de R$48.000.000.000,00. 
Por quê? Porque o Ministro Ricardo Berzoini, ao mostrar esses 
números, foca-os apenas na contribuição sobre a folha de 
pagamentos e contrapõe os benefícios pagos pelo regime geral da 
Previdência Social. Ora, a seguridade é um todo. Parte do que é pago 
pela Previdência Social são os benefícios dos trabalhadores rurais, 
das LOAS, dos que nunca contribuíram para o sistema. Portanto, são 
benefícios de natureza assistencial. 

Os números devem ser apresentados como um todo. Se é 
apresentada apenas parte desses números, e é feita uma análise 
parcial, ela é matematicamente falaciosa. O que o movimento dos 
servidores em geral tem mostrado é que a discussão tem de se dar no 
âmbito da seguridade como um todo. 

Quando tomamos a discussão, como foi visto hoje pela manhã, 
temos no ano de 2002 uma receita de seguridade social de 
R$171.000.000.000,00, uma despesa da ordem de 120 e poucos 
bilhões de reais, gerando esse superávit de R$42.000.000.000,00. 
Esse números, como disse, estão à disposição de todos os 
participantes e da Mesa também. 

O Sr. Wagner Francisco Alves Pereira- Acho que não fui entendido 
pelo relator. Eu disse que a CGT, no seu âmbito interno, contratou urh 
professor da Universidade Federal de São Paulo, para analisar os 
números da Previdência. A análise desse professor provou o superávit 
de R$48.000.000.000,00. Não contestei. Pelo contrário, fui muito 
claro. O senhor é que não entendeu o que eu disse. Não estou 
pedindo esclarecimentos, pois estou bem-esclarecido. O que peço é a 
apresentação cristalina do Governo. -

O Sr. Eugênio Gonçalves - Peço, então, desculpas por ter entendido 

-
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O .sr. Antônio Carlos Martins - Trabalho no IPSEMG, 
aproximadamente a 26 anos. Gostaria de saber do colega Lúcio 
.Gute.rre,s, que falo~ em guerra, em sermos um povo de paz, se ele se 
refenu a paz extenor ou interior. Pois estamos vivendo uma guerra ao 
longo dos anos e sofrendo muito com tudo isso: perdas salariais 

· aumentos absurdos, principalmente nas tarifas públicas. Somo~ 
trabalhadores e já não temos crédito. Se há uma guerra lá fora, isso é 
problema dos grandes. Que possamos ir lá, então, e dizer que não a 
queremos .. Mas ninguém fala isso com eles. Esse é um dos pontos 
que gosta na de mencionar. 
. Amanhã, todos verão a mídia nesta Casa, quando o Ministro da 
Previdência ~ier. Se vier, deverá entrar pela porta automática, pelos 
fundos, e nao pela principal. Então, virá um monte de canais de 
televi~ão. Este fórum, do qual estamos participando, não dá mídia. 
ls~o e_ enganação para nós mesmos. Por que as pessoas não.ficam 
ate o f1nal deste fórum?_ S~licito à Assembléia servir um cafezinho aqui 
dentr,o: para o_ povo nao 1r embora. Toda vez que aqui vimos, este 
Plenano esvaz1a. Parece que é uma forma de nos enganar. , · 

o,utro ~onto: com_ Fernando Henrique Cardoso, veio a tal CPMF. 
Apos mu1ta enrolaçao, ~riou-se mais essa cobrança. Com·a chegada 
de Lula, como quem nao quer nada, a CPMF continuou. Temos de 
acabar com esse monte de cobranças do trabalhador. Não há mais o 
~ue ser tirado da nossa folha. Não sei como farei para criar minha 
f1lha, que tem quase 9 anos e está querendo uma casa. Mas como lhe 
darei uma casa? O Estado e o Governo não me dão oportunidade de 
aumentar o salário. Que País é este? 
_ J~ n~o estamos agüentando as falcatruas de todos os Governos. 
Esta vmdo _outro Plano Real do Lula, porque o de Fernando Henrique 
Card?so nao valeu nada. Este fórum deveria estar cheio. O povo não 
tem Informação. A televisão não convida o povo para esses fóruns. 
Fazem um lindo comercial com um menino e o Governador Aécio 
Neves falando da saúde e da segurança, enquanto pessoas morrem 
todos .~s dias. A segurança não está dando conta. Deputado 
Sebast1ao Navarro, V. Exas. são protegidos. Dali de cima, vi que cada 
Deputado que sai é acompanhado por três ou quatro seguranças, mas 
o restante do povo não é. Um homem foi sacar dinheiro no Banco e foi 
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seguido por bandidos. É preciso que tudo seja reformado, 
principalmente o salário do trabalhador. 

O Sr. Reny Ribeiro da Silva - Sr. Presidente da Mesa, demais 
componentes, meus senhores e minhas senhoras, como meu direito 
foi cassado por má interpretação, pelo menos dos 3 minutos posso 
dispor. Gostaria de dizer que passei quatro anos estudando 
profundamente para escrever um livro. Não tenho nada que ver com 
aposentadorias e pensões, a não ser em termos de que a Previdência 
pode ser a salvação do Brasil. Vou fazer um resumo, porque disponho 
apenas de 3 minutos. (- Lê:) 

"Previdência social pública. Problema ou solução? Os Governos, 
passados ou presente, a têm visto como uma desgraça, infelicitando a 
Nação! Como vocês a vêem? Muitos já subiram aqui e disseram. No 
livro que passei quatro anos pesquisando para escrever, potes de 
ouro do Brasil, ao contrário, cria-se o plano financeiro 'Triunfo da 
Cidadania, Troféu do Povo', provando matematicamente que o 
sistema único de aposentadorias e pensões, aliado ao sistema de 
redistribuição de rendas e ao fundo "Potesouro" constituem-se no 
verdadeiro suporte que o País necessita para tornar-se uma grande 
Nação, podendo, em 70 anos, ombrear-se com as mais ricas do 
mundo atual. 

Nesta rota, num prazo de 20 a 30 anos, o Estado brasileiro estará 
sendo financiado somente pelo "Potesouro", fundo exclusivo de seu 
próprio povo e administrado pelo Governo da União, com supervis~o 
direta de uma cidadania atuante, evitando-se, pois, quaisquer 
influências estranhas e maléficas. 

Logo, pode e deve ser seriamente aproveitada como forte fator 
potencial financeiro capaz de suportar todo o peso do Estado e do 
povo, ao longo do tempo, criadora de saborosos frutos, 
indefinidamente, para o bem-estar e a felicidade terrena de nossas 
futuras gerações. 

Nossa fé, confiança e convicção nas fórmulas matemáticas, criadas 
com base nas simples quatro operações da aritmética primária, são os 
fatores insofismáveis e credores que garantem a compreensão, o 
apoio e a imediata aceitação deste plano por toda a cidadania 
nacional." 

Temos que pensar que a política de empregos e a política de "não-
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~iséria:· e "n~~-pob_reza" estão intimamente ligadas à política 
f1nance1ra. Pol1t1ca fmanceira sadia, capitalização sadia não es " , , , sa 
· ca~cerosa que te~os a1, a qual quer~m derrubar no Congresso 
Nac1onal.. O~erem t1rar os 12% ao ano. E a única coisa que poderá 
fazer ~ap1tallzar a Pr~~idênci~, porque todo o mundo dela precisa e 
pag_ara. A?s 35. anos Ja estar.a o finan~iam~nto todo na mão do povo, 
.e nao de fman~1stas estrangeiros e nac1ona1s. Muito obrigado.· 
: O . S!. .Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) _ A 
Pre~1~enc1a agrade?e. aos expositores, às demais autoridades, aos 

·partiCipantes e ao publico a h<?.nrosa presença neste fórum técnico. 
ATA DA 5a REUNIAO ESPECIAL, EM 16/4/2003 ·· 

:.residência dos Deputados Mauri Torres e Célio Moreira . 
Su~an9: Compar~~imento - Abertura - Ata - Composição da Mesa ~ 

Destmaçao da reu~1ao - Palavras do Sr. Presidente - Palavras ·do Sr. 
Marcos Barbonaglla da Silva - Palavras do Sr. Carlos Calazans _ 
P.alavras do Sr. Eugênio Celso Gonçalves - Entrega do documento-
Sintese das propostas - Palavras do Sr. Geraldo Almir Arruda _ 
Palavras do Sr. Rogério Antônio Expedito - Esclarecimentos sobre os 
debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio 

Andrade - Adalclever Lopes - Ana Maria - André Quintão - Antônio 
Gen~ro - .Ar~en Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira 
- Ch1co S1moes - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz ~ 
D?u.tor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista : 
Fab1o Ave~ar- Gil Pereira: Gust~vo Valadares - lvair NogUeira - Jayro 
Less~ - Jo Mor?~s - Jose Hennque - Laudelino Augusto - Leonardo 
Mor~1ra - Leomd1o Bouças - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mana Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Olinto Godinho -
Paulo C~~ar - R~b~rto Ramos - R9gério Correia - Sargento Rodrigues 
- Sebast1ao Helvec1o - Wanderley Avila. 

Abertura 
. O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 9h09min declaro 
a~ert.a a. r~~nião. Sob a proteção de Deus e em nome 'do povo 
m1ne1r~, . 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, 0 Sr. 2°-
Secretano, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
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Ata 

- o Deputado Laudelino Augusto, 2°-Secretário "ad hoc"'. p_rocede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restnçoes. 

Composição da Mesa 
o Sr. Presidente- A Presidência convida a tomarem assento à mesà. 

os Exmos. Srs. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado da 
Fazenda de Minas Gerais; Geraldo Almir Arruda, Diretor do 
Departamento do Regime Geral da Previdência Social, repr_e~entan~o 
o Exmo. Ministro da Previdência Social, Ricardo Berzo1n1; Carlos 
Calazans, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais; Ma:cos 
Barbonaglia da Silva, Superintendente Regional do INSS em ~~n~s 
Gerais; Eugênio Celso Gonçalves, Representa~_te da Com1s~ao 
Relatora deste Fórum Técnico; a Deputada Manha Campos, Vice-
Presidente da Comissão do Trabalho desta Casa; e o Deputado Célio 
Moreira, que coordenará os debates. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento do 

Fórum Técnico "A Reforma da Previdência Social", cujo documento 
final, contendo as propostas apresentadas pelos participantes, será 
entregue ao Ministro da Previdência Social. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais se orgulha, 

mais uma vez, de cumprir seu papel de porta-voz dos anseios ~a 
população mineira, ao promover o debate de um, dos temas ma1s 
palpitantes do momento político que vivemos, que e o da reforma ~a 
Previdência Social. . 

E, como é de praxe em eventos dessa natureza, organizamos e 
realizamos este fórum em parceria com entidades representativas do 
setor público e da sociedade civil vinculadas ao assunto, com. o 
objetivo de tornar a discussão a mais abrangente possível, ~om 
espaço para exposição e defesa dos diversos interesses em qu_esta~. 

Como resultado das palestras e debates do fórum, que reg1strou o 
expressivo número de mais de 1.500 inscrições, será _apresentado, 
nesta sessão plenária de encerramento, um documento fma_l ~ontendo 
valiosas propostas, - que serão encaminhadas ao M1mstro da 
Previdência Social, Ricardo Berzoíni, aos órgãos competentes desta 
Casa e ao Governo do Estado, para subsidiar as discussões e as 
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G~~taria de ressalt~r a . p~rticipação que tiveram os Deputados 
Manha_ Campos, Andre Owntao e Adelmo Carneiro Leão, autores do 
re~~enmen~o que deu origem à realização deste evento; ao Deputado 
Ceho. More1ra, que coordenou sua organização, assim como aos 
dema1s __ Deputados coordenadores dos debates, Ana Maria e 
Sebast1ao Navarro. i . 

.Também_ g~staria de destacar a participação efetiva das entidades 
que ~ontnbu1ram para a preparação e organização do fórum, 
especialmente aos membros da Comissão Relatora, que não mediram 
esforços para que f~s.s_e concretizado o documento final representativo 
das deman~as e op1n1oes mais significativas dos participantes. 

Faço, ~~f1m, um agradecimento a todas as instituições e pessoas 
que part1c1par~m do evento, com a certeza de que as discussões e 
propostas _a~w ~pres~ntadas poderão contribuir para a construção de 
uma Prev1denc1a ,ma1s justa, atendendo a seu objetivo histórico e 
fun?ame~tal, que e a promoção social do conjunto dos trabalhadores". 
Mwto obngado. 

Gosta~ia_ de_ com~nicar ao Plenário que, em contatos com o Ministro 
da Pre~1de~c1a, R1cardo Berzoíni, acertamos a data de 13 de maio, 
te~ça-fe1ra, as 14 horas, para que o Ministro venha à Assembléia de 
Mmas ;eceber o docume~to-síntese que· está sendo concluído por 
este forum. Na oportumdade, convidaremos as entidades aqui 
representadas, que participaram deste· debate, para participarem da 
entrega deste documento ao Ministro: Convidaremos também os 
Deputados desta Ca~a e os Deputados Federais que compõem a 
ba~cada federal de Minas no Congresso Nacional. . 

F1camos constrangidos com a ausência do Sr. Ministro mas 
sabemos da reunião convocada pelo Presidente da República dom os 
Govern~d_?re~ dos Estados, hoje, em Brasília, para tratar da reforma 
da Pr~v1den~1~ e da reforma tributária. Naturalmente, o Presidente não 
pode na part1c1par desta reunião com ·os 27 Governadores sem a 
presença do Ministro da Previdência. Isso justifica a sua ausência. . ._ 
Esperam~s. que, no próximo dia 13, todos juntos possamos estar 

com o M1n1stro para fazer-lhe a entrega deste documento e 
nat~ralmente, ouvir a sua posição a respeito do assunto. Muit~ 
obngado. '' 

" .. 
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Palavras do Sr. Marcos Barbonaglia da Silva 

Exmo. Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, na pessoa de V. Exa. cumprimento os 
demais componentes da Mesa. Senhoras e senhores, bom dia! 

A importância da Previdência Social brasileira. A Previdência Social 
brasileira paga benefícios a 21 milhões de brasileiros, cujo valor 
corresponde a R$7.030.000.000,00. Desses benefícios, 
R$776.000.000,00 correspondem ao valor pago no Estado de Minas 
Gerais. Minas, então, paga, em benefícios, 12% do que é pago no 
País. Entretanto, a arrecadação previdenciária no nosso Estado 
corresponde a quase 7%. Isso significa que a Previdência Social tem 
um caráter distributivo. Tem a função de fazer com que os recursos 
sejam distribuídos a toda a sociedade de forma mais equânime. . 

É importante dizer isso de início, para demonstrar o alcance soc1al 
dessa instituição. A Previdência Social deve ser preservada. As 
mudanças têm que ser bastante debatidas e amadurecidas, porque o 
impacto de uma mudança impensada, que não venha a corresponder 
exatamente aos princípios da democracia e da distribuição efetiva de 
renda e do amplo reconhecimento dos direitos, pode causar situações 
irreversíveis para o povo brasileiro. 

Hoje estamos sob a égide de um Governo eleito democraticamente 
pela maioria da sociedade brasileira e dos trabalhadores, daqueles 
que têm, efetivamente, a responsabilidade de pormover o 
desenvolvimento da sociedade. Entretanto, é muito importante para o 
Governo e para todos nós que essa discussão se faça em todos os 
níveis. O Governo Lula restabeleceu, por meio dos Conselhos de 

·Desenvolvimento Econômico e Social, composto por diversas 
lideranças sindicais e empresariais, um debate profundo que levantou 
diversas hipóteses acerca da questão da Previdência Social. 

O diálogo com as entidades tem acontecido nos diversos patamares 
e setores da sociedade. Não houve, por parte deste Governo, 
nenhuma omissão com relação ao debate. O Governo anterior 
simplesmente encaminhou as propostas de reforma da Previdênc_ia_ de 
cima para baixo, sem nenhum debate ou discussão; nessas con~1çoes 
fica realmente difícil para a sociedade expor seus pontos de v1sta e 
demonstrar a legitimidade ou ilegitimidade de determinados pontos e 
direitos. Quando ocorre o debate, caem as máscaras, e todos têm que 
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demonstrar, de forma clara e técnica, por que defendem esta ou 
aquela posição. Diante disso, nós que temos a responsabilidade de 
representar o Governo, as entidades que têm a responsabilidade de 
represent?r os trabalhadores, os servidores públicos, precisamos nos 
assentar ~ ~esa, con~e_rsar de forma madura, levantar os problemas 
com o ObJetivo de def1n1r qual o caminho· a .ser tomado. Não adianta 
querermos colocar um painel diante da situação e nos fech·armos para 
o debate. Mas temos que perceber que o Governo atual recebeu do 
Governo passado uma situação muito difícil. 

_A realid~de re?ebida pelo Governo Lula foi extremamente negativa. 
D1ante d1sso e preciso avaliar e definir claramente quais as 
prioridades, como poderemos trabalhar dentro do orçamento 
apresentado e qual a previsão de investimentos. Hoje, por exemplo, o 
orçamento recebido pelo atual Governo não prevê investimento algum 
no setor público. O setor público não tem perspectiva de reforma de 
seu~ imóveis, de contratação de pessoal ou de aquisição de 
equipamentos, o que é fundamental para seu funcionamento, mas 
temos que entender que isso advém da ótica de um Governo anterior, 
que certamente tinha uma visão muito diferente de Estado. 

O Estado, na visão do Governo atual, é diferente. É um Estado 
democrático, um Estado que discute, busca alternativas e cria novas 
p~rspectivas. Temos que buscar junto com este Governo que 
aJu?~mos a ~leg~r e com o qual trabalhamos para uma definição de 
pol1t1cas nac1ona1s qual o caminho a adotar. A dívida externa e a 
dívida interna que este Governo assumiu são extremamente elevadas 
o que dificulta em muito os investimentos. Temos a questão da dívid~ 
externa, dos investimentos, da sociedade, da pobreza e muitas outras 
si!uações que este Governo terá que enfrentar. Se é um Governo que 
nos mesmos elegemos, temos que ter a responsabilidade e a 
tranqüilidade para encontrarmos juntos os caminhos viáveis para a 
sociedade. 

Acreditamos na visão social do atual Governo. Hoje fazemos parte 
deste Governo porque sabemos que ele buscará, de todas as formas, 
soluções viáveis tanto para os servidores públícos quanto para a 
sociedade. Não podemos mais compactuar e conviver com este nível 
de pobreza do Brasil. Não dá para virar as costas e fingir que nada 
está acontecendo. A realidade é dura, às vezes incomoda e nos faz 
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repensar nossas ações. Precisamos entender o quanto é difícil 
para um pai de família desempregado viver seu dia-a-dia sem 
nenhuma perspectiva futura. ·o Brasil precisa de uma política de 
desenvolvimento que dê efetivamente uma nova condição para o seu 
povo. Para tanto, não podemos admitir que as coisas continuem como 
estão. Quando falamos que queremos mudança, queremos modificar 
o "status". Necessariamente, essa mudança passa pela discussão de 
quais serão as prioridades nacionais daqui para frente. Temos de ter 
consciência da importância de se fazer uma discussão de formà 
madura. Num debate como este, de nada adianta as pessoas 
defenderem simplesmente um único ponto de vista. 

O Brasil vive uma crise fiscal muito difícil. Não me refiro 
especificamente à Previdência. A carga tributária é elevada, complica 
a situação das empresas, e, há muito tempo, os servidores públicos 
não têm reajuste. Por outro lado, temos uma grande massa de 
pobreza que precisa ser atendida. Precisamos encontrar caminhos 
para mudar essa situação. Particularmente, acredito no projeto do 
Governo Lula. Espero que Deus nos abençoe e crie possibilidades 
para que encontremos caminhos democráticos que tragam 
desenvolvimento ao povo brasileiro. 

Palavras do Sr. Carlos Calazans 
Em nome do Ministério do Trabalho, quero cumprimentar o 

Presidente desta Assembléia, Deputado Mauri Torres, e todos os 
companheiros da Mesa. Durante muitos anos trouxemos a esta Casa 
praticamente toda a sociedade civil mineira para debater e discutir 
vários temas. Recentemente, conquistamos o direito à manutenção dé 
Furnas. Fizemos discussões sobre todos os aspectos das questões 
trabalhistas, da luta do povo. Neste início de sua gestão como 
Presidente desta Casa, é com muita alegria que vejo a Assembléia 
Legislativa repleta de representantes da sociedade civil organizada, 
de sindicatos, de associações, de companheiros ligados à 
Previdência. Esta Casa volta a respirar os ares da liberdade mineira e 
da discussão política. 

Quero também congratular-me com meus companheiros e amigos 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, Marília Campos e André Quintão, 
que promoveram essa possibilidade. 

O Célio Moreira é o Presidente da Comissão do Trabalho e, 
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juntamente conosco, no Ministério do Trabalho, ainda faremos 
muitas coisas para ajudar e contribuir para o ·cconjunto dos 
trabalhadores de Minas Gerais. Sobre esse tema específico, em 
primeiro lugar, quero dizer que o convencimento da sociedade partiu 
da necessidade sentida pelo Governo Lula e por todos nós que 
participamos dele de que é fundamental a discussão de um projeto 
por um ambiente social, econômico e político melhor para o Brasil. 

O Presidente Lula colocou em sua agenda política três reformas 
iniciais. Excluindo um ou outro setor da sociedade brasileira, todos os 
outros iniciaram uma discussão. Hoje, a reforma é motivo de 
discussão em todos os lugares. Parece-me que iniciamos o debate 
sobre a reforma da Previdência. Independentemente de um ou outro 
setor ser contrário a ela, de modo geral, a sociedade brasileira inicioú 
o debate sobre o assunto. É evidente que, como todo debate que já 
houve em no~so País, o resultado dependerá muito da participação da 
sociedade. E preciso saber em que avançaremos com essas 
reformas. 

Outra reforma que vai ser alvo de muita discussão e que será 
analisada principalmente por nós, do Ministério do Trabalho, da 
Delegacia Regional do Trabalho em todo o País e. aqui, em Minas 
Gerais, será a reforma trabalhista. Penso que essas reformas têm 
muitas questões que se entrelaçam. No Ministério do Trabalho, é 
óbvio que nos deparamos com uma situação terrível, que interfere 
muito na questão da Previdência. Infelizmente, ainda temos uma 
precariedade terrível de mão-de-obra no Brasil. Ainda temos milhares 
de trabalhadores na informalidade, e tudo isso compromete toda a 
construção da previdência social. Por isso, decidimos combater 
implacável e permanentemente a informalidade para diminuí-la, 
sobretudo porque temos plena consciência de que o processo, na 
maioria das vezes, não é apenas precário, mas também predatório. As 
terceirizações feitas no Brasil em muitos casos levaram à formalização 
da precariedade no mundo do trabalho. Particularmente, eu, que 
militei tanto no setor do trabalho nos últimos anos, estou empenhado 
em uma ação efetiva para diminuir essa informalidade e todo esse 
processo que "precarizou" a mão-de-obra no Brasil. Esse debate se 
iniciará em seguida, porque a discussão da reforma trabalhista é a 
terceira reforma da pauta política do Presidente da República. 
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Sobre as reformas tributária e da Previdência, há consenso no · 

conjunto da sociedade de que algumas coisas podem ser feitas para 
melhorar. Essa melhora será o resultado de uma discussão, de uma 
união de forças na sociedade; por isso queremos participar. Aqui, 
estamos iniciando o jogo. O que não acho certo é o fato de que alguns 
setores da mídia, principalmente, e outros setores conservadores da 
sociedade exijam do Presidente Lula, todos os dias e todas as horas 
que ele faça uma reforma "em cima da caneta, em cima da perna" e ~ 
encaminhe ao Congresso Nacional. Acho legítima e necessária a 
convocação de toda a sociedade brasileira para discutir o assunto 
com várias questões específicas. É óbvio que temos de construir um 
processo para ouvir. E é correto o que o Ministério da Previdência tem 
feito. 

Como o Presidente Mauri Torres e a companheiro Marília sabem, no 
começo de fevereiro, houve um debate sobre a reforma da 
Previdência, promovido em parceria com o INSS em Minas e com a 
DRT, para sabermos o que está na cabeça dos aposentados e dos 
pensionistas, dos sindicalistas, dos tributalistas, dos companheiros 
que constroem a UNAFISCO Sindical, a Federação dos Aposentados 
e Pensionistas, para iniciarmos o que precisa mudar e o que pode 
avançar. 

Essa polêmica é importante, temos de nos debruçar sobre o que 
pensam o Governo e a sociedade e sobre o que podemos construir 
ju~tos, por exemplo, no que diz respeito ao Projeto de Lei no 9. 

E possível haver uma previdência complementar? O Governo adiará 
ou arquivará essa questão? Deixarei a resposta para meu colega e 
.companheiro do Ministério da Previdência, mas esse é um ponto 
importante. Mais importante do que o Projeto de Lei no 9 é a taxação 
ou não dos inativos, a questão do teto e do piso e todas as questões 
complexas que envolvem a Previdência Social. O mais importante é 
que estamos discutindo a Previdência. Com que parâmetro? Parece-
me que uma das coisas fundamentais é estabelecermos que o 
parâmetro é uma previdência social que leve em conta a sociedade e 
a tylelhoria das condições da população. 

E o maior projeto sociÇ~.I que temos. Não existe outro projeto, por 
mais que lancemos planos, projetos, pensamentos que digam respeito 
à melhoria da qualidade da vida da população. Não há um projeto 
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social mais extenso, mais abrangente, que afete toda a sociedade 
brasileira, do que o da Previdência. 

Acho fundamental dizerr que o Governo Lula entende que a 
Previdência é do Estado, do povo e, portanto, não pode ser e não será 
privatizada. Não pode haver nenhuma dúvida em relação ao 
compromisso social desse Governo, que todos ajudaram a construir. 

Baseados nesses conceitos, podemos iniciar o debate da reforma da 
Previdência, como estamos fazendo, porque algumas coisas podem 
estar distorcidas. Estamos iniciando o debate na sociedade para saber 
onde estão as distorções, o que podemos fazer para melhorá-las para 
que todos tenham uma Previdência segura, .estável, que garanta 
aposentadoria e contribuição de toda a sociedade, de todo o povo 
brasileiro. Evidentemente, livre das pressões e de conceitos externos 
ou de conceitos que estão na nossa cabeça e são oriundos de 
praticamente dez anos de implementação de projeto neoliberal. 

Um Governo que pensa, investe e constrói políticas sociais de fundo 
tem de pensar em uma Previdência que dê-segurança a todos nós, a 
um jovem que está entrando no mercado de trabalho e que daqui a 
alguns anos pode ter sua aposentaria, sua velhice comprometida. Não 
queremos isso. O primeiro "bode" foi deixado de lado na sala, ou seja, 
queremos melhorar a sociedade e temos muito a fazer: 

O ponto fundamental é buscarmos o desenvolvimento e o 
crescimento econômico. Com o País crescendo, se desenvolvendo, 
gerando riquezas e distribuindo renda, podemos ter uma Previdência 
muito melhor para nós, nossos filhos, avós e pais. . 

O Governo Lula e nós todos somos oriundos dessas lutas, dessa 
discussão. Como nada é de graça, nada cai do céu à toa; 
evidentemente as melhorias, o avanço ou o recuo dessas propostas 
vão depender da mobilização do povo, da sociedade. 

Temos várias forças no Congresso. Será que todas as propostas do 
Governo Lula serão votadas e aprovadas tranqüila e serenamente, por 
que todos estão maravilhados com o Governo Lula? Claro que não, 
nunca acreditei nisso em governos passados e não vamos acreditar 
neste. Acho fundamental um Governo se dispor a colocar isso de 
forma transparente e tem de ser assim. O Ministério da Previdência, 
assim como o do Trabalho, as Delegacias Regionais de Trabalho .e 
órgãos do Ministério do Trabalho nos Estados farão essa abordagem, 
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de forma transparente, verdadeira, clara, para a sociedade 
brasileira iniciar as discussões. 

E eu, e nós todos, e o Governo Lula, vamos buscar na sociedade o 
ponto de apoio para essas propostas. Ou será que nossas propostas 
são as melhores do mundo? Claro que não. O que acho mais 
importante é estar aberto ao diálogo, até mesmo para corrigir rotas do 
Governo. O ser humano é falível, e governo nenhum é diferente disso. 
No arcabouço das propostas da Previdência que enviaremos ao 

Congresso falta pressão de setores econômicos, de grupos 
econômicos, de oligarquias que não estão à toa no Brasil. 
Possivelmente haverá pressão internacional. E o nosso povo? E os 
milhares de aposentados pelo País a fora? E as várias cidades que 
têm sua autonomia garantida pela contribuição da Previdência? 
Sabemos que em muitos municípios brasileiros, sobretudo nos mais 
carentes, a economia local depende fundamentalmente daquilo que o 
aposentado recebe no postinho da Previdência para fazer uma 
compra no supermercado ou numa loja. A economia do Brasil 
praticamente depende disso, e o Governo tem responsabilidade e 
sabe que assim o é. 

Estamos lidando com uma coisa muito delicada e, ao mesmo tempo, 
com o nosso futuro como homens e mulheres que buscam uma 
sociedade melhor. 

Este Governo tem compromisso com essa filosofia, mas não 
pensem que o Presidente tem a melhor proposta do mundo para 
essas questões complexas. Não, amigos. É importante manifestar-se 
em pontos específicos. Portanto, é legítimo grupos se manifestarem 
por determinados interesses. Estamos vivendo, por exemplo, agora, a 
mobilização de um grupo da sociedade que discute, no bojo da 
reforma da Previdência, um item que não o satisfaz. Isso faz parte da 
sociedade brasileira. O outro lado vai se manifestar também. Os 
conglomerados financeiros no Brasil pressionarão para que se faça a 
reforma da Previdência que lhes interessa. 

O mais importante é dizer que se deu início a um processo e que ele 
vai longe, mas seu sucesso dependerá fundamentalmente da 
correlação de forças da_ sociedade. Quanto mais mobilizado e 
organizado estiver o povo, mais o Governo avançará em suas 
propostas sociais. Isso vale para as questões tributária, previdenciária; 
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trabalhista e para as reformas políticas. 

Estamos convencidos de que os pilares que sustentarão - o 
desenvolvimento econômico e social no Brasil são as reformas. E 
esses pilares não serão construídos pelas mãos de um Presidente 
mas pelas mãos e pelas cabeças de 175 milhões de pessoas qu~ 

,querem viver com dignidade no País que amam. · 
Palavras do Sr. Eugênio Celso Gonçalves 

Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres, por cujo intermédio saúdo os 
demais componentes da Mesa, agradeço o empenho dos 
.parlamentares André Ouintão, Marília Campos e Adelmo Carneiro 
L~~o, que,_ juntamente cor:n o Presidente da Comissão, Deputado 
Cello More1ra, e a assessona desta Casa, não mediram esforços para 
a realização deste evento que já pode ser considerado vitorioso, que 
demonstra que Minas Gerais não foge à luta nem foge ao debate das 
questões de relevância para a sociedade brasileira; que demonstra 
que uma Casa como a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
coloca-se ao lado dos trabalhadores, ao lado de todos os setores 
organizados da sociedade mineira para discutir e debater os temas 
essenciais para a vida nacional. 

Senhor representante do Ministro da Previdência Social, 
inicialmente, lamento a ausência de S. Exa., o Ministro, ·neste 
momento tão importante para o conjunto dos trabalhadores, para os 
servidores públicos civis e militares de ·Minas Gerais, porque esta 
discussão é fundamental. Ao longo do processo de formatação deste 
evento, todos alimentamos a expectativa de termos a oportunidade de 
debater essas questões com ele. 

Por iniciativa da Mesa da Assembléia, o Ministro estará conosco no 
próximo dia 13 de maio, quando teremos oportunidade de apontar-lhe 
os equívocos que, infelizmente, estão sendo cometidos pelo Governo 
no trato de questão tão fundamental para a sociedade brasileira. 
Tenho a certeza de que o Ministro, homem de boa-fé, cuja origem 
está no PT, homem que, junto com Lula, desde o início desse partido, 
ombreou na luta pela defesa dos interesses e dos legítimos direitos 
dos trabalhadores, há de entender que não estamos defendendo 
aspirações de natureza corporativa. Antes de tudo, estamos 
defendendo o Estado brasileiro, defendendo uma Previdência pública 
universal, de cobertura social, como disse o Calazans há pouco, uma , 
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Previdência Social que constitui um dos maiores programas 
sociais, senão o maior, do mundo, uma Previdência que paga cerca 
de 8 milhões de benefícios a pessoas que, em razão das vicissitudes 
da vida, nunca puderam contribuir. Sem dúvida, constitui-se o maior 
programa de renda mínima que este País já fez e poderá fazer, uma 
Previdência que está no bojo, que está no centro, que está no foco do 
maior projeto deste Governo, que é o projeto de combate à fome. O 
combate à fome dá dignidade ao trabalhador, preserva seus direitos, e 
mantém a conquista histórica que está na Constituição de 1988, que 
pode ser considerada a maior conquista desse diploma legal, que é a 
seguridade social, a universalidade do tratamento da saúde para 
todos os brasileiros, a universalidade da cobertura previdenciária para 
todos os brasileiros. 

Mas sabemos que a realidade é diferente, que ainda estamos muito 
longe disso e que, para alcançar essa realidade, é fundamental que o 
Governo estimule a sociedade brasileira com um projeto econômico 
de desenvolvimento, com um projeto de crescimento, de geração de 
emprego e renda. Essa deveria ser a prioridade número um de 
qualquer governo, e não atentar contra direitos constitucionais, contra 
direitos legais frutos de uma luta histórica, frutos de conquistas de 
mais de 80 anos. Se esses direitos forem jogados por terra, fragiliza-
se esse sistema de proteção social, levando boa parte da população 
brasileira à condição de miséria, miséria esta que o Governo Lula quer 
combater. Para combatê-la, assim como para combater a fome e a 
exclusão social, o ponto número um é fortalecer a Previdência Social, 
melhorar a Previdência Social do Regime Geral, nunca atentar contra 
os direitos dos servidores públicos. O ponto número um é instituir 
programas sociais e projetos econômicos que possibilitem inserir os 
40 milhões de brasileiros que estão fora da proteção da seguridade 
social, que estão fora da proteção da Previdência Social no Brasil e 
que terão uma velhice comprometida, comprometendo todas as 
gerações de filhos e netos. Tenho certeza de que esse é o 
compromisso do Presidente Lula. Afinal, não foi à toa que a 
esmagadora maioria deste Plenário assistiu à trajetória política do Lula 
e lutou junto com o PT, votando em Lula em quatro eleições e 
finalmente elegendo, pela primeira vez na história do Brasil, um 
trabalhador para a Presidência do País. 
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E esse trabalhador há de ser aquele que vai, junto com o apoio 

dessa sociedade organizada e com a legítima pressão dessas massas 
organizadas, conduzir o País para os grandes destinos que 
certamente estão reservados a esta Nação continental. 

Quero dizer que este fórum tem a representatividade de mais de 50 
entidades, do setor público ou do setor privado, de civis e militares, 
sendo, então, o documento oriundo desse fórum representativo das 
legítimas aspirações da sociedade brasileira e assim deve ser 
considerado pelas autoridades do Ministério da Previdência Social 
que irão recebê-lo, especialmente o Ministro. Não podemos admitir ~ 
.privatização da Previdência Social, que está encetada no Projeto de 
Lei no 9. Esse projeto é um risco enorme para a sociedade brasileira. 
Já foram feit?s debates e já foi exposto clara-mente que, nos lugares 
em que medidas dessa natureza foram implantadas, como no Chile e 
na Argentina, elas geraram graves crises na economia. Está no centro 
da crise argentina a privatização da Previdência. Vamos observar os 
exemplos que não deram certo. Por que insistir numa proposta que vai 
de encontro aos interesses da sociedade brasileira? Será que 
simplesmente em vista de pressões de organismos internacionais, 
pressão de FMI, pressão de credores, compromissos assinados numa 
carta de intenções, esse projeto deverá prevalecer? O que deverá 
prevalecer: a voz rouca das ruas ou a pressão do FMI? O Brasil é um 
dos poucos países da América Latina que resistiu à destruição de um 
amplo sistema de proteção social, que está no art. 194 da 
Constituição Federal. Vários países sucumbiram. Essa resistência 
precisa continuar, ela precisa ir para as ruas. Cada um de nós, 
servidores, que aqui está deve desdobrar-se e formar um exército 
para se reunir com os parlamentares da Assembléia, do Congresso 
Nacional, a fim de pressionarmos, irmos a Brasília com a mesma 
emoção e com a mesma garra com que fomos à posse do Presidente 
Lula. Temos que mostrar nossa indignação, que não é uma 
indignação corporativa de servidores, é uma indignação do conjunto 
da sociedade brasileira, que está compreendendo e há de 
compreender que essa investida contra os servidores é apenas o 
início da destruição da Previdência e da seguridade social no Brasil. 
Temos que estar ombreados com a sociedade brasileira 
demonstrando isso. Já foi dito aqui que o Governo Lula é um governo 
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de coalizão e está inserido num processo político amplo. Sendo de 
coalizão, se os setores de Esquerda, que somos nós, não 
pressionarem o Governo para que ele tome os rumos com os quais 
está comprometido, certamente a Direita saberá ocupar os espaços 
deixados por nós. Façamos a história, não deixemos espaços vazios. 

Conclamo todos os presentes a estar na reunião do dia 23, às 14 
horas, quando daremos prosseguimento à organização desse fórum 
amplo de entidades e de todo o nosso processo de lutas até a 
derrubada do Projeto de Lei no 9 e de todas as propostas que atentem 
contra os interesses dos trabalhadores. 

Passo agora à leitura do documento. Quero dizer que, ao fazê-lo, a 
Comissão Relatora procurou agir da maneira mais democrática 
possível, procurou acolher o maior número de propostas. Foram mais 
de 200 propostas, e o tempo correu contra nós. Procuraremos fazê-lo 
sintetizando ao máximo. E mais: sabemos que há algumas propostas 
que não puderam ser acolhidas no documento-síntese, até porque são 
propostas apresentadas, ao final dos trabalhos, na última plenária, 
quando o documento-síntese já estava sendo finalizado. 

Algumas dessas propostas têm proposições contrárias àquelas 
constantes no documento - síntese, mas temos a certeza de que, com 
a nossa argumentação, com o nosso conhecimento, e sabendo que 
estamos defendendo uma Previdência Social para todos, 
convenceremos centrais sindicais e entidades empresariais que ainda 
divergem de nós, para que defendamos a proposta que está no 
documento-síntese. Ele, sem dúvida alguma, é a proposta que 
engloba os interesses da maioria de todas as entidades organizadas 
presentes. Passo, então, rapidamente, à leitura dos pontos essenciais 
desse documento. 

- O expositor procede à leitura do documento final, cujo teor é o 
publicado adiante. 

Neste ponto, quero fazer um pequeno comentário: todos nós 
estamos assombrados com a máquina da Rede Globo e da grande 
imprensa, a qual está sendo usada para atentar contra a dignidade 
dos trabalhadores do setor público e contra a Previdência Social. 
Senhor representante do Ministro, não ouvimos, até agora, a voz altiva 
do Ministério da Previdência Social em defesa da Previdência Social 
pública, para demonstrar à sociedade a viabilidade e a importância da 
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Previdência Social pública e condenar esses ataques que todos 

-sabemos que são-patrocinados por grupos financeiros internaciOnais, 
interessados na privatização_da Previdência Social. E o Governo dos 

, trabalhadores precisa ter a altivez e a dignidade de defender a 
Previdência pública, de defender o Estado brasileiro, em última 
análise. Nós, servidores, não podemos curvar-nos diante desses 
ataques, achar que a luta está perdida, pois ela mal começou. Temos 
de estar conscientes disso e nos organizar e mobilizar para essa luta. 
A primeira forma de derrotar uma classe social é por intermédio da 
propaganda. Não vamos nos deixar ser derrotados por propaganda 
enganosa e falaciosa. 

Gostaríamos que o Sr. Presidente sé pronunciasse, e também os 
membros da Assembléia presentes, principalmente os membros da 
Comissão do Trabalho e Seguridade Social, sobre a viabilidade da 
criação da frente parlamentar de defesa da Previdência pública no 
âmbito da ALEMG, porque dependemos muito dos senhores, que são 
próximos de nós, são da nossa terra, para que juntos. possamos, no 
Congresso Nacional, defender a Previdência pública e a inclusão 
social para todos. 

Quero encerrar agradecendo a oportunidade que me foi .dada por 
esse conjunto de mais de 50 entidades, que me honraram com a 
indicação para relatar este documento final. O documento não está 
fechado, de forma alguma, e certamente ainda receberá contribuições. 
Muitas das contribuições dos senhores não foram contempladas no 
documento, e sabemos que aqueles que entendem que suas 
contribuições não foram contempladas poderão ainda dirigir-se · à 
Assembléia Legislativa e à Comissão, pois analisaremos essas 
propostas e faremos incluir, se possível, no .documento final a se'r 
entregue no dia 13 de maio ao Sr. Ministro da Previdência Social. 
Muito obrigado. 

Entrega do Documento-síntese das Propostas 
O Sr. Eugênio Celso Gonçalves - Neste momento, faremos a 

entrega oficial ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
documento-síntese, contendo as propostas já enumeradas. 

- Procede-se à entrega do documento, cujo _teor é o ~eguinte: 
PROPOSTAS APRESENTADAS NO FORUM TECNICO "A 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL", SINTETIZADAS PELA ' 
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O Fórum Técnico "A Reforma da Previdência Social" foi organizado 
pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com o apoio 
de 32 entidadés. Realizado nos dias 14, 15 e 16/4/2003, no Plenário 
da Assembléia, contou com a presença de 1.500 participantes. 

Entidades de Apoio 
Associação dos Funcionários Aposentados do Estado de Minas 

Gerais - AFAEMG -, Associação dos Magistrados Mineiros - AMAGIS -
, Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior - ANDES -, 
Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas 
Gerais - ASPRA-PM-BM -, Associação dos Servidores do Instituto 
Mineiro de Agropecuária - ASSIMA -, Associação dos Oficiais da 
Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais -
AOPMBM -, Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de 
Minas Gerais - ASTHEMG -, Central Única dos Trabalhadores- CUT-
MG, Confederação Geral dos Trabalhadores- CGT-MG, Coordenação 
Sindical, Delegacia Regional do Trabalho - DRT-MG, Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG -
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - FCEMG -' 
Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais - FAP~ 
MG, Força Sindical, Frente de Federações dos Trabalhadores de 
Minas Gerais, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS-Gerência 
Executiva em Belo Horizonte, Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares - IPSM -, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais- IPSEMG -,Ordem dos Advogados do Brasil- Seção 
Minas Gerais - OAB-MG -, Secretaria de Estado da Fazenda 

. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Sindicato do~ 
Servidores de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais -
SERJUSMIG -, Sindicato dos Auditores Fiscais da Previdência Social 
de Minas Gerais - SINDIFISP-MG, Sindicato dos Trabalhadores do 
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - SINTDER -
, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas 
Gerais - SINDPÚBLICO -, Sindicato Único dos Trabalhadores da 
Saúde de Minas Gerais - SIND-SAÚDE-MG, Sindicato dos Servidores 
da Justiça de Segunda _Instância de Minas Gerais - SINJUS-MG, 
Sindicato dos Servidores do IPSEMG - SISIPSEMG -, Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal - UNAFISCO 
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Sindical, União Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil -
UNSP-MG -, Fórum Permanente. das Entidades Representativas do 
fisco em Minas Gerais- FISCO Fórum. 

Carta do Fórum Técnico "A Reforma da Previdência Social" 
Os participantes do Fórum Técnico "A Reforma da Previdência 

Social", realizado na Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
.Gerais, nos dias 14, 15 e 16/4/2003, vêm dirigir-se ao Ministro da 
Previdência Social, Ricardo Berzoini, para expressar o que pensam as 
entidades representativas da sociedade civil do Estado, englobando 
as mais diversas categorias profissionais, dos setores público e 
privado, os militares, os magistrados e os setores empresariais, a 
respeito do sistema previdenciário brasileiro e das mudanças que nele 
se pretende fazer no Governo atual. · 
._ Entendemos que a reforma da Previdência Social deve atender, 
antes de tudo, à recuperação e à ampliação dos direitos sociais, em 
vez de se orientar por objetivos estritamente econômicos e 
financeiros. Para isso, deve ser conduzida de forma democrática e 
transparente, por meio de amplo debate com a sociedade brasileira, 
incorporando suas demandas e seu direito de participação nas 
decisões tomadas em seu nome. 

A reforma da Previdência não pode ser vista isoladamente como 
solução para o equilíbrio das finanças públicas .. Antes de discuti-la, 
precisamos realizar a reforma tributária, visando ao crescimento da 
arrecadação e à eliminação das distorções de um. modelo injusto. e 
perverso, que onera os mais pobres e favorece os mais ricos. Pelo 
lado do gasto público, a prioridade deve ser o enfrentamento do 
endividamento, responsável pela grande sangria dos recursos 
orçamentários, incluindo-se nesse campo a auditoria das dívidas 
interna e externa, esta prevista na Constituição Federal de 1988 e 
referendada por mais de 6 milhões de brasileiros em histórico 
plebiscito realizado no ano 2000. 

Não há regime previdenciário que se sustente em cenário de tantos 
desequilíbrios e de recessão econômica. Muito mais do que .uma 
reforma da Previdência, o País precisa é de um projeto nacional de 
desenvolvimento, que combata o desemprego e contribua para a 
inserção social de mais de 40 milhões de brasileiros, à margem dos 
benefícios do desenvolvimento e de qualquer direito previdenciário. 1 
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Queremos uma Previdência fortalecida e saneada, livre das -

práticas de fraude e sonegação, cujo objetivo fundamental seja a 
promoção do bem-estar da população. A seguridade social deve sér 
vista, antes de tudo, como dever do Estado, direito de todo cidadão e 
patrimônio inalienável da classe trabalhadora. 

A seguir, apresentamos um conjunto de propostas que sintetizam o 
entendimento dos participantes deste fórum a respeito da Previdêncià 
Social, tema de fundamental importância para a sociedade brasileira. ' 

Propostas Prioritárias 
1 - Retirada imediata do Projeto de Lei no 9 da pauta do Congresso 

Nacional e seu arquivamento definitivo. 
2 - Manutenção e fortalecimento dos regimes próprios de 

Previdência Social. 
3 - Revogação do fator previdenciário no cálculo do valor do 

benefício, por constituir artifício enganoso e aleatório, destinado a 
retardar e reduzir o direito da aposentadoria. 

4 - Não-instituição do fator previdenciário no regime próprio dos 
servidores públicos e dos militares. 

5 - Defesa intransigente dos direitos adquiridos e da expectativa de 
direitos. 

6 - Supressão do dispositivo constitucional que instituiu a 
Desvinculação das Receitas da União - DRU -, que permite o desvio 
de recursos da Previdência Social para outras finalidades. 

7 - Manutenção da isenção da contribuição dos inativos para a 
Previdência Social. 

8 -. Manut~nção da paridade constitucional entre remuneração 
(servidores at1vos), proventos (servidores aposentados) e pensões no 
Regime Próprio de Previdência Social. 

9 - Manutenção do critério atual de idade mínima para 
aposentadorias dos servidores públicos, ou seja, permanência das 
regras de transição vigentes. 

1 O - Suspensão imediata da Reforma da Previdência e 
estabelecimento de um prazo mais longo para esse debate. 

11 - Fim do alarmismo feito com projeções demográficas 
catastróficas e falaciosas._ 

12 - Fim das hostilidades deliberadas contra os servidores públicos e 
esclarecimento à população quanto ao valor das contribuições que 
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incidem sobre a totalidade da remuneração. 
13 - Abertura imediata de concursos públicos. · 

, 14 - Fim da contratação de trabalhadores no serviço público sem 
concurso, o que fere a Constituição da República, onera 
indevidamente o poder público, burla a Lei de Responsabilidade Fiscal 
e fragiliza o regime próprio dos servidores públicos .. 

15 - Manutenção do direito ao regime próprio da Previdência Social 
para os militares federais e estaduais, em consonância com a 
Constituição da República. · ; 

Recomendações para a Reforma da Previdência Social 
1 - Manutenção do conceito de seguridade social estabelecido pela 

.Constituição da República. ~-

2 - Auditoria nas contas da Seguridade Social. 
_3 - Fortalecimento do sistema de auditorias preventivas·, para 

combater as fraudes contra a Previdência e evitar que outras venham 
a tomar grandes proporções. · 

4 ~ Realização de auditorias permanentes nas contas da Previdência 
Social, devendo seu resultado ser amplamente divulgado à sociedade 
_e encaminhado ao Ministério Público para providências cabíveis. 

5 - Promoção de um intenso e permanente esforço de combate à 
sonegação de tributos e contribuições sociàis e de melhoria do 
atendimento ao cidadão. 

6 - Instituição de planejamento anual conjunto entre Previdência, 
Receita e Trabalho, com o objetivo de otimizar os esforços de 
fiscalização realizados. 

7 - Dotação dos órgãos de fiscalização das condições materiais e 
tecnológicas indispensáveis ao bom desempenho de suas atribuições. 

8 - Fim da conivência com o não-recolhimento das contribuições 
devidas pela União, pelos Estados e pelos municípios; da concessão 
de anistias; da criação de benefícios sem cobertura financeira; dos 
desvios da receita da Previdência para pagamento dos encargos 
financeiros da União; respeitando-se o repasse à Previdência dos 
impostos e das taxas recolhidos a ela pelo Tesouro. 

9 - Fim da isenção da contribuição sobre a folha das falsas 
instituições filantrópicas. 

1 O - Campanha sistemática e permanente sobre a importância da 
formalização do vínculo empregatício. I 
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11 - Adoção de medidas de combate à precarização e à 

informalização do trabalho. 
12 - Aumento da arrecadação sobre o setor agropecuário da 

economia, por meio do aperfeiçoamento da legislação, conjugado com 
o combate à sonegação nesse segmento, garantindo fluxos 
financeiros indispensáveis à manutenção dos benefícios rurais 
instituídos. 

13 - Oposição sistemática às modificações da CLT que permitam a 
substituição dos reajustes salariais pela adoção de participação nos 
lucros ou resultado mensal, parcelas sobre as quais não incide 
contribuição previdenciária. 

14 - Destaque para as receitas previdenciárias oriundas do 
SIMPLES, de modo a identificar se estas estão sendo corretamente 
aloca?as no orçamento da Seguridade Social e quanto representam 
no carxa da Previdência Social. 

15 - Revisão dos critérios de renúncia e isenção de contribuições 
previdenciárias. 

16 - Aperfeiçoamento do sistema de custeio da Previdência Social 
de modo que este não recaia apenas sobre a folha de pagamentos' 
mas também sobre o faturamento e o lucro. ' 

17 - Realização de concurso público anual para Auditor Fiscal da 
Previdência Social e da Receita Federal, e Procurador da Previdência 
Social e da Fazenda Nacional. 

18_ - Manutenção de programa permanente de capacitação de 
servrdores da área fiscal, destinando-se, para tal, dotação 
orçamentária específica. 
. 19 - Valorização do cargo de Médico Perito da Previdência Social 
extinguindo-se a terceirização desse serviço. ' 

20 - Reforma e ampliação dos postos de atendimento da 
Previdência Social. 

21 - Fortalecimento do programa nacional de educação fiscal da 
Secretaria da Receita Federal e instituição de educação previdenciária 
~o ~m~ito ~o INSS, como parte do esforço geral do Governo para 
rnstrtucronalrzar um grande programa de educação para a cidadania. 

22 - Imediato pagamento dos precatórios e liberação dos processos 
de concessão ou revisão de benefícios, atualmente represados. 

23 - Combate às falsas cooperativas em todo o País, com o 
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aperfeiçoamento da legislação e a implantação de fiscalização 
eficiente. 

24 - Extinção do teto do salário de contribuição e do salário de 
benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

25 - Restabelecimento do dia . 1 o de maio como data-base e 
unificação do índice de reajuste de todos os benefícios de prestação 
continuada do Regime Geral de Previdência SociaL 

26 - Recuperação imediata dos 58,85% de perdas havidas nos 
benefícios (11 ,77% na aplicação da URV e 42,12% na diferença de 
índice de reajuste do menor valor do benefício) e retorno do 
pagamento dos benefícios até o:quinto dia útil seguinte ao mês de 
competência. 

27 - Instituição de mecanismos para atrair cerca de 40 milhões de 
pessoas que se encontram na informalidade para o Regime Geral de 
Previdência. · 

28 - Atenção especial para os trabalhadores vitimados por doença 
profissional grave. 

29 - Estabelecimento de tetos salariais nos três níveis de governo, 
conforme dispõem a Constituição da República, as constituições 
estaduais e as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. 

30 Implementação da gestão quadripartite no sistema 
previdenciário do Regime Geral de Previdência Social. 

31 - Vedação da transformação dos excedentes financeiros dos 
regimes próprios de previdência em títulos da dívida pública federaL 

32 - Aposentadoria dos professores da rede pública nas mesmas 
condições dos professores da iniciativa privada, eliminando..:se a 
disparidade existente entre o regime próprio do sistema público e o 
regime geral. 

33 - Cobrança da dívida inscrita pela Previdência Social, estimada 
em R$150.000.000.000,00, suficientes para pagar por dois anos o 
estoque de benefícios mantidos pela Previdência Social. 

34 - Reativação do Conselho Nacional de Seguridade Social, dando-
lhe caráter deliberativo. 

35 - Implantação de Conselhos também nos níveis municipal e 
estadual. 

36 - Levantamento de todos os recursos da Previdência 
historicamente repassados para diversas obras civis, para dar 
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transparência à aplicação dos recursos retirados dos 
trabalhadores. 

37 - Levantamento de todos os valores remanejados para outros 
fins, inclusive os utilizados para pagamentos de benefícios não 
previstos no RGPS, e inclusão desses no orçamento da Seguridade 
Social, como dívidas do Governo a serem amortizadas. 

38 - Levantamento de todos os recursos da COFINS, da CPMF, da 
CSLL e do PIS não repassados à Previdência Social. 

39 - Contribuição do empregador público para o Regime Próprio dos 
Servidores Estatutários em valor equivalente ao dobro da contribuição 
do servidor, à semelhança do que ocorre no RGPS. 

40 - Inclusão do passivo previdenciário como parte da dívida 
mobiliária federal, a exemplo do tratamento dado aos passivos 
contingentes já reconhecidos, como os da RFFSA, da SUNAMAN, dos 
Bancos, dos Estados e dos municípios. 

41 - Levantamento de proventos de aposentadorias que extrapolam 
os limites constitucionais, divulgando-se, além do quantitativo, o que 
representam, em termos de valores, no conjunto das aposentadorias 
do serviço público. 

42 - Revisão da legislação previdenciária, visando a ampliar as 
bases de custeio. 

43 - Redução da alíquota dos contribuintes individuais e facultativos 
de 20% para 1 0%. 

44 - Adequação das legislações trabalhistas e previdenciárias de 
forma a permitir a regularização da situação dos assalariados rurais 
que trabalham em atividades de curta duração, preservando-lhes 
todos os direitos trabalhistas e assegurando-lhes o pleno acesso aos 
direitos previdenciários. 

45. - ~u.danças na forma de recolhimento da contribuição 
prev1denc1ana dos segurados especiais, ou seja, os que laboram em 
regim~ de subsistência, alterando o sistema da contribuição por sub-
rogaçao para contribuição direta. 

46 - Implantação, no Regime Geral de Previdência Social de um 
sistema nacional de identificação do segurado especial' e seu 
respectivo grupo familiar. _ 

47 - Continuidade do Programa de Estabilidade Social, que leva à 
população informações sobre a Previdência Social, com o objetivo de 
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ampliar a cobertura do sistema. 

48 - Realização de estudos que demonstrem o real impacto sobre as 
receitas da Previdência Social da renúncia das contribuições 
incidentes sobre os produtos agropecuários exportados, prevista na 
Emenda à Constituição no 33/2001 e na Lei 10.256, de 2001. Caso 
necessário, essas normas devem ser alteradas. 

Recomendações para a Reforma Tributária 
1 - Fim da isenção das contribuições previdenciárias sobre o lucro 

distribuído, visando a fechar uma brecha que gera crescentes 
vazamentos. 

2 - Instituição de alíquotas regressivas de Imposto de ~enda. e do 
PIS, onerando menos quem emprega mais, de modo a 1ncent1var a 
geração de empregos. 

3 - Fiscalização das microempresas e das pequenas empresas que 
se enquadram artificialmente no SIMPLES, por meio do mecanismo 
de sonegação da receita. 

4 - Estreitamento do campo de inclusão no SIMPLES, de modo a 
tributar empresas com capacidade financeira que hoje são 
indevidamente acobertadas por esse sistema. 

5 - Instituição de mecanismo legal de tributação que permita 
alcançar o comércio eletrônico. . . , . 

6 - Revisão dos atuais critérios de repartição das rece1tas tnbutanas 
entre a União, os Estados e os municípios. 

7 - Recuperação dos instrumentos coercitivos de prát~ca~. de ev~s~o 
fiscal, com a extinção de toda legislação que possa s1gn1f1car amstla 
para o sonegador ou inadimplente. . _ 

8 - Fim das restrições de acesso aos dados de mov1mentaçao 
financeira das pessoas físicas e ·jurídicas para as administrações 
tributárias das três esferas de governo. 

Na esfera federal 
9 - Fim do REFIS (Programa de Recuperação Fiscal). 
1 o - Submissão de todos os rendimentos (inclusive ganhos de 

capital e lucros distribuídos) às alíquotas da tabela progressiva do 
Imposto de Renda das pessoas físicas. 

11 - Reformulação das faixas e das alíquotas do Imposto de Renda 
das pessoas físicas e jurídicas, de modo a instituir uma verdadeira 
progressividade tributária. 
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12- Elevação do valor de isenção do mínimo existencial para as 

pessoas físicas. ., 
13 - Atualização anual da tabela do Imposto de Renda das pessoas 

físicas, incluindo deduções, e reposição das perdas ocorridas a partir 
de 1996. 

14 - Revogação da isenção na distribuição dos lucros aos sócios das 
pessoas jurídicas. 

15 - Revogação da dedução dos "juros sobre capital próprio" das 
pessoas jurídicas. 

16 - Tributação das remessas de lucro para o exterior. 
17 - Tributação das demais remessas financeiras para o exterior. · 
18 - Recuperação da tributação sobre o patrimônio rural. 
19 - Regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. 
20 - Fortalecimento da administração tributária, para que esta possa 

arrecadar, fiscalizar, combater a sonegação, o contrabando e o 
descaminho. 

21 -Tributação efetivamente progressiva da renda e do patrimônio. 
Na esfera estadual 

22 - Revogação dos dispositivos legais que permitem aos Estados 
instituir a "guerra fiscal". 

23 -Adoção do método de cálculo do imposto "por fora", sem queo 
próprio tributo integre a sua base de cálculo. _ 

24 - Aplicação dos princípios da universalidade, da generalidade-e 
da seletividade em vista da essencialidade dos produtos. 

25 - Instituição de um regulamento único nacional para o novo IVA, 
em substituição aos 27 regulamentos estaduais do ICMS. 

26 - Substituição do crédito financeiro pelo físico, impedindo creditar-
se o ICMS anteriormente cobrado nas compras de bens do ativo fixo e 
de bens de uso e consumo. 

27 - Criação de alíquotas de ICMS progressivas, em vista da 
essencialidade dos produtos. 

28- Edição de lei complementar sobre o IPVA, definindo a extensão 
das hipóteses de incidência e a aplicabilidade de princípios tais como 
o da capacidade contributiva e o da seletividade, este tanto em virtude 
do uso quanto em virtude do valor. 

29- Adoção de alíquotas progressivas para o ITCMD (Imposto sobre 
Sucessões). 
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Na esfera municipal 
30 - Fortalecimento financeiro dos municípios, com descentralização 

das competências tributárias. 
31 -Instituição de mecanismos legais que coíbam a "guerra fiscal". 
32 - Ampliação da base de cálculo do ISS para abranger todos os 

serviços prestados pelas instituições.bancárias .. 
Anexos 

p~opostas Apresentadas pelas Entidades Que Compuseram a Mesa 
na Plenária na Tarde do Dia 15/4/2003. J 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais- FIEMG 
1 - Redução do desequilíbrio fiscal. 
2 - Manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial em longo prazo. 
3 - Unificação do Regime Geral de Previdência Social com o Regime 

Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, com a fixa~ão do 
mesmo teto de benefícios para os dois regimes e o estabelecimento 
de condições idênticas para os trabalhadores da iniciativa privada e 
para os servidores que ingressarem no serviço público após a data da 
reforma. · _. 

4 - Definição de regras de transição para aqueles que já part.icipam 
do sistema, respeitando-se o direito adquirido e a expectativa de 
direito. 

5 - Financiamento do déficit provocado pelo custo da implementação 
dp.s regras de transição, sem a criação de outros encargos para as 
empresas e a sociedade. r. · . 1 

. A • • 

6 - Desvinculação, do sistema de Previdência, da ass1stenc1a soc1al 
e da assistência à saúde, constituindo~se fontes de financiamento 
distintas. 

7 - Modificação do sistema de fixação do valor dos benefícios, 
corrigindo-o por meio de índices econômicos, e não pelo salário dos 
servidores em atividade, bem como inclusão de um redutor a ser 
aplicado aos futuros benefícios de pensão por morte. . . . 

8 - Criação, no âmbito da União, dos Estados e dos mumci_PI.os, ~e 
entidades de previdência complementar para a part1c1paçao 
espontânea dos servidores públicos que perceberem salários 
superiores ao teto estabelecido. 

9 :- Permissão aos trabalhadores da iniciativa privada e ;aos 
servidores públicos que perceberem acima do teto de contribuir par,a a 
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previdência complementar. 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais-
FAEMG 

1 - Manutenção da contribuição previdenciária calculada sobre 0 
f~turam~nto da produção rural, estabelecendo-se alíquotas 
d1fe~e_nc1a~as por ~rupos de produtos agropecuários, em vista da 
par~1c1paç~o ,da m~o-de-obra .no processo produtivo. Nesse caso, 
senam atnbu1das al1quotas ma1ores para as culturas de uso intensivo 
de empregados e alíquotas menores para aquelas atividades pouco 
demandantes de mão-de-obra. 

Central Única dos Trabalhadores - CUT 
1 - Contribuição especial para trabalhadores e empregadores 

especiais, com os seguintes valores: 
a) até três salários mínimos: 8%; 
b) de mais de três até cinco salários mínimos: 9%; 
c) de mais de cinco até dez salários mínimos: 1 O%; 
d) acima de dez salários mínimos: 11%. 

, ~ - Ge~tão paritária e quadripartite com a adoção de um sistema 
un1co e 1gual para os trabalhadores rurais e urbanos públicos e 
privados, civis e militares. ' 

3- Teto para aposentadoria de 20 salários mínimos. 
4 - Aposentadoria por tempo de serviço, com o requisito de 35 anos 

para homens e 30 para mulheres, sem a exigência de idade mínima. 
5 ~ Aposentadoria proporcional com a exigência de 30 anos de 

serv1ço para homens e 25 para mulheres. 
6- Contagem de tempo no período de desemprego involuntário. 
7 - Pagamento de pensão com valor integral. 
8- Respeito ao direito e à expectativa de direito. 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas 

Gerais - FETAEMG 
1 . - M.~~anças na forma de recolhimento da contribuição 

prev1denc1ana dos segurados especiais, alterando o sistema da 
contribuição por sub-rogação para contribuição direta. 

2 -.Realização de estudos que demonstrem o real impacto, sobre as 
~ec_e1tas da Previdência Social, da renúncia das contribuições 
1nc1dente~ sobre. o~ produtos agropecuários exportados, prevista na 
Emenda a ConstltUiçao no 33/2001 e na Lei no 10.256, de 2001. Caso 

~-----------~----~--~--~ 
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necessário, essas normas devem ser alteradas. 
3 - Adequação das legislações trabalhistas e previdenciárias de 

forma a permitir a regularização dos assalariados rurais que trabalham 
em atividades de curta duração, preservando-lhes todos os direitos 
trabalhistas e assegurando-lhes o pleno acesso aos direitos 
previdenciários. 

4 - Implantação, no Regime Geral da Previdência Social - CNIS -, de 
um sistema nacional de identificação de cada segurado especial rural 
e seu respectivo grupo familiar. 
. 5 - Continuidade do Programa de Estabilidade Social, que leva à 

população informações sobre a Previdência Social, com o objetivo de 
ampliar a cobertura do sistema. 

6 - Manutenção dos trabalhadores rurais do Regime Geral de 
Previdência Social e do sistema de contribuição incidente sobre a 
comercialização da produção. 

7 - Manutenção da idade para aposentadoria dos trabalhadores 
rurais conforme o previsto no texto constitucional. 

8 - Restabelecimento dos Conselhos Estaduais e Municipais de 
Previdência Social, de forma a permitir maior participação da 
sociedade na gestão do sistema. 

9 - Incremento da fiscalização previdenciária de forma a melhorar a 
arrecadação, o combate à sonegação e a punição em todos os casos 
de corrupção. 

1 o·- Alteração da base de cálculo para incidência das contribuições 
da seguridade social, para que o lucro e o faturamento sejam mais 
taxados do que a folha de salário. 

Força Sindical 
1 - Adoção de um sistema de contribuição patronal incidente sobre a 

folha de salários e o faturamento bruto das empresas. No Brasil, cerca 
de 60% da população economicamente ativa não estão incluídos no 
Regime Geral da Previdência. É necessário regular a contratação de 
empregados em nosso País. É elevado o valor dos encargos sociais. 

2 -Adoção de um plano de reajustamento do salário mínimo capaz 
de atender às necessidades vitais básicas na forma prevista na 
Constituição Federal. 

3 - Plano de reajuste para correção das perdas históricas que as 
aposentadorias e pensões sofreram nos últimos anos. 
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o teto de dez salários mínimos, com administração quadripartite 
abr~n~endo, num só organismo, o setor privado e o setor público, co~ 
a fmahdade de equiparar os direitos de todos os trabalhadores e 
colocar um ponto final nos privilégios e na iniqüidade social gerada 
pela atual legislação. 

5 . - ~~~r~dução de profundas alterações na administração 
prev1denc1ana, de modo a modernizá-la, democratizá-la e capacitá-la 
para combater a fraude, a sonegação e a evasão. 

6 -. R_ee~ame ~a política de renúncia fiscal atualmente adotada pela 
Prev1denc1a Soc1al, de modo a diminuir as isenções concedidas. 

7 - Alteração da legislação com base no art. 114 da Constituição 
Fed~ral, de modo a atribuir à Justiça do Trabalho a competência 
fu~c1onal para processar e julgar as causas previdenciárias e de 
acidentes do trabalho, assim como promover a execução das dívidas 
com a Previdência Social. 

8 - Mudança do atual calendário de pagamentos de benefícios da 
Previdência Social, de modo que todos recebam até o quinto dia útil 
de cada mês. 

9 - ~riação e implementação de um plano nacional que, 
verd~de1ramente, assegure distribuição e fornecimento gratuito de 
medicamentos aos aposentados e aos pensionistas. 

1 O - . Criação e implementação de um plano nacional que, 
verdadeiramente, assegure uma política de atendimento especial de 
natureza geriátrica aos beneficiários. 
. 11 - C_riaç~o de plano nacional que assegure a proteção ao idoso; 
mformat1zaçao do atendimento geral nos órgãos de previdência. 

12 - Garantia de direitos e aposentadorias específicas para os 
trabalhadores em razão de área insalubre, de atividade penosa ou de 
alta periculosidade. 

13 - Estabelecimento de período max1mo para transformar as 
aposentadorias por invalidez em definitivas. 

_1 ~ - Submissão das principais diretrizes da reforma a plebiscito, na 
h1potes~ . de su_rgirem obstáculos à realização das alterações 
necessanas ao s1stema de regime da previdência social dos setores 
público e privado. 
Propostas Prioritárias para Seguridade Social dos Servidores Públicos 
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e Militares do Estado de Minas Gerais (a Serem Encaminhadas ao 
Presidente da Assembléia Legislativa e ao Governador do Estado)m 
1 - Repasse imediato ao IPSEMG e ao IPSM das verbas devidas 

pelo Estado. 
2 - Estabelecimento da autonomia administrativa e financeira do 

IPSEMG. 
3 - Defesa intransigente do I PSEMG como único órgão gestor da 

seguridade social do servidor público do Estado de Minas Gerais. 
4 - Valorização do servidor do IPSEMG, por meio de 

encaminhamento, aprovação e implantação do plano de carreira, 
cargos e salários, ampliação de vagas no quadro funcional e 
programa de capacitação e formação previdenciária. 

5 - Defesa do IPSM como único órgão gestor da seguridade social 
dos militares no Estado de Minas Gerais. 

6 - Realização de concurso público para preenchimento de vagas 
existentes no Instituto de Previdência dos Servidores Militares. 

7 - Manutenção do direito ao regime próprio de previdência social 
para os militares estaduais em consonância com a Constituição da 
República. 

8 - Encaminhamento de projeto de lei complementar que crie o 
Fundo de Previdência dos Militares Estaduais, em consonância com a 
Constituição da República. 

Propostas a Serem Encaminhadas ao Presidente da Assembléia 
· Legislativa 

1 - Criação de uma frente parlamentar de defesa da previdência 
pública no âmbito da ALEMG. 

2 - Realização de fórum técnico, pela .ALEMG, para debater a 
seguridade social dos servidores do Estado de Minas Gerais e a 
seguridade social dos militares. 

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Assumindo os 
trabalhos, agradecemos a entrega do documento-síntese que, no dia 
13 de maio, às 14 horas, com a presença de Deputados Federais e 
Estaduais, será entregue ao Ministro Ricardo Berzoni. 

As propostas apresentadas na plenária de ontem à tarde pela Força 
Sindical, que fazem parte do anexo do documento final, não foram 
grampeadas junto com as das outras entidades, mas serão 
distribuídas a todos os participantes, ainda nesta reunião. I 

I 
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Palavras do Sr. Geraldo Almir Arruda 

Exmo. Deputado Célio Moreira, na pessoa de V. Exa. cumprimento 
os demais componentes da Mesa. Senhoras e senhores, bom-dia! 

Gostaria, inicialmente, de parabenizar esta Casa pela iniciativa deste 
evento, que seguramente muito contribuirá para o aperfeiçoamento 
das proposições relativas à Previdência Social, para o esclarecimento 
de diferentes questões e para que tenhamos ao final de todo esse 
processo de reforma as melhores medidas em prol da sociedade 
brasileira. 

Queria dizer que o Ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, em 
momento algum se tem furtado a debater com a sociedade, qualquer 
que seja a medida, qualquer que seja a proposta, qualquer que seja o 
fórum._ Hav~a assumido o compromisso de estar presente aqui hoje, 
mas nao pode por motivo de força maior. Os senhores devem estar 
sabendo que está havendo hoje, em Brasília, uma reunião do 
Presidente da República com todos os Governadores. E o Ministro da 
Previdência foi convocado pelo Presidente a estar presente durante 
todo o encontro, o que impossibilitou a sua estada nesta Casa. Mas 
pediu-me que deixasse expresso que faz questão de vir pessoalmente 
receber a proposta e debater com os senhores, assim como tem feito 
durante todo o exercício da sua condição de Ministro. Desde o 
primeiro dia, tem recebido diferentes entidades e tem estado em 
diferentes fóruns. Já esteve mais de uma vez em Minas Gerais e tem 
percorrido todo o Brasil para discutir com a sociedade. Até em razão 
disso, acabou recebendo muitas críticas de que não estava 
apresentando, de imediato, uma proposta para discussão. A opção foi 
construir com a sociedade uma proposta de reforma da Previdência 
Social, da maneira mais democrática possível. 

Essa proposta tem sido discutida em diferentes fóruns e também em 
um fórum específico, que é o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, órgão consultivo do Presidente da República, no 
qual têm assento as diferentes entidades da sociedade. Esse 
conselho já esteve reunido por mais de uma vez, inicialmente, 
mediante comissões temáticas e, posteriormente, de forma plena, 
para elencar algumas .diretrizes, alguns consensos, algumas 
recomendações e algumas sugestões relativas à reforma da 
Previdência, sem que isso constitua uma proposta. Não há ainda, até 
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o momento, uma proposta formal de reforma da Previdência, ela 
ainda está sendo construída, 

Quando se discute a necessidade e a motivação da reforma da 
Previdência Social, muito se tem dito acerca de quais interesses 
estariam por trás dela. Acabei de ouvir alguns há pouco. Talvez, para 
que pudéssemos despolitizar essa discussão, devêssemos ter em 
mente o próprio programa do PT para as últimas eleições. · 

Se efetivamente leram o programa do Governo, podem verificar que 
está ali inserida uma proposta que visa a um sistema previdenciário 
básico, universal, público, compulsório para todos os trabalhadores 
brasileiros dos setores público e privado, com benefícios claramente 
estipulados, e o valor do piso e do teto dos benefícios e da 
aposentadoria claramente definidos. · 

Qual a razão de se propugnar por um sistema onde todos tenham 
uma regra única de benefícios diante da Previdência Social? A 
primeira motivação é a questão da eqüidade social, para que todos os 
trabalhadores brasileiros tenham, diante da Previdência Social, uma 
única regra de acesso aos benefícios previdenciários. 

Os senhores são sabedores de que hoje temos diferentes regimes 
de previdência no Brasil. Temos o Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS -, administrado pelo INSS, que se destina aos 
trabalhadores da iniciativa privada, que outorga benefícios até um 
teto, hoje de R$1.561 ,56, cuja regra de cálculo corresponde a uma 
média das contribuições de toda a vida ativa do segurado. Temos 
também os chamados Regimes Próprios dePrevidência Social,-'que 
se destinam aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, que 
propiciam benefícios correspondentes à última remuneração e· que 
não estão sujeitos a um teto assim como estão os beneficiários do 
INSS. São regras diferenciadas que hoje existem em relação à 
Previdência Social no Brasil. Os trabalhadores da iniciativa privada, 
caso queiram ter acesso a um benefício superior ao benefício pago 
pelo INSS, têm, facultativamente, a opção da previdência 
complementar, que visa outorgar a beneficiários que não têm direito a 
benefício correspondente a sua última remuneração um complemento. 
Esse tratamento diferenciado leva, por conseguinte, a benefícios 
médios de valores completamente diferenciados na sociedade 
brasileira. Se levarmos hoje, por exemplo, a média das 

! 
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aposentadorias dos membros do Ministério Público, vamos ver que 
correspondem a R$12.500,00; os servidores do Legislativo Federal 
têm uma média de R$7.900,00; os aposentados do Poder Judiciário, 
R$8.000,00; os militares, R$4.200,00. Já a média dos benefícios do 
Regime Geral é de R$744,00. Se levamos em consideração apenas a 
aposentadoria por idade do INSS, a média é de R$243,00. Temos 
uma situação completamente diferenciada em relação aos benefícios 
previdenciários no Brasil. 

A questão é: essas pessoas que têm acesso e que recebem esses 
benefícios diferenciados muito acima da média contribuíram para 
tanto? Muito se alega, e isso é verdade, que os servidores públicos 
contribuem sobre a totalidade da sua remuneração e, como 
conseqüência, têm todo o direito de ter acesso a um benefício 
correspondente à última remuneração. Mas o nosso sistema 
possibilita uma série de distorções, como, por exemplo, a situação de 
alguém que vem do setor privado, faz, às vésperas da sua 
aposentadoria, um concurso público e se aposenta com a última 
remuneração sem ter contribuído, durante toda sua vida ativa, sobre a 
totalidade dos seus rendimentos. Até 1998, esse tempo mínimo de 
permanência no serviço público para se aposentar era de apenas dois 
anos. 

Cada um de vocês deve conhecer alguém que fez concurso público, 
cumpriu o estágio probatório e se aposentou com a última 
remuneração, sendo que passou praticamente toda a sua vida 
contribuindo para o INSS com base em um teto. Hoje, há uma 
exigência um pouco maior de permanência no serviço público para 
.aquela pessoa que vem do setor privado, ou seja, 5 anos no cargo e 
1 O anos no serviço público. Mesmo assim, um servidor que ficou 25 
anos no INSS e 1 O anos no serviço público, vai se aposentar com 
base na sua última remuneração sem ter contribuído sobre ela a vida 
toda. Se isso ocorre, é claro que esse servidor não contribuiu o 
necessário para o seu benefício. E quem arca com esse ônus é a 
sociedade como um todo, os demais beneficiários do sistema, 
inclusive aqueles que recebem uma média de R$243,00. 

Não podemos fechar o~ olhos e não admitir que existem distorções 
no sistema que precisam ser adequadas e corrigidas. Hoje, ao se 
aposentar, cada servidor público traz 11 anos e 7 meses do INSS, em 
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média. Efetivamente, há aqueles que têm toda a sua vida laboral _, 
no serviço público. e, no futuro, vão ter contribuído com 11% sobre a 
totalidade de seus rendimentos durante toda a sua vida ativa. Mas 
essa não é a regra. A regra é que as pessoas trazem tempo do INSS 
sem contribuição sobre a totalidade dos correspondentes 
vencimentos. Grande parte dos gastos com os benefícios pagos pelo 
serviço público são decorrentes de recursos provenientes de outras 
contribuições, de outras fontes, que propiciam ao Estado não prover 
adequadamente as demais necessidades da sociedade. Aí, entramos 
numa outra motivação de uma reforma que é a questão da locação 
dos recursos públicos. 

A Previdência Social, ao lado da saúde e da assistência, compõem o 
contexto da seguridade social. A par da seguridade social, há outras 
ações relevantes para a sociedade, como saneamento, educação, 
além do investimento em infra-estrutura. Se temos uma situação de 
distorção em que cada vez mais os recursos do Estado são 
canalizados para a Previdência Social, há, por conseqüência, uma 
carência de recursos em áreas como saúde, educação, assistência, 
infra-estrutura e assim sucessivamente. Então, temos de verificar se o 
sistema de Previdência Social está adequado ou não, se possui ou 
não distorções, para que os recursos públicos possam melhor servir à 
população como um todo. Caso contrário, poderemos chegar a uma 
situação em que todos os recursos do Estado serão canalizados para 
pagamento de inativos. Situação que já se aproxima da realidade em 
vários Estados brasileiros. 

Mesmo levando em consideração a contribuição de 11% do servidor 1 

e de 22% do Estado, para se fazer uma contabilização, verificamos a 
necessidade de um financiamento em relação aos regimes próprios 
dos servidores públicos de R$39.000.000,00 em 20002. 

Em 2002, o orçamento do Ministério da Saúde foi de 
R$28.000.000.000,00. Estamos satisfeitos com a saúde que temos? 
Com o pagamento de benefícios assistenciais, gastamos 
R$1.800.000.000,00. Estamos satisfeitos com a assistência social que 
é prestada hoje? Por que efetivamente não se alocam mais recursos 
para a assistência social e a saúde? Em face da carência de recursos 
públicos, porque não há disponibilidade de recursos. E a capacidacle 
contributiva da sociedade se esgotou. Ou vocês acreditam qüe 

! 

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



436 
podemos instituir outras contribuições ou aumentar as que já 
temos? 

Então, temos que discutir a adequação dos recursos públicos. Aí, 
vamos para outra motivação para a reforma previdenciária. Trata-se 
da questão demográfica, da qual não podemos fugir. Temos que 
considerá-la. Estamos em uma situação e em uma realidade em que, 
felizmente, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Pessoalmente, 
anseio viver até os 1 00 anos. Isso significa que, vivendo mais, as 
pessoas receberão benefícios da Previdência Social por mais tempo, 
o que demandará mais recursos. E, de onde vêm esses recursos? 
Vêm do aumento da contribuição? Ou vêm em detrimento do 
investimento em outras áreas, em detrimento da saúde, da 
assistência, da educação, da infra-estrutura? Temos que discutir se as 
atuais regras podem ser melhoradas. Temos uma situação específica 
em relação ao serviço público no País atualmente, que propicia uma 
aposentadoria aos 48 anos para a mulher e aos 53 para o homem, 
desde que, em 1998, quando da Emenda à Constituição no 20, já 
estivessem filiados a um regime próprio de Previdência Social. Essa 
emenda trouxe para os novos servidores um limite de idade de 55 e 
de 60 anos para as mulheres e para os homens, respectivamente. 
Mas, para os que já eram servidores públicos, o limite foi fixado em 48 
e 53 anos. 

Ora, aos 48 anos de idade, os dados do IBGE mostram que a 
mulher vai viver aproximadamente por mais 30 anos, que é o tempo 
de contribuição exigido para sua aposentadoria. Não há mágica. Se 
alguém, durante 30 anos, pagar 11% sobre sua remuneração, mesmo 
com a contrapartida do Estado de mais 22%, vamos ter 33%. Se a 
pessoa passar o mesmo tempo de contribuição recebendo o 
benefício, para cada 33%, ela vai receber 1 00%. Então, essas idades, 
diante da realidade demográfica brasileira, são completamente 
discrepantes. E, quando comparamos essa realidade com o INSS, elà 
ainda se torna mais discrepante. Muito se diz que o limite de idade 
penaliza as pessoas que começam a trabalhar mais cedo. Isso não é 
verdade. As pessoas que começam a trabalhar muito cedo não 
tiveram condições para ter uma formação profissional adequada, não 
tiveram condições para estudar e acabam indo para a informalidade, 
não conseguem comprovar seu tempo de contribuição durante toda a 
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sua vida ativa. Na prática, aposentam-se por idade aos 65 anos o 
homem e aos 60 anos as mulheres, com uma renda média de 
·R$243,00. 

A realidade do mercado de trabalho no Brasil e a realidade social 
,brasileira levam as pessoas de menor renda e de menor escolaridade 
a se aposentarem somente aos 60 e 65 anos, com uma média de 
,R$243,00. Então, por que não discutirmos uma redistribuição no 
sentido correto, para que as pessoas que se aposentam hoje aos 48 e 
aos 53 anos trabalhem um pouco mais? Seria exigir muito. 

Finalmente, há também a motivação fiscal, ela não deixa de existir. 
Se estamos diante de restrição orçamentária e fiscal, temos de 
verificar a possibilidade e necessidade de melhorar a qualidade do 
gasto público. No ano de 2002, houve necessidade de financiamento 
da ordem de 17 bilhões no INSS, no Regime Geral, quando o INSS 
beneficiou 21.100.000 segurados, beneficiários. Ao passo que a 
necessidade no setor público, em relação aos servidores inativos e 
pensionistas, foi de 39 bilhões, para um contingente de pouco mais de 
2.500.000 beneficiários. Essa é uma constatação da necessidade de 
se verificar e propor adequações no sistema, não que essa seja a 
motivação principal, mas ela existe também. 

A proposta do PT, quando da campanha presidencial, propugnava 
por um regime básico universal para todos os trabalhadores, não 
como uma medida punitiva contra o servidor público, de se jogar a 
sociedade contra o servidor ou não valorizá-lo. Muito pelo contrário, 
em hipótese alguma passa pelo Governo atual adotar- medidas que 
joguem a sociedade contra ou responsabilizem o servidor público 
pelas distorções hoje existentes. 

Há uma visão de que, diante da Previdência Social, todos têm de ter 
o mesmo tratamento. Essa é a motivação principal da reforma 
previdenciária, sempre defendida pelo atual Governo. Diante da 
Previdência Social, todos devem ter o mesmo tratamento. Quaisquer 
tratamentos diferenciados virão de outras situações, seja do regime 
jurídico de trabalho, seja da forma de remuneração. 

Gostaria de deixar muito claro que a proposição de uma reforma na 
Previdência dos servidores públicos não é uma medida contra o 
servidor público, embora, efetivamente, do ponto de vista individual, 
cada um possa sentir-se atingido. Está-se pensando em uma visão 
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maior de sociedade, o que é bom para a média da sociedade como 
um todo. 

Em hipótese alguma se está sinalizando ou propondo privatização 
do sistema previdenciário, usando como referência outros países da 
América Latina, ou mesmo fora da América Latina. Seguramente, 
todas as reformas fora da América Latina não tiveram sucesso, 
porque a privatização foi no pilar básico. O Brasil, diferentemente, não 
caminhou para privatização da previdência básica, que continua e 
continuará a cargo do Estado. O que se discute é que previdência 
básica é essa que queremos: se é uma previdência básica dando a 
todos os trabalhadores uma remuneração integral ou se é uma 
previdência com um teto estipulado. 

Esse teto sempre foi defendido pelo atual Governo, não é agora que 
está sendo defendido. Sempre esteve no programa de governo do PT. 
Isso não é ausência de coerência, ou mudança de postura, ou atitude 
contra o servidor. Sempre foi uma proposição afirmativa de um 
sistema ideal. 

Esse sistema único para todos os trabalhadores não pôde e não 
pode ser implementado de imediato em face dos grandes custos 
fiscais que traz para o País, uma vez que implica uma diminuição de 
contribuição para pessoas que recebem acima de determinado valor, 
implica gastos adicionais com a previdência complementar para 
honrar o ônus de serviço prestado ao Estado como fundo de 
previdência complementar. 

Se se abandona isso para os atuais servidores, não se quer dizer 
que se deva abandonar para o futuro, até porque uma das críticas que 

. sempre se fez à reforma é que, eventualmente, não se respeita a 
geração que está em curso. Pergunta-se por que não se faz apenas 
uma adequação para os futuros servidores. 

O teto, por exemplo, está sendo proposto apenas para os futuros 
servidores. O teto do regime básico não se aplica aos atuais 
servidores. O discurso de que estamos criando cidadãos de primeira e 
segunda categoria não procede. É preciso entender que existe um 
regime ideal, que não é possível hoje e que será ideal apenas para os 
futuros servidores. Então., por que não estabelecê-lo de imediato, para 
que, quando chegar o futuro, não digamos, de novo, que só será para 
os futuros? 
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Quando se discute uma previdência complementar com teto para 
os servidores, temos de nos despir de qualquer dogma. Será o Projeto 
de Lei no 9? O Governo ainda não fechou essa questão. Pode, ser 
outro projeto ou uma emenda à Constituição? . Essa tese está e·m 
aberto. O ponto firmado é uma ,previdência que . tenha para os 
servidores públicos o mesmo teto do INSS. Que teto é. esse? Os 
atuais R$1.561 ,00? O Governo acha que é pouco. Há uma proposição 
inicial de algo em torno de R$2.400,00. Esse valor abarca mais de 
90% dos trabalhadores brasileiros. 

Apenas vinte e poucos por cento dos servidores públicos da União 
recebem acima desse teto. Nos Estados, muito menos que isso, e, 
nos municípios, nenhum servidor. O teto de R$2.400,00 abarca a 
. maioria avassaladora dos servidores públicos. Então, não haverá 
repercussão sobre 90% dos servidores públicos. Isso tem de ficar 
.claro para que o contingente que, em tese, seria afetado, não faça 
com que os demais entendam que a medida vai afetá-los também. 

Se, em relação aos atuais servidores, já não é possível, do ponto de 
vista fiscal, aplicação dessa regra única ou do teto, por que não se 
estabelecerem correções para aproximar as regras do setor público às 
do Regime Geral? Algumas alternativas têm sido veiculadas. Uma 
delas é a alteração do tempo para aposentadoria em face do regime 
próprio. Exigem-se hoje 5 anos no cargo e 1 O anos no serviço público. 
Achamos que é muito pouco, mantendo-se a regra da integralidade. 
Há uma proposição inicial de que esse tempo se eleve para 1 O anos 
no cargo e 20 anos no serviço público. 
:Outra é a questão da idade. Se a realidade demográfica brasileira 

sinaliza longevidade e se a realidade do INSS mostra que as pessoas 
mais pobres e sem inserção no mercado de trabalho aposentam-se 
aos 60 e 65 anos de idade, por que não se extinguirem as idades de 
48 e 53 anos, da transição? Uma proposta é que se mantenha como 
r~quisito de idade para o atual servidor público a idade de 55 anos 
para mulher e de 60 anos para o homem. Não se está propondo 
alteração nessas idades. São razoáveis, mas manter os 48 e 53 anos 
não é razoável, não é justo e nem digno em relação ao País. 

Outra possibilidade de adequação às regras refere-se ao valor do 
benefício. 

Não se está propondo para os atuais servidores o teto do INSS nem 
! 
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o novo teto de R$2.400,00. Mas vamos manter a regra da última 
remuneração, em que o servidor, na prática, ao passar para a 
inatividade, recebe um salário líquido superior ao que recebia na 
atividade? Ou seja, aposenta-se e passa-se a ganhar mais? Essa 
situação não encontra sucedâneo em nenhum outro país, assim como 
não encontra sucedâneo do ponto de vista da justiça social no Brasil. 
Uma outra proposição é a questão do benefício líquido. Por que, 
então, não se manter o mesmo salário líquido que o servidor recebe 
quando passa para a inatividade? São algumas proposições que 
estão sendo discutidas. 

Reafirmo que ainda não há uma proposta acabada. E, mesmo 
quando a proposta for encaminhada ao Congresso, não se esgota a 
discussão, não se esgota o entendimento com a sociedade. Vão 
continuar, no decorrer da tramitação da proposta no Congresso, todas 
as discussões, quando cada um dos senhores poderá, legitimamente, 
manifestar os próprios interesses e tentar fazer com que sejam 
atendidos. 

Gostaria de deixar o mais claro possível que não é, de forma 
alguma, intenção do Governo fazer com que a sociedade veja o 
servidor como culpado, como responsável, porque não o é. As regras 
vigentes são legitimamente expostas. Há que serem respeitadas. Mas 
isso não quer dizer que não possa haver pensamentos diferentes. 
Mais do que nunca, vocês devem ter lutado para que não haja uma 
verdade única. Não queremos que a verdade única esteja do nosso 
lado, assim como não queremos que a verdade única seja somente a 
de determinado setor da sociedade. Queremos que a sociedade 
discuta, legitimamente, qual é a melhor proposição para o País. 

Em hipótese alguma - isso chegou a ser veiculado - haverá a 
possibilidade de que o direito adquirido não seja respeitado, mesmo 
aquele de quem ainda não fez o requerimento do benefício. Não há 
necessidade de qualquer servidor correr para a aposentadoria. Se já 
tem direito à aposentadoria, poderá requerê-la a qualquer momento, 
independentemente de as regras serem alteradas ou não. Se não tem 
direito, não adianta requerer. Qualquer alteração preservará o direito 
adquirido. 

Gostaria de que os senhores debatessem e procurassem trazer 
sugestões para aperfeiçoar o sistema. Não adianta termos em mente 
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que não há problemas, que não há distorções. Existem e precisam 
ser corrigidos com a contribuição dos senhores. Contribuam para que 
se faça alguma coisa, e não apenas para que não se faça nada. 

O discurso da justiça social;_ o discurso da previdência pública e 
básica para todos, o seu fortalecimento não é um discurso só de 
vocês, é um discurso do País, ·é um discurso, de Governo, é um 
discurso de todos nós. Nós também defendemos uma previdência 
pública, fortalecida e que preste bons serviços à sociedade, só que 
uma previdência básica e pública até um determinado limite, até um 
determinado teto, como forma de se estabelecer: maior eqüidade 
social, maior justiça social, de modo que todos os; trabalhadores 
recebam o mesmo tratamento diante da Previdência Social, para que 
seja mais viável e mais justa a longo prazo. Muito obrigado. - "'' 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Rogério Antônio Expedito, 
representante do Fórum Unificado em Defesa do Trabalho e dos 
Direitos Sociais de Minas Gerais. 

Palavras do Sr. Rogério Antônio Expedito . 
Boa tarde, companheiros e companheiras, o Fórum em Defesa do 

Trabalho e Direitos Sociais foi criado em Minas Gerais no decorrer dos 
debates e discussões fundamentais que aconteceram no País. Alguns 
elementos fundamentais devem estar sendo alvo de análise, tanto no 
Congresso quanto na sociedade. Quais elementos concretos devem 
ser apresentados e citados aqui? O nosso' País, hoje, possui grande 
número de pessoas que não têm direito'a praticamente nada. É uma 
questão importante a ser apontada sobre as reformas apresentadas 
no Governo passado. Temos visto que essas propostas correm o risco 
de ser referendadas por este Governo, como o Projeto de Lei na 9, 
que foi assinado em documento pelo Presidente do Banco Central, 
Henrique Meireles, e pelo Ministro Palloci. Isso aponta que as 
reformas a serem apresentadas - tiram· direitos do trabalhador e 
ampliam o capital que vem sendo investido. Diante disso, , estamos 
realizando alguns debates e elaborando alguns documentos que 
buscam alternativas para contribuir com este Governo. A capacidade 
contributiva do cidadão brasileiro chegou ao seu limite. O exemplo que 
será colocado no documento é que, de 1995 até 2001, nossas 
despesas do dia-a-dia, como a pasta de dente, o papel higiênico e, o 
pãozinho, tiveram um aumento de_ 47%. Tivemos a . taxação do 
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trabalho, com 27% de Imposto de Renda e, em contrapartida, o 
capital teve uma redução de 14%. Aí, entendemos que é de 
fundamental importância que o Governo possa buscar recurso para a 
inclusão social. Os dez maiores Bancos brasileiros tiveram, de 1994 
até 2002, um lucro de 180%. O patrimônio desses Bancos cresceu 
mais de 70%, e a rentabilidade, 14%. A nossa compreensão é que o 
debate focaliza esse ponto para que possamos ver quem vai pagar a 
conta dessa inclusão social. E na nossa compreensão, não são os 
trabalhadores. 

Por esses motivos, temos a compreensão clara de que alguns 
elementos são fundamentais. A reforma tributária, para buscar o 
equilíbrio dessas gerações, deve estar à frente de qualquer reforma a 
ser debatida, a ser discutida. 

Por fim, um ponto importante que deve ser alvo de debate deste 
Governo, porque é bandeira histórica - e nós, trabalhadores que · 
estamos neste Plenário lutamos a vida inteira para eleger este 
Governo -, é a dívida externa. Sabemos que o problema brasileiro 
está ligado a um único fator, que é a dívida externa, que provoca uma 
fragilidade fundamental neste País, que recolhe tudo que temos e 
envia para o capital internacional para fazer guerras. É ali que 
devemos mexer. 

O ponto fundamental que apresentamos é uma auditoria nas dívidas 
interna e externa, pois sabemos que o exorbitante lucro tirado deste 
País é ponto fundamental para que tenhamos uma análise concreta. A 
partir daí, teremos a clareza de como devemos proceder, com a 
imediata suspensão dessa atrocidade que acontece no mundo e no 
País: a imposição do capital internacional no que diz respeito à 
questão da dívida. 

Por fim, levantaria alguns elementos fundamentais do discurso do 
eminente representante do Ministro. Qual deles? O fato de que hoje 
existe uma categoria que está lutando por direitos e por privilégios. É 
bom ficar claro que essa discussão sobre teto, na verdade, vem com 
um único fundamento: um acordo com o FMI que garanta a questão 
da previdência complementar e da previdência privada. O que temos 
claro - e essa é a compreensão que deve ser colocada - é que, se as 
pessoas contribuem para ter uma aposentadoria integral, buscamos 
efetivamente a extensão disso para todos os trabalhadores e não só 
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para nós, servidores públicos. 

Temos uma compreensão clara de que a Nação brasileira foi 
roubada no decorrer da construção da Previdência Social. Meu pai, 
por exemplo, pagou a sua contribuiÇão, durante anos, sobre o teto de 
20 salários mínimos. No decorrer'desse processo, houve uma redução 
taxativa para 1 O salários mínimos. Hoje, isso está em 7 salários 
mínimos de referência, que corresponde ao teto que o ilustre 
representante apresenta. Para nós está claro que a estipulação de 
teto só vem com um único fundamento: garantir que, a partir daí, 
possam ser reduzidos os valores por governos e governos, ampliando 
o capital e a participação do capital privado com a previdência 
complementar. , 

Gostaria de colocar só mais uma questão que acho importante para 
qualquer análise que façamos: é de fundamental importância que este 
Governo - e principalmente no que diz respeito à reforma da 
Previdência - tenha uma compreensão clara de que deve manter o 
avanço conseguido na Constituição de 1988, que buscou um regime 
de repartição, em que os que ganham mais e os impostos deviam 
garantir a aposentadoria dos excluídos e a questão da sociedade 
como um todo. Devemos lutar, iminentemente, contra o regime de 
capitalização que busca a nossa Previdência para entregá-la ao 
capital internacional, para que eles administrem e aumentem os 
excluídos deste País. 
, Esses são os pontbs fundamentais . do documento que 
entregaremos, com a compreensão clara de- que o Governo deve 
estar aberto a um debate e a uma discussão. Temos uma 
compreensão clara de que, no decorrer desses dias, a maioria dos 
expositores que falaram aqui entendem que a ótica da reforma 
proposta pelo FMI, que caminha na lógica do Projeto de Lei no 9, 
significa lançar à falência este País e aumentar a galeria dos 
excluídos. Obrigado. 

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

participantes poderão formular perguntas aos expositores. As 
questões serão encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante 
inscrição prévia. Para agilizar o debate, solicitamos aos participantes 
que fizerem uso da microfone que se identifiquem, sejam objetivos e 
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sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. 

Cada participante disporá de 3 minutos para fazer sua intervenção, 
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Evariste Garcia de Mattos- Sr. Presidente, como foi informado 

que o Ministro virá à Assembléia no próximo dia 13 de maio, poderia 
ser convidado também o Líder do Governo Lula no Congresso, 
Deputado Aldo Rebelo, para assistir aos debates? 

O Sr. Presidente - Registramos e acatamos a sua solicitação e 
faremos o convite ao Líder do Governo no Congresso e no Senado. 

A Sra. Maria Lúcia Fatorelli - Bom dia. Quero me dirigir ao 
representante do Ministro, Sr. Geraldo, para pontuar algumas 
questões. Em primeiro lugar, o senhor mencionou algumas distorções 
para o regime próprio. Quero protestar dizendo que algumas exceções 
não podem ser usadas para justificar a implementação de um regime 
complementar, que na verdade significa a destruição do regime 
próprio e a privatização, sim, da previdência do servidor público, e o 
Projeto de Lei no 9 não corrigirá essas distorções. 

Quero pegar um gancho na fala do Calazans, que disse que toda 
reforma depende da correlação de forças. 

No caso do Projeto de Lei no 9, essas forças estão distribuídas. De 
um lado, está o FMI, que capitaneia o interesse do setor financeiro, 
que quer um Estado mínimo, dependente, para que imponha, cada 
vez mais, suas decisões. Do outro lado, temos os trabalhadores, que 
querem um Estado forte e, para tanto, dedicam sua vida. Nessa 
correlação de forças, queria saber de que lado o Governo Lula ficará. 
Caso apenas cumpra o contrato com o FMI, como fica o contrato com 
os servidores públicos? 

Com relação à locação dos recursos, é um equívoco comparar 
apenas o que se arrecada, em um ano, dos atuais servidores públicos 
com o que se gasta, no mesmo ano, com a totalidade dos 
aposentados. Isso é um equívoco. Ainda que façamos essa 
comparação, tomando os dados que o próprio Ministro Berzoini tem 
apresentado em suas palestras, esse déficit é decrescente se 
comparado com o PIB. ttoje é de 0,99% e, em 20 anos, estará em 
0,33% apenas. Não se justifica a argumentação de que a Previdência 
é a responsável pela má locação de recursos. Na verdade, a 
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responsável é a dívida, cujos juros já subiram duas vezes neste 
-Governo. Se vamos cumprir o programa de Governo, a auditoria da 
_dívida também dele consta. Gostaria de saber qual encaminhamento 
está sendo dado pelo Governo Lula à auditoria da dívida, prevista 
também em seu programa de Governo. Muito obrigada. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Gostaria de dizer, inicialmente, que não 
posso responder por outras áreas de Governo. Sou um técnico do 
Ministério da Previdência e da Previdência Social e vou me ater às 
questões relacionadas à previdência social. Relativamente à questão 
sobre a postura do Governo no que se refere ao posicionamento da 
dívida, isso foge da minha competência. 

Posso dizer que, relativamente à previdência social, há situações 
que não são específicas de exceções. Alguns exemplos que citei não 
são exceções. Quando digo que, em média, todos os servidores 
públicos trazem 12 anos do regime geral, não é uma exceção, é uma 
regra e uma distorção, hoje existentes. Independentemente dessas 
situações particulares, volto a repetir que o estabelecimento de um 
teto e uma previdência complementar acima desse teto não é um 
casuísmo nem postura do atual Governo, que tampouco visa a 
atender interesses de organismos internacionais. Acaso-vocês acham 
que a vida toda o PT esteve a defender banqueiros e organismos 
internacionais? Essa ~posição de regime básico universal sempre foi 
uma bandeira do PT, que, ao chegar ao Governo, tenta implantar essa 
po)ítica sem que isso signifique uma agressão ao servidor público. 

E uma posição doutrinária, pois há que se buscar um tratamento 
igualitário para todos os trabalhadores diante da previdência social. 

Quando se pergunta qual a posição do Governo em relação ao 
Projeto de Lei no 9, se ele vai se aliar a determinadas forças ou se vai 
abandonar sua luta histórica, queria dizer que a discussão tem sido 
franca ao verificar se um projeto já existente atende ou não a esse 
objetivo de um sistema mais equânime, que estabeleça um regime 
igual para todos. Não se fechou questão se será o Projeto de Lei no 9, 
se será esse projeto com correções, se será um outro projeto ou se 
será uma emenda à Constituição. Não há questão fechada sobre isso. 

O objetivo, volto a dizer, é uma previdência básica até um 
determinado teto, com uma previdência complementar, mesmo porque 
a previdência complementar pode trazer benefícios para o País, como 

" 
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poupança de longo prazo e investimentos. Vamos perguntar aos 
funcionários do Banco do Brasil se querem sair da PREVI. Ao se tratar 
.disso, não se está falando em pegar os recursos da previdência 
complementar e repassá-los para o sistema financeiro. Está-se 
falando em haver entidades fechadas de previdência complementar 
geridas pelos próprios participantes, a exemplo do que ocorre com as 
entidades fechadas hoje no Brasil, como, por exemplo, a PREVI. 

O Sr. Renato Barros - Queria me dirigir ao Geraldo Arruda, que está 
apresentando a proposta do Governo. Somos participantes históricos 
dos movimentos sociais, e o PT teve uma inserção brilhante na 
Constituição de 1988, quando buscou o caminho do social, em 
detrimento do econômico, que vinha deslumbrando o País. O partido 
tomou uma posição, juntamente com a sociedade civil organizada, ao 
lado do povo. 

As medidas que se iniciaram nos anos 90 foram exatamente no 
sentido inverso: buscou-se o caminho econômico em detrimento do 
social. E, ao longo dos anos 90, combatemos essa postura e tivemos 
um grande aliado, que foi o PT. Nesse processo histórico, construímos 
a alternativa de fazermos investimentos que garantissem efetivamente 
que aqueles direitos históricos conquistados na Constituição de 1988 
fossem restabelecidos. Nesse período, conseguimos a eleição do 
Lula. E a sociedade necessita que essa mudança de modelo seja de 
fato implementada. Isso passa pela saúde e pela previdência social. 

Alguns pontos estão sendo colocados. Sabemos que a questão da 
previdência é cálculo atuarial, é matemática. Mas não podemos 
vislumbrar somente o cálculo matemático, perdendo de vista a 
.questão social. Algumas propostas elencadas aqui não são oriundas 
somente do PT. No primeiro encontro de Governadores, assistimos ao 
Governador de Minas, Aécio Neves, liderar um movimento dos oito 
Governadores do PSDB e apresentar algumas alternativas. Uma delas 
era a taxação dos inativos. Outra era o estabelecimento desse mesmo 
teto que estamos discutindo aqui hoje e que está sendo uma bandeira. 
Aí começamos a perceber que ou estamos construindo o caminho 
dessa história ou estamos mudando o rumo daquilo que construímos 
ao longo desses anos. 

E aí o movimento tem de ouvir os movimento sociais. Por duas 
vezes tentamos conversar com o Palocci. Por duas vezes ele fez a 
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sua exposição, mas não o debate político. Não realizou o debate 
político com aqueles segmentos representativos da sociedade que 
foram para as ruas quando foi eleito o nosso Presidente. E é esse 
debate que queremos. 

Não queremos que seja apresentada nenhuma proposta vinda 
somente dos Governadores, como está sendo feito hoje. A história 
não pode mudar. Se houver essa mudança, estaremos perdendo o 
momento histórico de transformação da sociedade, quando colocamos 
na Presidência um trabalhador para fazer as reformas tão essenciais 
cobradas pela nossa população. É esse debate que queremos fazer. 
No dia 13 de maio, ao entregarmos o documento deste Fórum, 
gostaríamos da presença da bancada parlamentar daqueles que têm 
compromisso com este País. Esperamos que esta Casa possa liderar 
esse movimento, chamando os diferentes partidos políticos que têm 
representação no Congresso Nacional para fazermos um debate de 
fato com setores representantes da sociedade que querem dialogar, 
que sabem da necessidade da reforma e querem apresentar uma 
alternativa sem colocar os interesses daqueles que, nos últimos 1 O 
anos, construíram uma alternativa que não era de interesse da nossa 
população. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - O Governo tem ouvido a todos, 
inclusive Governadores. Não pode deixar de ouvi-los também porque 
são parte de uma realidade social e têm responsabilidades. Não 
podem deixar de ser ouvidos. Não tenho dúvida de que 'o Governo 
representa uma composição de forças sem que isso signifiqúe 
abandonar lutas e posições anteriormente firmadas. Há algo que 
precisa ser dito: governar implica responsabilidade. O Governo tem 
procurado fazer isso com muita responsabilidade. 

Quando não se está no Governo tem-se muito mais liberdade, não 
há uma grande preocupação com a consonância entre o que é 
verbalizado e a realidade e as implicações dos fatos para o País. 
Quando se está no Governo há que se ter muita responsabilidade e 
muito cuidado nas decisões a serem tomadas, para que a sociedade 
como um todo não seja prejudicada. É isto que o Governo tem 
procurado fazer: agir com extrema responsabilidade, pensando no 
bem-estar da sociedade como um todo, no bem-estar de todos os 
trabalhadores brasileiros. 
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O Sr. Carlos Calazans - Só queria falar para o Renato que sei 

que algumas coisas que ele expôs são corretas. O Presidente, hoje, 
está reunido com os Governadores, mas anteontem esteve com todo 
o movimento sindical brasileiro durante toda a tarde, com todas as 
centrais sindicais, fazendo uma exposição das questões do Governo, 
ouvindo e debatendo, quando vários sindicatos e as centrais sindicais 
apresentaram muitas questões. Estamos construindo muitas coisas, e 
o Governo está ouvindo a todos. Evidentemente o Governo não pode 
padronizar um comportamento geral para todos os Ministros, mas sua 
regra é ouvir, debater e discutir. O Renato sabe bem disso. 

O Sr. Renato Barros - Estou querendo insistir nesse posicionamento. 
Sei do encontro que houve com as centrais sindicais. Existem 
posições divergentes. Existia um compromisso pré-assumido com 
esta Casa, a respeito da presença do Ministro. Esse segmento que se 
faz aqui representar quer colocar essas divergências porque este 
pode ser um momento rico para a construção de uma proposta 
alternativa, que amenize um pouco mais a reforma que está sendo 
implementada. Confiamos e votamos, mas o medo não pode 
sobrepor-se à esperança. Esse é o grande debate que queremos 
trazer e fazer com o Governo Lula. Queremos que a reforma da 
Previdência seja aprovada, não nos moldes do FHC, mas como uma 
alternativa que traga satisfação para aqueles que contribuíram 30 ou 
35 anos e devem ter direito a uma aposentadoria digna e uma vida 
salutar no final de seu tempo de trabalho. · 

O Sr. Presidente- Temos duas perguntas dirigidas ao representante 
do Ministro, Geraldo Almir Arruda. A primeira, de Joaninha Tomé, do 
DEOP: "Por que o servidor público terá de pagar pelo rombo da 
Previdência? Não podemos responder pelo mau gerenciamento ·do 
RGPS.". A segunda, de Pedro Arnaldo de Souza, do INSS: "Se o 
problema do Governo é do equilíbrio fiscal, como vai garantir os 
repasses para o Fundo?". 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Não sei se estou falando outra língua 
ou se as pessoas não querem me ouvir. Disse que a reforma decorre 
de uma necessidade de eqüidade social, de oportunidade do gasto. 
Disse também que há .um componente fiscal, mas que não era o 
principal. A reforma em relação ao serviço público decorre de um 
programa de Governo, de uma convicção quanto à necessidade de 
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um sistema mais justo. Houve rombos e desvios,rmas, no Governo, 
ninguém compactua com isso. Qual a garantia de que no futuro não 
haverá rombos e desvios? Sabemos que é inerente ao ser humano 
ignorar se no futuro fará ou não. o ·· errado. Há que se criar 
mecanismos, principalmente de controle social, para que não ocorram 
novos rombos. Agora, mesmo que não tivessem ocorrido, não 
significa que seria desnecessária uma adequação de regras, de 
normas. Poderíamos até retardá-la, em face da questão fiscal;. porque 
teríamos um maior conforto hoje, mas, além da questão da eqüidade, 
há a do desequilíbrio atuarial. Qualquer sistema precisa .ser viável a 
longo prazo. Isso também é levado em consideração.. : :<> 

O Sr. José Coelho - Quero parabenizar a todos os promotores deste 
encontro. Resido na longínqua cidade de Minas Novas, no vale do 
Jequitinhonha, e acho que o Brasil só será independente no dia em 
que cada um de nós se conscientizar de que quem tem direito não 
pede, exige. O brasileiro precisa acordar para os seus ·;direitos, 
exercendo a sua cidadania, sabendo exigir dos governantes; desde 
que a lei não o proíba. . _ 

Constatamos um aumento da contribuição de 1 O% para 20% sem 
que tenha sequer havido aumento de qualquer benefício. Todas as 
nossas reivindicações devem ser olhadas com carinho, em especial 
essa, pois a arrecadação do Governo aumentou, mas não tivemos 
nenhum benefício. Isso é muito sério. Todos os autônomos, como eu, 
têm de acordar para isso. Infelizmente, o brasileiro é muito comodista. 
A partir do momento em que nos conscientizarmos desses problemas, 
o nosso País será muito melhor. 

O nosso objetivo não é perguntar, mas solicitar que todas _as 
reivindicações sejam bem estudadas e que cada um se conscientize 
de que o Prefeito, o Governador e o Presidente são nossos 
empregados. O meu objetivo aqui, portanto, é perguntar se quem 
manda neste País é o patrão ou o empregado. Hoje, quem manda são 
os patrões. E os governantes são nossos empregados. Então, mais 
uma vez, quero dizer que quem tem direito não pede. Somos nós que 
mandamos no País. O Governador, o Prefeito e o Presidente são 
apenas nossos representantes. Fomos nós que os colocamos lá. Por 
isso, não pedimos, exigimos respeito. Somos nós que mandamos, 
desde que a lei não proíba que nossas reivindicações sejam acatadas. 

' 
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Sou advogado formado pela UFMG e digo que o advogado tem a 

obrigação de ser o homem mais livre da sociedade. Aqui estou 
representando, com muita honra, Minas Novas e o vale do 
Jequitinhonha. Muito obrigado. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Embora não tenha sido feita nenhuma 
pergunta, quero dizer que realmente quem tem direito não pede. 
Assim, o Governo vai respeitar todos os direitos. 

Como o senhor representa um sindicato rural, digo-lhe que uma das 
grandes preocupações do Governo é em relação ao Regime Geral. 
Ele não sofrerá nenhuma alteração em suas regras de acesso ao 
benefício. Não há nenhuma alteração que modifique o sistema de 
regras dos trabalhadores vinculados ao INSS em curso. Todas as 
adequações e alterações do Regime Geral visam a melhorar a 
arrecadação, recuperar créditos, combater fraudes e possibilitar a 
ampliação da cobertura previdenciária, sobretudo dos trabalhadores 
rurais, que hoje têm tido muitas restrições e dificuldades de acesso ao 
benefício. O Ministro até já agendou um fórum de discussão com 
todos os trabalhadores rurais do Brasil, para que possamos encontrar 
mecanismos de mais clareza e transparência no acesso aos 
benefícios para os trabalhadores rurais. 

A Sra. Solange Guimarães - Bom-dia a todos. Já estive com o 
companheiro Geraldo Arruda em nosso Congresso dos Auditores 
Fiscais da Previdência Social, no final do ano passado. Em todos os 
momentos da história da carreira dos auditores fiscais, nosso 
compromisso é exercer nossas atribuições da maneira mais eficaz e 
eficiente possível. Temos consciência de nossa missão de servir à 
população e de servi-la bem, com o nosso trabalho de auditagem, 
percorrendo as empresas, fazendo o levantamento dos débitos para 
com o INSS. Isso muito nos honra e gratifica. O INSS foi aclamado 
aqui porque é uma autarquia responsável pela gestão das contas do 
Regime Geral de Previdência Social. Desde os últimos Governos e 
principalmente depois de instaurado o projeto neoliberal no País, o 
INSS tem sido vítima da iniciativa desses Governos que provocaram o 
desmonte dos serviços e, por conseqüência, a fragilização das 
carreiras de auditor, médico-perito, técnico, procurador, enfim, de todo 
o corpo de funcionários públicos federais, que dão muito de si, acima 
até de suas possibilidades, para que a previdência continue sendo 
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social, pública, justa e de qualidade. 
Faço apelo para_ que o Ministério da Previdência olhe com carinho 

-para as condições de trabalho-desse órgão tão grandioso que, durante 
. todo este seminário, foi reconhecido, e compreendido como o 
responsável por garantir mais justiça social, ·qualidade e dignidade de 
vida aos aposentados e pensionistas. Mas que nos dê atenção 
também. As condições de trabalho estão abaixo do possível e do 
suportável, com falta de treinamento para servidores. A terceirização a 
que assistimos no passado tem trazido hoje suas conseqüências. 
Convivemos também com a falta de salário. Trabalhamos há oito anos 
sem reajuste. <. 

No entanto, em nenhum momento nos curvamos ou tiramos do 
nosso ombro a responsabilidade de _ continuar trabalhando com 

rprofissionalismo, garra e competência, porque os servidores públicos 
federais do INSS merecem respeito porque respeitam a entidade e a 
sociedade. Obrigada. -

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Minha cara colega Solange, sou Auditor 
Fiscal desde 1987, sou servidor_ de carreira,-- sempre trabalhei na 

·Previdência, sempre defendi a Previdência Social, não tenho 
nenhuma divergência com o que você coloca. Concordo plenamente. 
Tenha a certeza e a convicção de que, no Ministério da Previdência, 
-estamos e estaremos trabalhando para atender aos seus anseios. 

O Sr. Renato Miranda Barbosa- Sou do SINDIFISCO, Minas Gerais. 
·Senhor representante do Ministro, o senhor expôs muito sabiamente a 
-questão das distorções em relação à aposentadoria dos servidores 
públicos, que trazem 1 O, 11 ou 12 anos da iniciativa privada. 
Concordamos e achamos até que se devem criar regras para corrigir 
essas distorções. Entretanto, teremos de ver aqueles que contribuíram 
35 anos ao longo de sua carreira. Teremos de criar regras que 
comportem as duas situações. 

Em relação à regra de 48 anos, de 53 anos, há de se observar que 
as pessoas terão de cumprir 35 anos e 30 anos de serviço. Em 
relação àqueles servidores que começaram a trabalhar aos 13, 14, 15 
ou 16 anos, será que, simplesmente elevando essa regra de 
transição, que acredito hoje ser pequena em relação ao conjunto dos 
aposentados, já que essa regra de transição foi colocada em 1998, 
aqueles outros trabalhadores que começaram a trabalhar aos 25 anos 
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também não terão menos tempo de contribuição e terão 60 anos? 

O senhor não acha que teremos de estudar uma forma para adequar 
e ser justo com aquele servidor que contribuiu ao longo de: sua 
carreira? Esse não é o meu caso, tenho oito anos de iniciativa privada, 
portanto não estou falando em causa própria. Talvez seja melhor optar 
por uma média para que possamos contemplar todas essas situações. 

Nosso pleito é que estudemos isso, mas teremos de ver todas as 
situações e não apenas aquela situação do mínimo. Muito obrigado. 

O Sr. Geraldo Amir Arruda - Meu caro Renato, concordo 
inteiramente com você em relação às regras de acesso. Entendo 
como ideal uma regra de cálculo no valor do benefício que leve em 
consideração a média durante sua vida ativa. Temos de ter em mente 
que a Previdência Social tem alguns princípios básicos. Embora seja 
um componente da seguridade social e tenha como objetivo também 
uma proteção social e distribuição de renda implícita, há um princípio 
básico da Previdência Social que pressupõe uma contribuição prévia e 
que o cálculo do benefício guarde correlação com essa contribuição 
prévia, o que hoje não existe em relação ao serviço público. 

Não tenho dúvida de que se deve levar em conta a diferenciação 
entre os servidores. Há servidores que, durante sua vida- ativa, 
contribuem com 11% sobre o valor diferenciado de outro que contribui 
parcialmente. Isso deve ser levado em consideração. Es~amos 
defendendo uma regra que leva em conta a média. · 

Com relação aos 48 e 53 anos, observem o seguinte: a Previdência 
surgiu para outorgar benefício ao contribuinte exclusivamente quando 
este perde a capacidade de trabalho. Há aí implícito um conceito de 
solidariedade que não guarda correlação apenas com o tempo de 
contribuição. Só tempo de contribuição é distorção do sistema 
previdenciário brasileiro. · 

O ingresso ao trabalho aos 12, 13 ou 14 anos é uma das distorções 
da nossa realidade, que deve ser combatida, mas o fato de se 
começar a trabalhar mais cedo não pode ser justificativa para se 
aposentar mais cedo, se não se perdeu a capacidade de trabalho. Um 
dos critérios para se aferir a falta de capacidade de trabalho é a idade 
avançada. Por isso é que, em todos os países, observa-se o limite de 
idade. · 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. João Wesley: "A previdência 

I ~3 
comp ementa~ do~. se~vidor~s p_ú?licos, na forma proposta pelo , 
~over~o, sera d~ flllaçao obngatona ou facultativa? A médio prazo, há 
1ntençaAo de se Igualarem os proventos dos servidores concursados 
dos Tres Poderes, tais como secretárias, motoristas, ascensoristas e 
outros?". 
P~rg_unta do Sr. Décio Bruno, do INSS : "Se a reforma é tão 

po1E~m1~a e ca~ec~ de deba_tes mais consistentes, por que essa 
urgenc1a urgent1ss1ma de env1ar a proposta até o final de abril e até 
mesmo de convocar extraordinariamente o Congresso para votá-la?". 

Pergunta do Sr. Jair Pereira dos Santos: "Reafirmo ser de 
fundamental importância que os debates sobre a Previdência 
cheguem ao grande público pela rede nacional de TV em horário 
nobre, previamente anunciado.". ' 

O _s~. ~eraldo Almir Arruda - Por natureza, qualquer sistema de 
prev1denc1a compl_e~e~tar deve ser facultativo, embora alguns países 
Imponham a prev1denc1a complementar compulsória. Mas no Brasil 
qua_lquer previ~ência complementar que venha a ser e~tabelecid~ 
obviamente sera facultativa. ·-

Quanto a se igualar~m os proventos dos Três Poderes, há que se 
ter e~ mente duas co1sas: a primeira é que cada servidor tem uma 
carre1ra remuneratória e, conseqüentemente, contributiva. Então, não 
se ~ode ~stabelecer um provento básico. Há que se levar em 
co~s1deraçao a contribuição de cada um, para que quem contribuiu 
ma1s receba um valor maior. 
!~mos de e~tipular, primeiro, um teto em relação à previdência 

bas1~a- e, depo1s.' u~ teto para os Três Poderes, para o que já existe 
prev1sao const1tuc1onal. A partir disso, mesmo somando::.se 
remuneraçã~ do. serviço público, seja do serviço público, seja 'do 
INSS, que n1nguem possa ganhar mais do que ganha o Ministro do' 
STF. 

_É int~~ç~o. do Governo Lula encaminhar o quanto antes o projeto de 
le1 d_e 1n1c1at1va dos Três Poderes que estabeleça esse teto. Hoje há 
servidores ganhando benefícios de R$100.000,00 por mês, 
R~~o;o_oo,oo, R$30.000,00, R$40.000,00. Nesses casos, tiá 
pnv1leg1os. Por isso, há, sim, uma intenção e uma grande vontade de 
se estabelecer esse teto. 

Em relação à questão da urgência de se encaminhar a f re orma;. 
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temos de conciliar o tempo necessano para a maturação dos 
debates com o tempo necessário para sua aprovação. Sabemos que o 
Governo tem previsão de exaurimento do seu mandato, são quatro 
anos apenas. Se passarmos quatro anos debatendo, nenhuma 
reforma será feita. Esse calendário ora estipulado é o que o Gove·rno 
entende adequado para propiciar o debate, assim como para propiciar 
sua aprovação neste Governo, de tal forma que este mesmo Governo 
tenha condições de implementar muitas das mudanças pretendidas. 

Quanto ao debate com o grande público, já discutimos essa questão 
interna e entendemos que é fundamental. Isso irá ocorrer. Tenho 
certeza de que o Governo irá à grande mídia expor as razões da 
reforma e, principalmente, assegurar ao grande público que a reforma 
não se dirige contra o servidor. O servidor não é o culpado, mas são 
necessárias regras. 

Um participante- O representante do Governo não respondeu minha 
pergunta sobre a isonomia de salário entre pessoas que exercem a 
mesma função ou que ocupam o mesmo cargo, considerando-se os 
Três Poderes. Sabemos, por exemplo, que há secretária, 
ascensorista, porteiro ou motorista do Judiciário que recebe três vezes 
mais do que indivíduos que exercem o mesmo cargo no Executivo. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Concordo que é uma distorção e que 
seria uma situação a ser resolvida. Contudo, essa questão é de 
competência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e 
não compete a nós, da Previdência Social. Por isso prefiro eximir-me 
de apontar uma solução. Sou um técnico do Ministério da Previdência, 
mas não respondo pelo Governo como um todo. 

O Sr. Lindolfo Fernandes - Precisamos rever alguns conceitos 
deturpados. Em primeiro lugar, seguridade social é política social de 
confisco e distribuição de renda. 

Em segundo lugar, o que é aposentadoria? O que é a Previdência? 
A aposentadoria é um direito de o trabalhador manter sua renda após 
o fim da capacidade laborativa. Não é uma mercadoria que se compra 
na prateleira do supermercado. Se é um direito universal, não tem de 
pagar por ele. A proposta apresentada pelo Governo, torna-se uma 
forma de restringir o acesso, e não de aumentar, ou seja, quem paga 
tem; quem não paga não tem. 

Está nos gráficos do IBGE que, de 1990 para cá, mais de 1 O% da 
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renda saiu do trabalho e foi para o capital. O que o Governo eleito 
prometeu à classe _ _trabalhadora? Prometeu reverter isso, mas está 
querendo tirar renda da Previdência e transferir para o capital. Quem é 
o inimigo desse Governo? O trabalhador ou o banqueiro? 

Em segundo lugar, se o PT estava favorável ao Projeto de Lei no 9, 
deveria ter falado antes. Talvez não votássemos nele nessa eleição. 

Acho que os parlamentares que não foram eleitos porque estavam 
defendendo a reforma da Previdência deveriam fazer uma greve 
contra o Governo. Não deveriam votar. Talvez fosse esse o melhor 
caminho. Os parlamentares que tiveram prejuízo deveriam estar junto 
com os trabalhadores e não votar nisso também. 

Devemos defender a Previdência, a seguridade social sob o ponto 
de vista do direito do trabalhador e do dever do Estado, uma vez que 
o trabalhador já paga mais de 70% dessa carga tributária, enquanto o 
capital e o setor produtivo não pagam nada. 

Temos estatísticas mostrando que essa política econômica tira 
direito dos trabalhadores e do setor produtivo que gera empregos. 
Então, essa política é que tem de ser mudada. O problema deste País 
não é a Previdência Social, é falta de crescimento econômico, é o 
endividamento externo e é o desemprego. Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Não tenho dúvida alguma de que a 
situação econômica causa um grande impacto na Previdência Social, 
até porque ela não está fora do contexto da realidade social e 
econômica do País. Mas, ao se falar em princípios, em conceitos, 
temos que resgatá-los todos. Sabemos que a seguridade social é um 
dos mecanismos principais de distribuição de renda e de proteção 
social. A diferença básica, sobretudo em relação à assistência, é que 
na Previdência Social exige-se uma pré-contribuição. Você trouxe 
uma dificuldade básica, que é a perda da capacidade de trabalho. 
Então, o que estamos querendo fazer em relação à reforma da 
Previdência é adequá-la a determinados princípios básicos, quais 
sejam, contribuição prévia, correlação entre benefício e contribuição e 
consideração da perda da capacidade de trabalho na concessão do 
benefício. Por causa da perda da capacidade de trabalho, queremos 
mexer na idade de 48 e 53, que não implicam essa perda. 

Por isso estamos querendo estabelecer uma maior correlação entre 

,_ __ - ___ (\ ______ ____. 
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esses dois quesitos, que hoje não existem, e que acaba trazendo_ 
uma situação de distribuição de renda às avessas, em que as pessoas 
que ganham menos acabam contribuindo para beneficiar os que 
ganham mais e que contribuem por menos tempo. Por isso, essa 
proposição, que entendemos de adequação do sistema, vai caminhar 
no sentido de uma maior equidade, de uma maior distribuição de 
renda, sobretudo no sentido correto, em que os que ganham mais 
poderão subsidiar os que ganham menos. 

O Sr. Evariste Garcia de Mattos - Sou aposentado da Secretaria do 
Trabalho e Ação Popular. "Olhar para o alto e encontrar o rumo". Esse 
foi o discurso de Tancredo Neves, em Uberaba, em 3/5/88. Na 
transição do Governo Francelino Pereira para o do Dr. Tancredo, foi 
entregue pelo Paulo Haddad um documento dando a receita que o 
Anastasia está cumprindo agora, dando a receita de que o Dr. 
Tancredo teria que demitir 13 mil funcionários. Era preciso cortar 
gastos. Sr. Secretário da Fazenda, desculpe-me por estar falando mal 
do outro na sua presença. O Dr. Tancredo, então, perguntou para o 
Dr. Casassanta o que fazer. Ele disse que não precisaria mandar 
ninguém embora, que havia todas as condições de arranjar trabalho 
para resolver a situação. Será que o Sr. Anastasia veio substituir o 
Paulo Haddad e o Dr. Aécio Neves veio repetir Francelino Pereira? 

Isso é uma regressão que ocorre no nosso Estado, e que não pode 
acontecer porque estamos perdendo renda. Podemos aproveitar o 
Vale do Jequitinhonha, o cerrado, com a exportação de carne, de óleo 
de soja e muitas outras coisas que existem. O senhor sabe disso 
melhor que eu. Estamos perdendo para São Paulo. Vendem a nossa 
carne para São Paulo, que a exporta. Se pegássemos o corredor de 
exportação, o projeto que fizemos na ocasião para o Dr. Tancredo 
Neves, estaríamos com uma renda acima de dois bilhões. Há dados e 
estudos sobre isso. Os homens que o Dr. Aécio está aproveitando 
podem ter alguma teoria, universidades, mas eles não têm prática da 
vida. 

O Secretário Fuad Jorge Noman Filho - Sr. Evariste, em primeiro 
lugar, nenhum de nós sabe mais que o senhor. A sua experiência de 
vida vale mais que muitos dos nossos conhecimentos. O que o senhor 
fala para nós deve ser ouvido como ensinamento, como uma forma 
diferente de encarar o mundo. Muito obrigado pela sua sugestão. 

L--------0------__...1 
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Gostaria de dizer ao senhor que, em momento nenhum, o Sr. 
Governador Aécio Neves e o nosso Secretário de Planejamento e 
Gestão orientaram qualquer estudo para reduzir qualquer número de 
funcionários. O Estado de Minas Gerais, como o senhor sabe,.passa 
por uma crise financeira sem precedentes. Minas Gerais deve mais de 
R$30.000.000.000,00 ao Governo Federal, dívida rolada em 30 anos, 
sendo que pagamos 13% ao mês, e deve, de dívidas acumuladas de 
déficit nos últimos anos, R$5.000.000.000,00. Para este ano, o 
orçamento tem um déficit previsto de R$2.000.000.000,00. 
Claramente, precisamos fazer um grande esforço de equilíbrio, mas 
este, em Minas Gerais, se dará sobre um tripé: redução de despesas, 
onde for possível fazê-la; aumento da receita, fortemente, buscando 
eliminar a sonegação e trazer a receita real a que o Estado já tem 
direito; e, principalmente, o movimento de desenvolvimento 
econômico. O Governador tem uma política clara de buscar o 
crescimento e o desenvolvimento. O senhor citou o Vale do 
Jequitinhonha e é preciso destacar que, hoje, temos uma secretaria 
especial, ocupada pela Deputada Elbe Brandão, cuidando 
especificamente do crescimento e do desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha, do Mucuri e da Região Norte. Claramente, o nosso 
equilíbrio se dará com corte de despesas onde for possível, aumento 
da receita e, principalmente, desenvolvimento econômico. 

O Sr. Evariste Garcia de Mattos - Sugeri também que fosse 
levantada a questão do corredor de exportação, uma riqueza fabulosa 
que estamos perdendo. Um Deputado tucano levou duas propostas 
para a Ora. Elbe e não obteve resposta. Eu também não tive nem 
quero ter, dela não. O senhor já respondeu alguma coisa. Há pessoas 
lá que conhecem essa história. Muitas pessoas da Secretaria do 
Trabalho conhecem isso. Deveria haver um apoio maior à Fundação 
João Pinheiro e à Secretaria do Trabalho, porque lá sabem como se 
trabalha. 

O Secretário Fuad Jorge Noman Filho - Mais uma vez, obrigado. 
Levarei a sua sugestão ao Sr. Governador, à Secretária Elbe, para 
que ela dê as respostas. . 

O Sr. Renato Barros - É de caráter político. Na verdade, gostaria de 
reafirmar o compromisso assumido pelo Ministro em estar aqui, no dia 
13. \ 
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A decisão da questão da reforma previdenciária é política e,-

assim, vimos que o Presidente priorizou a discussão com os 
Governadores, para que houvesse alinhamento das propostas, tanto 
na reforma tributária quanto na previdenciária. Como é uma decisão 
P?lítica, quero reafirmar o compromisso do Ministro em estar aqui no 
d1a 13, para que façamos essa discussão. Gostaria que o Geraldo 
Almir Arruda fosse o porta-voz para garantir que haja esse debate e 
não prejudiquemos a riqueza deste fórum técnico, a importância que 
ele teve em Minas Gerais, para implementarmos essas propostas. 

Quero destacar com muita clareza que muitos desses Governadores 
que hoje conversam com o Presidente não foram os que carregaram a 
bandeira da mudança social, que foi do convencimento popular que 
fizemos junto à sociedade. Por isso, vejo a importância de, no dia 13, 
termos o debate sobre a reforma da Previdência que queremos e que 
a sociedade tanto almeja. Estou preocupado porque vejo uma série de 
perguntas, vejo a ansiedade das pessoas, mas vejo que o grande 
debate terá que ser no dia 13 de maio, uma data que combina com 
várias questões importantes para nós. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda- Quero tranqüilizá-lo nesse sentido. Um 
pouco antes de adentrar ao Plenário, recebi um telefonema da 
assessora especial do Ministro pedindo que reafirmasse aqui seu 
compromisso, pois só não veio hoje em face de uma convocação 
expressa do Presidente da República, mas que se compromete a 
estar presente no dia 13 de maio para não só receber pessoalmente o 
documento elaborado neste fórum, mas também para dialogar com 
vocês. Fiquem tranqüilos a esse respeito, porque o Ministro virá aqui 
conversar com vocês. 

A Deputada Marília Campos - Quero complementar e lembrar que 
no início dos trabalhos de hoje já havia sido abordada pelo Presidente 
Mauri Torres a questão do dia 13, não só em relação à vinda do 
Ministro, como também à postura desta Casa de convidar os 
Deputados Federais mineiros para essa reunião e convidar também, 
por sugestão de um companheiro servidor, os Líderes do Governo no 
Senado e na Câmara dos Deputados. Serão convidadas também para 
a reunião do dia 13 as- entidades sindicais que ajudaram a preparar e 
a organizar este evento. Acredito que esta reunião terá um debate, o 
Ministro receberá o conjunto das contribuições. 

L 
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Esta Casa está acatando e providenciando a constituição da 

Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública no Brasil, que 
será constituída, e o requerimento já está sendo providenciado, no 
início dos trabalhos da próxima semana. Acredito que esse 
requerimento, cujos autores serão o Presidente da Comissão· do 
Trabalho, Previdência e Ação Social, Deputado Célio Moreira, esta 
Deputada e o Deputado André Quintão, será aprovado por 
unanimidade no Plenário da Assembléia Legislativa. 
- O Sr. Presidente - Tenho algumas perguntas dirigidas ao Sr. 
Geraldo Almir Arruda, de Carlos Frederico, do Tribunal de Contas do 
Estado: "Por que não se discute primeiro a reforma tributária, com as 
definições claras de quem deve financiar o Estado, como os Bancos e 
o grande capital, em vez de se iniciar a discussão pela diminuição dos 
direitos dos trabalhadores?". 

"Não é contra-senso o Governo popular falar em retirar direitos dos 
servidores públicos, dos trabalhadores, e não dizer uma palavra a 
respeito de uma tributação maior dos Bancos? Por que não começar 
daí uma discussão?". 

"A previdência complementar deverá levar as contribuições dos 
maiores salários do Brasil. Por que não levar essa massa de 
arrecadação para o RGPS? Para fortalecer a previdência pública, não 
deveria ser o contrário?". 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - A questão relativa à veiculação em 
rede nacional de uma posição do Governo acerca dos servidores é de 
competência da própria Presidência da República e, em especial, da 
Pasta do Ministro Gushiken. Esse assunto está sendo debatido há 
algum tempo, isso ocorrerá no momento em que sua Pasta tiver 
condições de fazer essa veiculação. Não posso dizer de que maneira 
e quando isso ocorrerá, mas a matéria está sendo discutida e terá o 
tratamento adequado no momento oportuno. 

Relativamente aos questionamentos do Carlos, a discussão do 
correto financiamento, não só da Previdência Social como de todas as 
necessidades da sociedade brasileira, está sendo feita neste 
momento também. A reforma tributária está sendo discutida 
juntamente com a reforma da Previdência Social. Entendemos que 
esta não pode ser uma discussão .dissociada. Nesse sentido, há 
diversas proposições, na reforma tributária, que procuram tornar m~is 
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JUsto o s1stema contributivo nacional. Aliás, a reforma tributária teve 
seu encerramento antes da reforma da Previdência no âmbito do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso ocorreu no 
final de março, enquanto a discussão da reforma, no âmbito do 
Conselho, só se encerrou em 1 O de abril. E entre as diferentes 
proposições que se pretendem encaminhar acerca da reforma 
tributária, está a questão da equalização entre contribuições sobre a 
folha e sobre outras fontes, a exemplo do valor agregado. Há uma 
diretriz do Conselho de que deve haver uma redução da contribuição 
sobre a folha, já que se trata de uma fonte que encontrou·· seu 
esgotamento, ao passo que a necessidade de financiamento não. 
Tem-se de deslocar essa contribuição para outras fontes. A idéia é 
reduzir parcialmente a contribuição sobre a folha e incluir-se um 
percentual correspondente sobre a nova base de cálculo a ser criada 
que seria o valor agregado. Não vejo contra-senso ao sinalizar-se' 
com adequação, para uma reforma, no âmbito dos direitos, no sentid~ 
de equalizar - e não falo em retirar direitos, falo em equalizar - a 
questão, de se encaminhar, paralelamente, uma discussão sobre a 
tributação. 

Quanto a buscar para a previdência complementar também a 
contribuição dos menores salários, seria um contra-senso caso 
concordasse com isso. Isso porque é da essência da doutrina clássica 
- e aí comungamos inteiramente com ela - que ao Estado cabe 
garantir uma Previdência básica estatal até um determinado patamar. 
E, a partir desse patamar, cabe ao Estado incentivar a previdência 
complementar. Exatamente acima desse patamar encontram-se, 
apenas, os maiores salários. 

É por isso que se diz que uma previdência complementar par·a os 
servidores públicos seguramente terá um contingente muito pequeno, 
porque a grande maioria deles estará na Previdência básica que será 
assegurada aos trabalhadores até determinado teto. 

A Sra. Beatriz Cerqueira - Bom dia! Sou professora da educação 
básica e quero pedir licença, antes de me referir ao debate na esfera 
federal, para concordar com as palavras do Sr. Evariste, porque, para 
os servidores públicos estaduais e para a população mineira, sem 
dúvida alguma, Aécio Neves representa uma grande regressão em 
relação às políticas públicas no Estado, haja vista os cortes que estão 
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sendo feitos. Sabemos que é necessário cortar, mas onde cortar 
sempre é uma opção política. E na educação foram 19 milhões em 
cortes. É importante registrar também o desrespeito que o Governador 
tem demonstrado na questão dos concursos públicos realizados 
recentemente. 

Na esfera federal, discordo de uma fala do Geraldo Arruda, que 
coloca a questão de "quando somos da Oposição" e "quando somos 
da Situação". Desde os 16 anos voto no Lula, ele foi eleito com o meu 
apoio e com o meu voto. E quero crer que, nos momentos em que 
fomos da Oposição, o fizemos com coerência e responsabilidade, 
senão não se justifica a disputa do poder pelo processo eleitoral. Não 
precisaríamos mais disputar eleição, porque, quando fôssemos da 
Situação, haveria coisas que não poderíamos implementar. Sei das 
dificuldades da implementação, mas me incomoda esse discurso, que 
sempre ouço, da diferença entre Oposição e Situação. Se for assim, 
não precisamos mais disputar eleição. Acho que temos de ter 
coerência e responsabilidade. 

Sou professora de cargo efetivo da rede municipal de Betim e quero 
trazer uma grave denúncia ao Plenário. Antes, queria registrar que o 
debate da Previdência sempre foi feito com muita coerência e 
responsabilidade pelos trabalhadores, em especial pelos servidores 
públicos. Deve ser dito também que fomos os grandes vilões da era 
Fernando Henrique Cardoso. O problema das contas não era a dívida 
externa, não eram os valores que iam para os banqueiros, mas o 
servidor público. Esse foi o mote do Governo Fernando Henrique. 

A denúncia que trago aqui é em relação à Prefeitura Municipal de 
Betim, cujo Prefeito é Carlaile Pedrosa, hoje filiado ao PSDB. Temos 
hoje 1 O mil servidores públicos municipais efetivos que há 13 anos 
não contribuem para a Previdência. Lá acontece o inverso, queremos 
contribuir. E estamos extremamente preocupados porque daqui a 15, 
20 anos a maioria do funcionalismo municipal estará se aposentando. 
Temos pedido insistentemente ao :Prefeito que realize o debate com o 
funcionalismo, mas isso não é feito. O déficit nesses 13 anos é de 
R$432.000.000,00, que ninguém assume, ou seja, vai assumir quando 
nos aposentarmos, com o comprometimento da nossa aposentadoria. 

Trazemos ao representante do Ministério da Previdência uma 
representação que gostaríamos fosse levada a Brasília, para que o 
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Ministério averiguasse a denúncia que coloco e possa cobrar do 
Executivo municipal coerência e responsabilidade. 

Há que se registrar ainda que, incoerentemente, em 2001, a nossa 
Prefeitura recebeu o Certificado de Regularidade Previdenciária, o que 
significa dizer que está tudo o.k., quando, na verdade, não há 
contribuição, não há nenhum sistema contributivo. Espero poder 
entregar essa representação pessoalmente ao final. Obrigada. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Vou receber a denúncia e encaminhá-
la. Vamos tomar as providências que forem de competência· do 
Ministério da Previdência. Gostaria apenas de ressaltar que o fato de 
o_ Certificado de Regularidade Previdenciária ter sido emitido não quer 
d1zer que efetivamente o município tenha cumprido todos· os 
requisitos. Por quê? Porque os requisitos para sua missão têm sido 
implementados de maneira parcial, não como quis a Previdência, mas 
em razão de imposições políticas acima. De tal forma que há ainda 
alguns requisitos que não são hoje exigidos, que só serão exigidos em 
1 o de julho. Alguns certificados são emitidos sem que na realidade o 
município tenha cumprido todos os requisitos, uma vez que- a 
implementação dos requisitos está se dando de forma gradual. Mas 
de qualquer forma, vamos levar a denúncia e ver sua pertinência. 

A Sra. Olga Carvalho Hott - Boa tarde. Quero registrar que vou me 
ater aos 3 minutos. A Constituição Federal de 1988 diz que o sistema 
previdenciário deverá atender às condições de: manutenção por 
motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, encargos 
de família e morte. Nós da Previdência Social, servidores públicos, 
entendemos que o sistema que realmente atende, enquanto 
Previdência Social, é o Regime Próprio de Previdência, por garantir a 
integralidade dos proventos quando a pessoa chega à inatividade, 
quando já não pode mais ser sustentada por sua força de trabalho. 
Isso requer uma atuação positiva do Governo para que esses 
benefícios sejam garantidos. O Regime Geral de Previdência Social 
não está atendendo ao que é exigido pela Constituição. Por qu"e 
igualar um regime que atende a um que não atende, ao invés de 
promover o crescimento econômico, que virá somente com mâis 
dinheiro circulando entre _a população brasileira? Os consumidores 
são exatamente as classes média e baixa e não o grande capital 
especulativo. Concentrar renda não vai fazer o valor circular. O 
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crescimento, segundo nosso entendimento, só virá através do valor 
circulando nas mãos dos consumidores que são as classes média e 
baixa do País. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Entendo que hoje o Regime Geral de 
Previdência Social vem cumprindo sua missão ao atender 
adequadamente e garantir renda àqueles trabalhadores que perderam 
sua capacidade e que contribuíram anteriormente para o sistema. 
Tanto é verdade que o sistema de previdência do INSS é responsável 
hoje pela manutenção direta ou indireta de mais de 70 milhões de 
cidadãos brasileiros. São 21,1 milhões de beneficiários diretos, mais 
cinqüenta e poucos indiretos, membros dessas famílias. É o maior 
programa de estabilidade social do País. Se os benefícios são baixos, 
você tem razão, é em face de uma contingência do mercado de 
trabalho. Os benefícios são baixos porque a contribuição se deu sobre 
valores baixos, porque os trabalhadores brasileiros, em média, 
ganham em torno de R$800,00. Se as pessoas ganham pouco, 
conseqüentemente vão obter um benefício pequeno. Mesmo pequeno, 
é um benefício que tem servido e propiciado a manutenção de milhões 
de trabalhadores brasileiros. 

Muitos municípios só sobrevivem graças aos recursos pagos 
religiosamente em dia pelo INSS. Quanto à adequação das regras dos 
servidores públicos, não queremos jogar para baixo para que haja a 
mesma correlação com os valores pagos e sim para que haja a 
mesma relação entre contribuição e benefício. Do jeito como está não 
há distribuição e sim concentração, porque a grande maioria não tem 
contribuído adequadamente para o seu benefício. 

A Sra. Olga Carvalho Hott - Quero registrar que o servidor público 
contribui com 11% sobre o total de sua remuneração. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Nem todos. 
A Sra. Olga Carvalho Hott - Todos os servidores públicos. Essa, 

aliás, é exigência posterior à Constituição de 1988. Até 1993 os 
servidores da União e todos, os demais eram dispensados da 
contribuição para a sua aposentadoria, era o "pro-labore facto'. A 
partir de 1998 passaram a exigir isso de todo servidor público. Não 
fosse a contribuição vilipendiada, estaria garantida a aposentadoria 
integral, independentemente da contribuição. Queremos a 
recuperação do poder aquisitivo do povo brasileiro e não a retirada 
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dele. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Nós, que somos Auditores Fiscais, 
conhecemos centenas de colegas que em 1998 se aposentaram com 
o salário integral de Auditor Fiscal, tendo trabalhado na função apenas 
dois anos e trazido 33 anos do setor privado. Vai me dizer que essas 
pessoas contribuíram sobre a totalidade de seus vencimentos? Nessa 
situação, vi gente ainda hoje. Então, não tomem a realidade de uma 
pessoa que, durante toda a sua vida ativa, contribuiu para o serviço 
público com a totalidade de seus rendimentos com a de uma pessoa 
que contribuiu apenas em parte. 

O Sr. Eugênio Celso Gonçalves - Este fórum já é vitorioso porque 
abriu oficialmente o debate dentro da Assembléia Legislativa e 
propiciou a criação da frente parlamentar que a Deputada Marília 
Campos acaba de anunciar. Deputada, queremos que todos os 
Deputados dessa frente sejam nossos aliados diuturnos nessa luta e 
se façam presentes conosco nos gabinetes dos Deputados Federais e 
Senadores, defendendo a abertura de um diálogo - faço esse pleito 
também ao representante do Ministro - com o Ministério da 
Previdência e Assistência Social e com o Governo Federal. 

Não queremos marcar posição política, nem criticar por criticar o 
Governo Lula. Somos apoiadores históricos do Governo Lula e 
queremos sustentá-lo. Sabemos que não há alternativas para este 
País sem o seu Governo. Caso contrário, a direita volta. Em função de 
nosso compromisso histórico com o Governo Lula e com os 
trabalhadores, temos o direito de ter um diálogo franco, aberto, nãó 
apenas para ouvir as nossas propostas, mas para transigir com 
aquelas outras. Temos muitas propostas pró-ativas, Senhor 
representante do Ministro, e queremos apresentá-las. Para tanto, é 
necessário que haja outros fóruns. Ciente de que a reforma corre a 
passos largos no Congresso Nacional, peço que leve ao Ministro a 
sugestão para a criação de um grupo de trabalho técnico, antes da 
sua vinda aqui no dia 13 de maio, que ainda está muito longe; um 
grupo de trabalho técnico que possa ser instalado sob a coordenação 
do Sr. Marcos Barbonaglia, Superintendente do INSS em Minas 
Gerais, com técnicos do Ministério da Previdência e representantes de 
entidades dos servidores públicos e dos trabalhadores, para que 
possamos chegar a um ponto comum do interesse de todos, a fim de 
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que essa reforma não seja, como está sendo, prejudicial ao 
conjunto dos trabalhadores e dos servidores públicos. 
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O Calazans, como militante . histórico da Central Única dos 
Trabalhadores e hoje representante do Governo em Minas Gerais na 
qualidade de Delegado Regional . do Trabalho, assumiu o 
compromisso público de falar com o Lula no dia 21 de abril - quando 
ele estará em Ouro Preto para as comemorações históricas do Dia de 
Tiradentes-, propondo-lhe o agendamento de uma reunião com todas 
as entidades nacionais dos servidores públicos. Vamos cobrar esse 
compromisso, Calazans. Assim, poderemos levar, diretamente, ao 
Presidente um pouco dessa nossa angústia e muitas propostas. 
Certamente conseguiremos influenciar e sensibilizar o Presidente, que 
é um homem do povo, sobre a justeza de nossas reivindicações. 

Contamos com todos os senhores, contamos com os parlamentares 
desta Casa e com todos os servidores para participar desta luta. 
Reitero o convite a todos vocês e aos parlamentares para a reunião 
no dia 23, às 14 horas, na UNAFISCO Sindical. 

O Sr. Presidente - Mais uma pergunta dirigida ao representante do 
Ministro pela Associação dos Aposentados: "As medidas apontadas 
para a reforma da previdência, se respeitados os direitos adquiridos, 
não surtirão efeitos a curto prazo. Os atuais inativos continuarão a 
receber seus proventos e os pensionistas suas pensões. Qual é a 
projeção do Governo para que a proposta da reforma comece a 
apresentar resultados positivos? A criação do teto não reduzirá a 
arrecadação?". 

O Sr. Geraldo Almir Arruda- Entre as alterações propostas, diversas 
já produzem efeitos fiscais imediatos, uma vez que abarcam os atuais 
servidores públicos. O teto seria apenas para os novos. Mas, em 
relação aos atuais, se implementadas as alternativas apresentadas, 
haverá impactos fiscais de imediato. Do ponto de vista das projeções 
atuariais e do impacto fiscal, há efeitos positivos imediatos em relação 
às contas públicas de todos os entes federativos. E mesmo que não 
houvesse, não há nenhuma possibilidade de que os servidores 
públicos inativos e pensionistas aposentados do INSS deixem de 
receber religiosamente em dia seus benefícios de acordo com as 
regras vigentes e em face de seus direitos adquiridos. 

Por quê? Porque é hoje uma garantia do Estado a percepção dos' 
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benefícios. A Previdência só vai deixar de existir no dia em que 0 
Estado deixar de existir. Como temos a pretensão de que ele 
continuará cumprindo sua função, a Previdência Social continuará 
honrando, sem nenhum risco, o pagamento de seus benefícios. É por 
isso que estamos pleiteando a necessidade dessas reformas. 
Queremos agir preventivamente para que a Previdência continue 
honrando o pagamento desses benefícios. 

Quero também dizer ao Eugênio que não temos nenhum dogma em 
relação às proposições iniciais. Estamos dispostos a transigir quando 
formos convencidos de que efetivamente as proposições de vocês são 
mais adequadas e mais interessantes do que as nossas. Mas gostaria 
também de solicitar-lhes o mesmo comportamento. Que vocês 
também estejam dispostos a transigir quando se verificar alguma 
distorção, para que possamos corrigi-la. Não tenho dúvida de que a 
maior contribuição de vocês, para que este Governo continue 
prestando relevantes serviços ao País e para impedir que outros que 
vocês não querem retornem, é que entendam que muitas das medidas 
que estamos propondo são necessárias. ,: 

A Sra. Lara Eni Tolentino - Boa tarde. Trago perguntas e reflexões 
ao representante do Ministro. Quando se colocam as mulheres na 
mesma vala comum de sobrevida de 60 anos, ou 80 anos, que elas 
devem trabalhar até os 60 anos, acho que vocês se esqueceram de 
que quando essas mulheres começaram a trabalhar havia uma 
determinada formação, que foi evoluindo no decorrer do tempo. Não 
tem sentido aplicar os tais princípios e conceitos que você traz aqui 
neste momento, de ampliar a idade de 48 para 55 anos para às 
mulheres e de 53 para 60 anos para os homens. 

Se é feito um corte de gênero hoje, tanto feminino quanto masculino, 
ver-se-á que quem está na base das escolas, como eu, que sou da 
rede pública municipal de Belo Horizonte, ver-se-á que as questões 
não são mais assim. Estamos diante de um Estado desertor. Aqueles 
valores conhecidos antes, de famílias estruturadas, de distribuição de 
renda, de posto de emprego, hoje foram substituídos pelo crime 
organizado. Somos nós, como parte do aparelho de Estado, laborando 
junto aos nossos alunos, que estamos segurando este País neste 
momento. Não faz sentido mexer com uma coisa que vocês estão 
chamando de conceito, que para mim é preconceito, mexer na 
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aposentadoria das professoras, ampliando para mais a idade, em 
relação ao que está posto nessa reforma e ao que foi feito na 
Constituição de 1988, no art. 40. Tudo isso que Olga disse aqui, na 
forma como foi vilipendiada e na forma como vocês estão 
apresentando. Parece que estamos neste País vivendo o melhor dos 
mundos. 

Em 1979, caminhávamos para Brasília, com este sindicato, para 
reivindicar aposentadoria especial dos trabalhadores em educação. 
Hoje, as condições de trabalho são insustentáveis. Durante cinco anos 
não temos aumento nesta Prefeitura. Estou falando em aumento de 
recomposição salarial, não estou falando de outra coisa. 

Sou petista. Quando fui para a rua pedir voto, como sempre fiz, para 
o Presidente da República que hoje está eleito e instalado nesta 
República como primeiro funcionário público deste País, fui pedir voto 
para revogar a Emenda no 20 e não para aprofundar o Projeto de Lei 
no 9, terceirizando as decisões, a aposentadoria. 

O Presidente disse outro dia que nem ele sabia dos aumentos da 
ANEEL em relação à CEMIG, porque foi terceirizado. Terceirizar 
previdência é isso. É isso que querem fazer com nosso futuro, com 
nosso destino? Ou então empurrar as mulheres para a loucura e para 
o abismo? Só pode ser isso que vocês querem: dar um empurrão para 
cairmos no abismo de vez e acabar com nossa capacidade laboral. 
Obrigada. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Em momento algum fiz qualquer 
referência de que se pretende dar um tratamento igualitário entre 
homens e mulheres para fins de aposentadoria. Não se está cogitando 
de estabelecer requisitos únicos. Vai-se manter a diferenciação hoje 
existente. Foi uma representante, uma professora de Minas Gerais, no 
âmbito do Conselho, que trouxe a proposição de que achava ser uma 
discriminação a mulher ter direito a uma aposentadoria com prazo de 
contribuição e idade menor. . 

Independentemente disso, não passa pela cabeça de ninguém do 
Governo mexer nessa diferenciação: Vai-se manter a diferenciação de 
cinco anos a menos de contribuição e de cinco anos a menos de 
idade para a mulher. 

Também não vai mudar o tratamento diferenciado dado aos 
professores. Os professores do ensino médio e do ensino fundamental 
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vão continuar com o direito à aposentadoria de forma diferenciada, 
exatamente como é hoje. Assim sendo, o Governo não está propondo 
nenhuma alteração nos requisitos para os professores de ensino 
médio e fundamental. 

É preciso, no entanto, entender que não só a dos professores, mas 
também outras categorias profissionais não estão satisfeitas com as 
condições de trabalho, com o nível de remuneração e com a 
reposição de renda. Agora, vocês querem que a Previdência resolva 
isso? A solução há de vir do mercado de trabalho, do crescimento 
econômico e do desenvolvimento geral do País. Se a Previdência 
Social tiver de resolver as distorções das demais áreas, certamente 
ficará inviabilizada. Ou tratamos a Previdência como deve ser 
procurando atender aos anseios da população, mas cumprindo seu~ 
requisitos doutrinários, ou teremos apenas um "amparo", que não vai 
satisfazer as necessidades dos trabalhadores brasileiros. 

O Sr. Júlio Magalhães - Como servidor do IPSEMG, também aflito 
com a proposta de reforma que está sendo feita, não posso deixar de 
manifestar meu repúdio à ausência do Ministro Berzoini a este fórum. 

De governo a governo, só se ouve dizer que situações difíceis foram 
herdadas. Quando é que se fará efetivamente algo para mudar esse 
quadro? Como pode o Governo falar em sentar-se à mesa, discutir, 
não omitir, quando ele próprio dá um exemplo de omissão? Manda 
agora o Ministro aviso de que virá no dia 13 de maio. Os senhores não 
acham que isso é um princípio democrático em que está embutido 
totalitarismo, já que não virá para uma ampla discussão, e sim para o 
arremate final de um delicado processo? Digo isso partindo do 
pressuposto de que nenhum compromisso se sobrepõe a assunto de 
tamanha relevância e importância. 

O Sr. Luiz Gonzaga - No primeiro dia do fórum, o Deputado Sérgio 
Miranda, Vice-Líder do Governo, deixou claro que o Projeto de Lei no 
29 trará, como conseqüência, um prejuízo de R$30.000.000.000,00 
nos próximos 30 anos, ou seja, a implantação do princípio previsto 
naquele projeto trará um custo adicional ao Estado. Quem está com a 
verdade? A Liderança do Governo ou o Ministério? 

Ainda em relação ao Projeto de Lei n° 29, V. Exa. afirmou que 
apenas 20% dos servidores estariam incluídos no teto proposto pelo 
Ministério. 

~----------------------------------------------------------
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Esses 20% contemplam as categorias de profissionais que são, 

em última instância, responsáveis por lutar contra a corrupção, a 
sonegação ou a lavagem, ou seja, aquelas pessoas que exercem uma 
função típica de Estado. Portanto, por que considerar que esse 
número, relativamente pequeno, é o responsável pelo 
desmantelamento do Estado? Pelo contrário, deveríamos valorizar, e 
não enfraquecer. 

Voltando à questão dos militares, têm-nos causado muita indignação 
as estatísticas e gráficos oficiais de acordo com os quais a 
aposentadoria média dos militares é R$7.000,00. É preciso lembrar 
que o Governo tem insistido em falar dos militares, tendo como 
referência apenas os militares federais. Somos em torno de 500 mil 
servidores, policiais e bombeiros militares nos Estados, cuja média 
salarial, de forma alguma, atinge a média apontada nos gráficos. 
Portanto, estão colocando 500 mil servidores, policiais e bombeiros 
militares, em uma situação de indignação e até de revolta, em virtude 
de estarem sendo considerados vilões nesse processo, quando, na 
verdade, há salários de R$400,00 e R$500,00 para policiais em 
alguns Estados do Nordeste. 

Por outro lado, gostaríamos de destacar que, assim como 
expuseram os profissionais. da educação que nos antecederam, a 
reforma da Previdência tem de ser discutida tendo em vista o estado 
de segurança pública que queremos. Está sendo colocado um grande 
desafio para o Governo, quer seja no plano federal, quer seja no 
estadual. Precisamos saber como pensa o Ministro da Justiça, como 
pensa o Secretário Nacional de Direitos Humanos, como pensa o 
Secretário Nacional de Segurança Pública em relação aos direitos dos 
policiais, aos quais terão de recorrer para.garantir a segurança pública 
prometida pelo Governo. 

Apelamos para que essa reforma não seja mais um instrumento de 
desmantelamento da segurança pública, sob todos os aspectos. 
Garantir aposentadoria digna para os policiais e bombeiros militares 
neste País é investir na segurança pública que a sociedade requer e 
que o Governo promete fazer .. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Em relação ao curso do Projeto de Lei 
no 9, não há uma posição firmada de que será encaminhado e votado. 
O que há é uma proposição de se estabelecer um teto com a 
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previdência complementar, que pode ser por meio do Projeto de 
Lei no 9, como está ou com adequações, ou por meio de outro projeto. 
Mas a idéia é teto com previdência complementar para os futuros 
servidores. 

O Sérgio Miranda tem toda razão de entender que isso traz um 
custo adicional inicial para os próximos 20 ou 30 anos. Quando se 
pensa em longo prazo, após o período inicial, há uma reversão, uma 
vez que isso é favorável ao Estado. Nesse sentido, as demais 
medidas propostas possibilitam que esse custo inicial seja modificado 
e que haja ganhos como um todo na reforma. Ao sinalizar todas as 
proposições, há um ganho fiscal imediato para o Estado, o que 
compensa muito esse custo adicional de uma previdência 
complementar com um teto para o servidor público, que, em longo 
prazo, será diluído, e será beneficiário, por si só, o Estado. 

Em relação ao teto, que atingiria apenas parte dos servidores, algo 
em torno de 20% dos servidores na União, que, em verdade, 
representariam principalmente as carreiras típicas, fundamentais para 
o E~tado, reafirmo a necessidade de se ter uma filosofia em relação 
ao Sistema, que seria um sistema único para todos ou não. O Governo 
sempre defendeu um sistema único para todos. A valorização dessas 
categorias pode se dar mediante outros requisitos, seja regime jurídico 
de trabalho, seja remuneração. Há que se valorizar determinadas 
carreiras. 

Finalmente, não disse que a aposentadoria média dos militares era 
de R$7.000,00. No âmbito federal, a aposentadoria média dos 
militares da reserva é de R$4.265,00. Sabemos que há diferenças 
substanciais para menos, mas há casos de Coronéis da Polícia Militar 
ganhando R$1 00.000,00 de aposentadoria, o que é um absurdo. A 
idéia do Governo era de que houvesse o regime único de previdência 
para todos os trabalhadores, mas houve necessidade de abandoná-la 
em razão dos impactos fiscais. Também se caminha, em face dos 
próprios requisitos diferenciados que se verificam na carreira militar, 
para a manutenção de um sistema específico, com a correção de 
algumas distorções, como em relação aos beneficiários. Existem 
beneficiários que percebem os benefícios durante toda uma vida. Há 
que se discutir determinadas distorções para saber se se justifica sua 
manutenção ou não. Não há demonstrações de que haverá a inclusão 
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dos militares no sistema dos servidores civis, mas sim de que 
haverá correções do passivo atuarial hoje existente, que, com 
correção de regras, poderia ser aperfeiçoado. · 

O Sr. Presidente - Vou fazer a leitura do requerimento feito para a 
criação da Frente Parlamentar. "Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, os Deputados que este 
subscrevem, requerem, nos termos regimentais, que seja instituída, 
no âmbito da Assembléia Legislativa, Frente Parlamentar em Defesa 
da Previdência Pública. Essa iniciativa tem com fundamento proposta 
apresentada no Fórum Técnico A Reforma da Previdência Social, o 
qual contou com a presença de 1.500 participantes e o apoio de 
inúmeras entidades públicas da sociedade civil. Assim, esta Casa, que 
tem se pautado pela atuação democrática na sua interlocução com a 
sociedade e pela defesa dos direitos dos cidadãos, poderá, por meio 
da medida solicitada, atuar ativamente nos debates que ora ocorrem 
no País. Sala das Comissões, Deputado Célio Moreira, Presidente da 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, 2° Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, 
Deputada Marília Campos, Vice-Presidente da Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Ação Social, Deputado André Quintão, membro 
da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social". 

Nós, da Comissão, vamos coordenar essa Frente e vamos agendar 
uma reunião com as entidades que subscrevem a proposta 
apresentada neste fórum. 

A Deputada Marília Campos - Sr. Presidente, fugindo um pouco do 
protocolo, antes das considerações finais, peço a permissão deste 
Plenário para registrar algumas ·observações. Como parlamentar do 
PT, não poderia me omitir de registrar algumas impressões. 
Rapidamente, quero dizer que vejo com bons olhos toda a 
movimentação que ocorreu .nesta Casa, primeiramente pela 
participação. Esta Casa acolheu, acolhe e continuará acolhendo a 
movimentação da sociedade civil, porque o Governo Lula é um 
Governo que está em disputa e se mobiliza para serem atendidas 
suas reivindicações e os seus interesses. Todos os setores disputam 
esse Governo. E eu, como petista, não me acomodarei com ele, 
mesmo sendo do PT, mobilizando a sociedade civil e influenciando os 
rumos do Governo. Ganhamos a eleição, mas uma disputa de 
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hegemonia tem que ocorrer, e nós, trabalhadores e trabalhadoras, 
temos que garantir, por intermédio da nossa organização e 
mobilização, a implantação do projeto democrático popular. 

Faz parte do processo democrático a nossa organização, a nossa 
luta. Queria, assim, elogiar o debate, a mobilização e o processo 
democrático representado pela participação de todos e todas vocês. 

Em segundo lugar, gostaria, para concluir, de saudar- os 
representantes do nosso Governo Lula que estiveram presentes, bem 
como a participação do Secretário de Estado. Temos a presenÇa da 
Superintendência do INSS, dos representantes da Delegacia Regional 
e do Ministério da Previdência e Ação Social. Quando vimos tantos 
representantes de um Governo discutindo um projeto de reforma da 
Previdência Social ou de qualquer outra reforma? No passado, este 
País foi governado por medidas provisórias. Na ocasião da reforma da 
Previdência, não assistimos a nenhum debate. 

Hoje, estamos no calor de um debate em que o Governo Lula, com 
os seus representantes, constrói a governabilidade não apenas 
institucional, com os Governadores, com o Congresso Nacional, com 
os Prefeitos. Agora, temos uma demonstração clara, em Minas 
Gerais, que o Governo Lula quer construir a sua governabilidade 
também com o movimento social. Então, saúdo também os :três 
representantes do Governo Lula, acreditando que esse Governo vai 
para frente não apenas porque a sociedade se mobiliza, mas também 
porque existe uma disposição clara de garantir a sua governabilidade, 
ouvindo e atendendo às reivindicações do movimento soCial 
organizado. Um abraço a todos vocês. 

O Sr. Marcos Barbonaglia da Silva - Voltamos, então, a manifestar 
nossa satisfação com esse tipo de debate. Penso que só é possível 
construir uma reforma previdenciária, só é possível se chegar a uma 
conclusão com relação a esse tema tão conflitante, tão importante 
para a sociedade, por meio de um amplo debate com toda a 
sociedade, com todas as frentes. Estivemos, recentemente, em outro 
debate amplo sobre a Previdência Social, em Minas, em que o 
Ministro da Previdência, Sr. Ricardo Berzoini, esteve presente._ Foi 
possível, então, iniciar-se essa discussão no nosso Estado. Muitas 
outras reuniões, muitas outras discussões com relação à Previdência 
Social foram travadas. 
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Precisamos, sim, ter uma visão muito fria e muito consciente com 

relação tanto à questão da reforma da Previdência como à tributária e 
à política. Só é possível chegar-se a um consenso se houver 
responsabilidade, tranqüilidade e análise correta e consistente ·de 
todas as questões relacionadas. Não adianta trabalharmos 
simplesmente na questão emocional. Qualquer debate que for feito 
simplesmente no plano emocional ficará apenas no debate, ficará 
apenas nas discussões, e não haverá resposta efetiva. Precisamos 
nos sentar à mesa, levantar os problemas, discuti-los de forma 
madura, encontrando, então, as soluções tão importantes para toda a 
sociedade brasileira. O Ministro da Previdência incumbiu tanto a 
Superintendência do INSS, em Minas Gerais, quanto as gerências 
executivas, no Estado e em todo o Brasil, de serem ouvidoras do 
Ministério com relação às questões da Previdência. Assim, coloco-me 
à inteira disposição - aliás, com a proposta do Eugênio sobre a 
discussão e a formação de grupo técnico - para que nos sentemos, 
discutamos e encontremos soluções transparentes e efetivas. Então, 
tanto a Superintendência quanto as gerências estarão abertas a essa 
discussão e aptas a receber as propostas e encaminhá-las. 

Para que isso aconteça, precisamos que haja trabalho social, 
envolvimento de todas as entidades e, efetivamente, boa vontade e 
luz na discussão. Volto a afirmar que precisamos levantar o problema, 
demonstrar tecnicamente as situações e as possibilidades e, então, 
partir para a solução. 

Agradeço a toda a Mesa a possibilidade desta participação. Este 
debate foi muito importante, não só para a Previdência Social, mas 
para a democracia, para todo o povo brasileiro. Se continuarmos 
neste caminho, se o Governo Lula continuar persistindo nessa visão 
social, de discutir com a sociedade antes da tomada de qualquer 
decisão sobre questões de interesse, isso nos trará muito mais 
tranqüilidade e fortalecerá a sociedade· como um todo. Agradeço a 
todos e coloco-me à disposição para que possamos continuar este 
debate tão importante para a sociedade. Muito obrigado. 

O Sr. Geraldo Almir Arruda - Acredito que tudo já foi dito, e nada 
tenho a acrescentar, apenas quero reafirmar coisas que já foram ditas. 
Em primeiro lugar, quero dizer que há uma consciência no âmbito do, 
Governo de que a reforma da Previdência é necessária e importante',, 

I 
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para o País e será levada adiante. O Governo quer que esse 
processo conte com a participação de toda a sociedade e, nesse 
sentido, não tem se furtado a debater em todos os fóruns e continuará 
a fazê-lo, quando encaminhar a reforma ao Congresso, que é o fórum 
por excelência de discussão com toda a sociedade, uma vez que os 
parlamentares representam toda a sociedade. Então, no 
encaminhamento ao Congresso, não se esgota a discussão:- No 
decorrer da tramitação, o Congresso poderá aperfeiçoar o texto. 
Nesse processo, é importante que toda a sociedade continue 
participando. 

Quero reafirmar que essa reforma não é contra o servidor. Há clara 
intenção do Governo em valorizá-lo. Este é um processo que deve ser 
discutido com as respectivas categorias funcionais. Mas não se pode, 
pelo fato de se adequarem regras de acesso a benefícios para o 
servidor, entender a reforma como uma agressão ao servidor público. 
De forma alguma isso pode ser entendido, não é essa a intenção, e 
não é isso que se quer, mas sim que seja uma reforma justa e viável 
em longo prazo, em que todos os trabalhadores tenham tratamento 
mais equânime. Muito obrigado. 

O Sr. Carlos Calazans - Deputado Célio Moreira, obrigado pela 
presença e por ter proporcionado a esta Casa este debate, que vai 
continuar, como disse o Geraldo. Iniciamos a discussão em Minas 
Gerais, fizemos o primeiro seminário para discutir a reforma da 
Previdência no Governo Lula, com a presença do Ministro Ricardo 
Berzoini, que conversou com companheiros nossos da área -do 
sindicalismo, na ocasião, na CDL. O Governo está passando dos .1 00 
dias. Todos sabem do País que herdamos; lutamos para conquistar a 
Presidência da República. Mas o poder é muito complexo, temos a 
Presidência da República como instrumento de transformação e 
precisamos ganhar outras coisas, como a opinião pública. Sabemos 
exatamente onde está a mídia, que não depende da nossa vontade. 
Isso também significa correlação de forças. 

Hoje não temos maioria no Congresso Nacional para votar e definir 
as medidas que queremos. O Governo Lula está convencido de que 
as reformas são os pilares para as mudanças. O Presidente, nesses 
100 dias, conversou com centenas de grupos ligados à terra, com o 
MST, os produtores rurais, a CUT, a FIEMG, a Força Sindical. Levarei 

475 
a proposta de Eugênio, no que diz respeito às questões específicas 
dos servidores. Só não gostaria, como companheiro que sou deste 
Governo, de deixar perguntas sem resposta. 

A Maria Lúcia fez uma pergunta muito importante, mas só temos 
condições de respondê-la quando tivermos, na sociedade brasileira, 
melhor correlação de forças. Estamos convencidos de que esse sério 
problema drena grande parte de nossa economia, e, evidentemente, o 
Presidente Lula está tratando da questão com todas as autoridades da 
América Latina, que passam pelos mesmos problemas. Irá discutir a 
questão com os embaixadores na África e na Ásia. A discussão da 
dívida externa com o FMI não deve ser só do Brasil, embora este 
possa liderar uma discussão internacional a respeito do assunto. 
Também o conjunto da sociedade deve se manifestar, já que se 
encontra, no Congresso Nacional, a discussão do plebiscito oficial. Na 
nossa opinião, o Governo Lula tem de ganhar estabilidade e 
condições políticas para rever muitas das questões que herdamos há 
anos, de acúmulo de um grande passivo que não produzimos, muito 
pelo contrário, estávamos gritando contra ele nas ruas. 

Acredito que o Governo Lula caminha para realizar nosso sonho: 
criar, no País, um novo contrato social, visando, sobretudo, à 
população trabalhadora, aos mais pobres, aos mais sacrificados. E 
isso estará embutido na Previdência e na reforma tributária. Enganam-
se os que acham que o Governo Lula manterá esse "status quo" da 
comunidade financeira ou das grandes oligarquias no Brasil. Estamos 
preparando o Brasil para fazer a distribuição de renda e, se foi 
essencial ir às ruas gritar "diretas já", lutar pelo "impeachment", 
continua sendo essencial, para todos os movimentos, permanecerem 
mobilizados, reivindicando, o que achamos muito natural. Precisamos 
do povo, das ruas, da mobilização, para que o Governo avance. Não 
somos nem seremos os donos da verdade. Parabéns, Célio Moreira, 
parabéns Marília, parabéns Assembléia Legislativa, que esta seja a 
Casa da voz viva do povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Eugênio Celso Gonçalves ~- Estou apenas reafirmando o meu 
agradecimento à Assembléia, em- nome de todas as entidades que, 
juntamente com ela, organizaram este evento. Agradeço ao 
Presidente dos trabalhos, Célio Moreira, ao Presidente da Assembléia, 
à Comissão do Trabalho e a todos os parlamentares que assinaram o 
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requerimento para que este fórum se realizasse. Reafirmo o que já 
disse, que este fórum já é uma vitória do conjunto dos trabalhadores 
de Minas, porque terá desdobramentos importantes, tenho certeza. Os 
compromissos aqui assumidos demonstram isso. 

Fico feliz por ouvir as palavras do Calazans, um membro histórico do 
PT. Sempre fomos defensores dessa auditoria da dívida pública, que 
precisa ser feita, porque esse realmente é o problema do Brasil. o 
País tem um problema visceral. Enquanto não se resolver a questão 
do endividamento público, ficaremos uns contra os outros, dividindo 
migalhas, enquanto o grande capital, especialmente o capital 
financeiro internacional, leva a maior parte do bolo. Você sabe disso e 
expressou com muita propriedade a sua posição com relação a esse 
assunto. Temos certeza de que vamos ter na sua pessoa e na de 
todos os parlamentares comprometidos com essa luta histórica dos 
trabalhadores, o compromisso de enfrentar esse problema, 
defendendo o plebiscito oficial para devassarmos essa dívida, apurar, 
através da auditoria, os verdadeiros aquinhoados com as riquezas 
deste País e fazermos a distribuição de renda, que tem de ser feita· do 
topo da pirâmide para a sua base, e não da classe média para a base, 
como é a distribuição de renda que seria feita por meio da simples 
reforma da Previdência. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Gostaria de dizer que esse tempo que passamos 
no fórum foi um momento de reflexão e de participação. Queria falar 
agora de um momento de expectativa, que seria o lado espiritual. 
Estamos vivendo a Semana Santa. No Evangelho de São João está 
dito que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Havia a 
esperança do povo, pedindo justiça e paz, e, pela misericórdia de 
Deus, Jesus veio. Passou todos os sofrimentos e dificuldades. No 
entanto, com sua fé e obediência ao Pai, derrubou o poder sem 
precisar pegar em armas. Foi humilhado e, por defender os direitos e 
anunciar o amor, a solidariedade e a fraternidade, foi morto na cruz. 
Mas havia a promessa do Pai de que ressuscitaria ao terceiro dia:· E 
ressuscitou. Está vivo para nunca mais morrer. Estamos vivendo o 
momento da expectativa, da vigília, do jejum e da esmola, nesse 
período. Não que Jesus esteja morto, ele ressuscitou, está vivo. Havia 
esperança, fé, mas também o medo das pessoas de que não seria ele 
que viria resolver definitivamente nossas dificuldades e carênciàs. 
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Portanto, na vigília, a pedra rolou, pela misericórdia e pelo amor de 
Deus, ao terceiro dia, e Jesus ressuscitou. Está vivo. 

Espero que vocês extraiam algo bom dessa mensagem e pensem 
na questão do medo, da vigilância e da esperança que realmente 
venceu. Na oportunidade, desejo a todos e a suas famílias uma feliz 
Páscoa! 

A Presidência manifesta os agradecimentos aos Srs. Geraldo Almir 
Arruda, representante do Ministro da Previdência Social, Ricardo 
Berzoini; Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado da Fazenda 
de Minas Gerais; Marcos Barbonaglia da Silva, Superintendente 
Regional do INSS em Minas Gerais; Carlos Calazans, Delegado 
Regional do Trabalho em Minas Gerais; às demais autoridades, bem 
como ao público em geral, que nos honrou com sua presença. 
Agradecemos à diretoria, à assessoria e aos técnicos da Casa, que se 
empenharam para que o fórum transcorresse com sucesso. Na 
pessoa do Juscelino, agradeço a toda a equipe. 

Quero agradecer também à Comissão Relatora, e gostaria de 
nominar os seus membros, que trabalharam intensamente e nos 
ajudaram na realização deste fórum: Andrea Myrrha Guimarães de 
Almeida, do SISIPSEMG; Cláudio Figueiredo, da AMAGIS; Eni 
Carajás, do Conselho Estadual de Saúde; Eugênio Celso Gonçalves, 
da UNAFISCO; Luiz Gonzaga Ribeiro, da ASPRA-PM-BM; Márcio 
Soares Pereira, do INSS; Renato Barros, Coordenador lntersindical 
dos Servidores Públicos Estaduais; Robson de Souza Bittencourt, da 
Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas; Sérgio, do 
SINDIFISP; Wagner Francisco Alves Pereira, da Frente de 
Federações dos Trabalhadores de Minas Gerais. 

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

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

TRAMITAÇÕES DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM No 40/2003 

Comissão Especial 
Relatório 
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Por meio da Mensagem no 40/2003, o Governador do Estado 

submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
Estadual, o nome do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, indicado para a 
Presidência da Fundação de Arte de Ouro Preto- FAOP. 

Nos termos do art. 111, "c", ele o § 1 o do art. 146, do Regimento 
Interno, foi constituída esta Comissão Especial para emitir parecer 
sobre essa indicação. Procedeu-se então à argüição pública do 
indicado, que respondeu às questões elaboradas pelos Deputados. 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
Pela análise do "curriculum vitae" do candidato, assim como pelo 

seu desempenho na argüição, foi evidenciado seu preparo .para 
assumir o cargo. Ele não só tem os conhecimentos necessários para 
presidir a instituição como também é comprometido com os seus 
princípios. Por isso, consideramos que atenderá com desenvolturà às 
exigências do cargo. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do nome do Sr. 

Octávio Elísio Alves de Brito para Presidente da Fundação de Arte de 
Ouro Preto. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente- Miguel Martini, relator- Biel Rocha. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 239/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia " 

Relatório 
De autoria do Deputado Sidinho do Ferrotaco, o projeto de lei em 

análise objetiva declarar de utilidade pública o Centro Espírita 
Caminho da Paz - CECP -, com sede no Município de São João del-
Rei. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda no 1, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade é _ uma sociedade civil com personalidade 

jurídica, sem fins lucrativos e desenvolve atividades de caráter 
essencialmente assistencial. 

479 
Possui como objetivos primordiais construir e manter, com os 

recursos disponíveis, creches, orfanatos, hospitais e . farmácias 
comunitárias; promover campanhas de arrecadação de gêneros 
alimentícios, roupas e medicamentos para distribuição gratuita, 
envidando sempre esforços para reduzir a miséria, a fome e a 
indigência; criar, manter e organizar escolas ou cursos especiais para 
deficientes e promover o trabalho. Suas iniciativas são desenvolvidas 
sem favorecimento de pessoas ou grupos, com vistas à efetivação da 
fraternidade humana e ao conhecimento e prática do bem, da justiça, 
do amor e da verdade, inspirando-se especialmente no Evangelho de 
Jesus. Em vista disso, a consideramos merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

239/2003 com a Emenda no 1 , oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 256/2003 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição sob comentário 

tem por intento declarar de utilidade pública a Associação Comunitária 
de Comunicação de ltapagipe - ACCI -, com sede nesse município. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda no 1. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o-art. J 03, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade, fundada em 20/2/98, mantém um serviço de 

radiodifusão na cidade de ltapajipe, prestando à população inúmeros 
serviços comunitários. Entre eles, objetiva dar oportunidade à difusãq 
de idéias, oferecendo mecanismos para a formação de valores cívicos 
e morais. 

Também estimula o lazer, a cultura e eventos sociais, além de 
apoiar programas comunitários que visem à promoção do bem-estar 
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dos moradores. 

Assim, fica claro para nós que o seu trabalho a torna merecedora do 
título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 256/2003 

com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de Constituição e 
Justiça. · 

Sala das Comissões, 5 de maio de 2003. 
Djalma Diniz, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 212/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 212/2003, ex-Projeto de Lei no 1.150/2000, 
institui o Certificado de Responsabilidade Social, a ser conferido às 
empresas que publicarem o seu balanço social, e dá outras 
providências. 

A proposição foi desarquivada a requerimento do Deputado José 
Milton e publicada no "Diário do Legislativo" em 1°/3/2003. 

Distribuído o projeto a esta Comissão, cumpre-nos emitir parecer 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição estabelece que, para a obtenção do certificado,~ a 

empresa deverá publicar o seu balanço social, documento 
comprobatório de sua atuação social durante o ano, que explícita a 
qualidade de suas relações com os empregados, o cumprimento das 
cláusulas sociais, a participação dos empregados nos lucros da 
empresa, as possibilidades de desenvolvimento pessoal, bem como a 
relação da empresa com o meio ambiente. 

Nos termos do projeto, será concedido o troféu Destaque 
Responsabilidade Social à empresa cujo balanço social tenha 
apresentado os melhore:s resultados, segundo os indicadores 
previstos em seu art. 3°. A Mesa da Assembléia incumbirá constituir 
uma comissão especial para analisar os balanços e escolher a 
empresa que deverá receber o troféu. 

Sob a ótica jurídico-constitucional, cumpre dizer que é lícito à 
Assembléia legislar sobre o assunto, com base no que dispõe o art. 25 
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da' Constituição da República, segundo o qual os Estados se 
regem pelas Constituições e pelas leis que adotarem, observados os 
princípios nela consignados. O § 1 o desse dispositivo dispõe que são 
reservadas aos Estados as competências que não lhes , sejam 
vedadas pela Constituição Federal. Trata-se, pois, do exercício de 
competência legislativa residual. 

Outrossim, cumpre dizer que inexiste regra instituidora de reserva de 
iniciativa quanto a esse assunto, de modo que nada obsta \ à 
deflagração do devido processo legislativo por parte deste parlamento. 

Todavia, apesar de inexistirem empecilhos quanto à competência 
legislativa ou quanto à iniciativa, o projeto merece reparos de ordem 
técnico-jurídica. Veja-se, por exemplo, a atribuição deferida à 
Assembléia Legislativa para conferir às empresas o Certificado de 
Responsabilidade Social. Trata-se de atribuição que deveria ser 
outorgada ao Executivo, pois é a esse Poder que incumbe a fiel 
execução das leis, competindo à Assembléia tão-somente a sua 
elaboração. De fato, é mediante a ação executiva que os preceitos 
legais ganham operatividade prática. 

Outra impropriedade digna de nota refere-se ao elenco de 
indicadores que o projeto estabelece para efeito de elaboração do 
balanço social das empresas, no qual consta, por exemplo, o 
recolhimento de impostos. Ora, não faz sentido erigir como fator de 
avaliação de atuação social de uma empresa algo que é, antes, uma 
o~rigação legal, como é o caso do pagamento de impostos. 

A vista dessas e de outras impropriedades, entendemos necessária 
a formulação do Substitutivo no 1, que preserva a idéia original do 
projeto e afasta as imperfeições nele contidas. Cumpre dizer que 
algumas disposições desse substitutivo foram inspiradas em projeto 
de lei apresentado pelo Deputado Carlos Pimenta na legislatura 
passada, o qual não foi recebido em virtude da precedência 
cronológica do ex-Projeto de Lei no 1.150/2000, que deu origem à 
proposição ora em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 

pela juridicidade, 
Lei no 212/2003 na 

l 
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Institui o Certificado de Responsabilidade Social, a ser conferido 

às empresas que publicarem o seu balanço social, e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o Certificado de Responsabilidade Social, a 

ser conferido pelo Estado às empresas que publicarem o seu balanço 
social. _ 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por balanço 
social o documento por meio do qual a empresa demonstra a sua 
atuação social durante o ano, a qualidade de suas relações com os 
empregados, o cumprimento das cláusulas sociais, a participação dos 
empregados nos lucros da empresa e as possibilidades :de 
desenvolvimento pessoal, bem como esclarece sua relação com o 
meio ambiente e o cumprimento de suas funções sociais. 

Art. 2°- As empresas interessadas na obtenção do certificado de que 
trata esta lei deverão encaminhar ao órgão definido em regulamento 
cópia da publicação do seu balanço social até o último dia útil do mês 
de junho de cada ano. 

Art. 3°- Será concedido o troféu Destaque Responsabilidade Social à 
empresa cujo balanço social tenha apresentado os melhores 
resultados, de acordo com os seguintes indicadores: 

I - alimentação: despesas com restaurante, tíquete-refeição, 
lanches, cestas básicas e outros gastos com a alimentação dos 
empregados; 

11- saúde: investimentos realizados com plano de saúde, assistência 
médica, programa de medicina preventiva, programas de qualidade de 
vida e outros investimentos em saúde; 

111 - educação: investimentos realizados em programas de estágios, 
reembolso de educação, bolsas de estudo, creches, assinaturas de 
revistas, educação e treinamento de empregados ou de seus 
familiares; 

IV - aposentadoria: gastos com planos especiais de previdência 
privada, tais como fundações previdenciárias, complementações de 
aposentadoria e outros benefícios concedidos aos aposentados; · 

V - outros benefícios: seguros, empréstimos, investimentos em 
atividades recreativas, transportes e outros benefícios oferecidos aos 
empregados; 
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VI - contribuições para a sociedade: investimentos nas áreas de 

cultura, esportes,._habitação, saúde pública, saneamento, segurança, 
urbanização, educação, defesa civil, pesquisa, obras· : públicas, 
campanhas públicas e outros . gastos sociais com a comunidade, 
realizados sem fins lucrativos; , -

VIl - investimentos em meio ambiente: reflorestamento, despoluição, 
introdução de métodos não poluentes e outros investimentos que 
visem à conservação e à melhoria do meio ambiente; 

VIII - folha de pagamento bruta: valor total da folha de pagamento, 
incluídos os encargos sociais; 

IX - número de empregados: número de empregados registrados, 
considerando o último dia do exercício anterior; 

X - número de admissões: admissões efetuadas durante o período, 
especificadas por sexo. 

Art. 4°- O Certificado de Responsabilidade Social terá validade pelo 
período de um ano, desde que sejam atendidos os seguintes 
requisitos.: 

I - envio, a cada seis meses, de relatório acerca das ações e dos 
projetos sociais desenvolvidos no período; 

11 - garantia de livre acesso aos programas sociais desenvolvidos 
pela empresa. 

§ 1 o_ O descumprimento de qualquer dos requisitos suspenderá a 
validade do Certificado até que a falta seja corrigida, o que pode 
ocorrer no prazo máximo de um mês contado da data em que ela for 
verificada. 

§ 2°- Se não for corrigida a falta no prazo fixado no § 1 o, a empresa 
perderá o Certificado, não podendo requerê-lo novamente pelo prazo 
de três anos. 

Art. 5°- A renovação da validade do Certificado de que trata esta lei 
será feita de forma automática, a cada ano, desde que a empresa 
tenha cumprido o disposto no art. 4°. 

Art. 6°- A concessão do Certificado de Responsabilidade Social será 
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado. 

Parágrafo único - A suspensão da validade do certificado bem cOmo 
a sua renovação serão publicadas no órgão oficial dos Poderes do 
Estado. 

Art. 7°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
! 
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e vinte dias. 
Art. 8°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo, relator - Paulo 
Piau - Leonardo Moreira - Bonifácio Mourão - Ermano Batista' -
Gustavo Valadares. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 224/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Marília Campos, o projeto de lei em epígrafe 

cria o Fundo Estadual do Trabalho - FET - e dá outras providências. 
A matéria é oriunda do ex-Projeto de Lei no 241/95, o qual adveio do 

ex-Projeto de Lei no 1.394/93, e foi desarquivada em virtude de 
requerimento publicado em 20/2/2003. Vem agora a esta Comissão 
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise institui o Fundo Estadual do Trabalho- FET 

-, que tem por objetivo o financiamento da folha de pagamento de 
empregados em atividades urbana e rural, contribuindo para ·o 
desenvolvimento social e econômico do Estado, bem como para a 
manutenção do nível de emprego. Poderão recorrer ao FET ··as 
microempresas, as pequenas empresas urbanas, os microprodutores 
e os pequenos produtores rurais. O projeto prevê, entre os recursos 

. que comporão o fundo, 15% do lucro líquido dos Bancos do Estado· e 
estabelece uma contrapartida de, no mínimo, 1 O% do valor total do 
empréstimo obtido. O projeto determina as condições para os 
financiamentos e, por fim, define o órgão gestor, o agente financeiro e 
o grupo coordenador do fundo. 

A criação do FET, proposta originariamente em 1993, era viável em 
virtude da previsão de 15% do lucro líquido dos Bancos estaduais 
para integrarem os recursos do fundo. No entanto, devido . à 
privatização ocorrida no Governo Eduardo Azeredo, hoje não há mais 
Bancos estaduais. Por esse motivo, o projeto em questão perdeu a 
sua maior fonte de financiamento, a qual justificava a sua instituição. 
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Sem esse recurso, o fundo dependeria apenas de dotações 
consignadas na leL orçamentária anual, perdendo completamente seu 
objeto. 

Há ainda o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -
BDMG. Este, no entanto, é apenas um Banco de fomento, que tem 
por finalidade proporcionar recursos aos programas e projetos de 
interesse do desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais, 
com apoio prioritário ao setor privado. É constituído sob a forma de 
empresa pública, nos termos da Lei no 10.092, de 1989, e, como 
instituição financeira, está sujeito às normas do Banco Central. A 
empresa pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, integrante da administração indireta, criada para 
prestar serviços públicos ou atuar no campo da atividade econômica 
nos limites estabelecidos pela lei de criação. Vinculada ao ente estatal 
a que pertence, possui autonomia administrativa e financeira e opera 
em regime de iniciativa particular, sendo regida por seu estatuto. 
Assim determina a Constituição Federal, no inciso li do § 1 o do art. 
173, que submete as empresas públicas ao regime jurídico próprio 
das empresas privadas, até mesmo quanto aos direitos e às 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. 

O Estado apenas supervisiona o desempenho do BDMG, mas este 
deve atuar de acordo com o estabelecido pelo seu Conselho de 
Administração, nos termos das normas de direito privado que regulam 
a matéria. Dessa forma, não pode uma lei estadual regular os 
negócios do Banco, dispondo sobre a destinação de seu lucro líquido. 
Ademais, como o Banco é sujeito à regulamentação do Banco Central, 
tem de, obrigatoriamente, obedecer a determinados índices de 
capitalização para a continuidade de suas operações como integrante 
do sistema financeiro nacional. Portanto, não pode dispor de seu 
lucro, sob pena de inviabilizar sua atividade operacional. 

Nesse sentido, questionamos a razoabilidade da criação de um 
fundo especial como o que se pretende instituir, que não possui 
receita própria. Vale consignar que o princípio da razoabilidade é 
expressamente previsto na Constituição do Estado, no seu art. 13, ·.e, 
além de nortear as atividades da administração pública, é aplicável ao 
Poder Legislativo. · . . 

Uma análise da execução orçamentária dos fundos estaduais j~ 
\ 
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existentes demonstra um grande problema na sua constituição .. 
Apesar de os fundos estarem excluídos do princípio da unidade 
orçamentária, em Minas Gerais os recursos por eles arrecadados são 
alocados no caixa único do Estado, conforme determina o Decreto no 
39.87 4, de 1998. Assim, mesmo os recursos vinculados estão sujeitos 
à discricionariedade do Governo Estadual. Isso significa, na prática, 
que a presença de recursos orçamentários não implica, 
necessariamente, a sua execução. Há fundos que possuem um 
grande volume de recursos orçamentários e nenhum recurso 
financeiro. Ademais, há fundos que, por não possuírem recurso 
próprio, figuram na lei orçamentária apenas como uma "janela", 
ficando dependentes de uma eventual suplementação. Fica sem 
sentido, portanto, a criação de fundos no Estado de Minas Gerais. 

No âmbito federal, aliás, de acordo com Oswaldo Maldonado 
Sanches, Consultor da Câmara dos Deputados (Fundos Federais: 
Origens, Evolução e Situação Atual da Administração Federal. 
"Revista de Administração Pública". v. 36, no 4, p. 627-70, jul.- ago. 
2002), adota-se o princípio da exceção para a criação de fundos de 
qualquer natureza. Segundo o Consultor, é emblemática a posição da 
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, que 
editou norma interna contrária à criação de fundos, considerando que 
"é inadequada orçamentária e financeiramente a proposição que cria 
ou prevê a criação de fundos com recursos da União", ressalvando-se 
os casos em que o fundo a ser criado seja de relevante interesse 
econômico ou social para o País e quando as atribuições previstas 
para ele não puderem ser realizadas pela estrutura departamental da 
Administração Pública. 

Ressalte-se que o Projeto de Lei Complementar no 135/96, que visa 
a atender ao disposto no art. 165, § 9°, da Constituição da República, 
e que recebeu parecer pela aprovação da Comissão de Finanças é 
Tributação da Câmara dos Deputados, veda a constituição de fundo 
ou sua ratificação - que deve se dar até o término do plano plurianual 
em vigor- nas seguintes situações: quando seu programa de trabalho 
puder ser executado diretamente pelo órgão ou pela entidade 
supervisara, quando as rE;)ceitas próprias do fundo não atingirem 50% 
das receitas totais e quando as finalidades do fundo puderem ser 
alcançadas mediante a vinculação de receitas a objetivos ou serviços 
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específicos. 

Pelos motivos expostos é que a Lei Complementar no 27; de 1993, 
que estabelece os parâmetros para a instituição e a extinção de fundo, 
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 36, de 1995, 
exige que a autorização legislativa para a instituição de fundo seja 
baseada na demonstração pormenorizada de viabilidade técnica e 
econômica, bem como do interesse público do fundo. Como vimos, o 
FET, por não possuir fonte de recursos própria, configura-se como um 
fundo inócuo, inviável. 

Não podemos nos furtar à observação de que o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador- FAT -,instituído pela Lei Federal n° 7.998, de 1990, e 
vinculado ao Ministério do Trabalho, é destinado ao custeio do 
Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e 
ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico. No 
orçamento de 2003, foi prevista uma transferência do Ministério do 
Trabalho para o Estado, por via da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Esportes, para a qualificação profissional dos trabalhadores, 
no valor de R$19.713.401 ,00 (convênios- fonte 24). 

Por fim, as leis instituidoras de fundo, de acordo com o comando da 
Lei Complementar no 27, de 1993, devem definir o órgão gestor e o 
grupo coordenador, que seriam, no caso do projeto em exame, órgãos 
do Poder Executivo. Ou seja, uma proposição de iniciativa 
parlamentar estaria atribuindo competências para órgãos de outro 
Poder, o que é inconstitucional. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 224/2003. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ermano Batista- Leonardo Moreira- Paulo Piau. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 

309/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução no 309/2003, de autoria da Mesa da 
Assembléia, que altera a Resolução no 5.176, de 6 de novembro de 
1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, foi .aprovado no 2° turno, na forma dó 

I 

----0---__. 



488 
Substitutivo no 1 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 1 o do art. 268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 309/2003 
Cria a Comissão de Participação Popular, mediante alteração nos 

arts. 101, 102, 288 e 289 da Resolução no 5.176, de 6 de novembro 
de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 101 da Resolução no 5.176, de 6 de novembro de 

1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI: 
"Art. 101 - ( ... ) 
XVI- de Participação Popular.". 
Art. 2° - O art. 102 da Resolução no 5.176, de 6 de novembro de 

1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI: 
"Art. 102- ( ... ) 
XVI -da Comissão de Participação Popular: 
a) a proposta de ação legislativa encaminhada à Assembléia 

Legislativa, nos termos do art. 289; 
b) a realização, com a concordância prévia da Mesa da Assembléia, 

de consulta pública sobre assunto de relevante interesse; 
c) a sugestão popular visando a aprimorar os trabalhos 

parlamentares.". 
Art. 3° - O art. 288 da Resolução no 5.176, de 6 de novembro de 

1997, fica acrescido do seguinte§ 3°, passando o art. 289 a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 288- ( ... ) 
§ 3° - Nas comissões e em Plenário, poderá usar da palavra para 

discutir o projeto de lei de iniciativa popular, pelo prazo total de 60 
(sessenta) minutos, o primeiro signatário ou aqueles que este houver 
indicado. 

Art. 289- É facultada a entidade associativa da sociedade civil, com 
exceção de partido político com representação na Casa, a 
apresentação à Assembléia Legislativa de proposta de ação 
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legislativa. 

§ 1 o - A proposta a que se refere este artigo será encaminhada à 
apreciação da Comissão de Participação Popular, que poderá realizar 
audiência pública para discuti-la. 

§ 2° - Aprovada a proposta, esta será transformada em proposição 
de autoria da Comissão de Participação Popular ou ensejará, quando 
for o caso, a medida cabível. 

§ 3° - Será anexada à proposição de autoria da Comissão de 
Participação Popular a proposição em tramitação que com ela guarde 
identidade ou semelhança, desde que a proposta de ação legislativa 
que originou a proposição da Comissão tenha sido protocolada antes 
da proposição de autoria parlamentar. 

§ 4°- Aplica-se à proposição de que trata este artigo o disposto no§ 
3o do art. 288.". 

Art. 4°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Biel Rocha. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 61/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a propos1çao em tela 

requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao 
Secretário de Estado da Fazenda informações sobre as 
compensações tributárias realizadas em Minas Gerais, no período de 
1°/1/98 até a data do cumprimento do requerimento. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A compensação é forma de , se extinguir uma obrigação, com 

pagamento indireto dos débitos até o montante equivalente entre a 
dívida a ser paga e a dívida a ser recebida, e somente ocorrerá se as 
duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da 
outra. 

Evidentemente, as dívidas a serem compensadas podem não ser de 
valor idêntico, de modo que somente no que se equivalem haverá 
extinção da obrigação, permanecendo o dever de quitar b 
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remanescente. Ademais, a compensação só será possível se as 
dívidas forem líquidas e certas e de bens fungíveis. 
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A compensação é também forma de extinção do crédito tributário, 
segundo o art. 156, 11, do Código Tributário Nacional, mas, aqui, exige 
o art. 170 do referido diploma que haja disciplina específica sobre a 
matéria. Assim, encontra-se estatuído no "capuf' que a lei deve 
autorizar a compensação de créditos tributários do sujeito passivo 
contra a Fazenda Pública, permitindo, dessa maneira, que o legislador 
ordinário possa estabelecer como se fará a compensação. 

Como no direito tributário são imperativos os princípios . da 
segurança jurídica, da indisponibilidade dos bens públicos e da 
moralidade administrativa, o direito à compensação é e deve ser 
modelado na lei, que lhe dita os pressupostos e requisitos essenciais. 
O princípio da legalidade é rigoroso e extenso nesse campo jurídico; 

No ordenamento estadual, há a Lei no 13.243, de 23/6/99, que 
autorizou o Poder Executivo a "realizar a compensação de crédito 
tributário com crédito líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda 
Pública, estatuindo em que condições e de que maneira". 

Claro está que, nesse campo, apenas a Fazenda Pública tem 
créditos tributários; o contribuinte tem créditos financeiros ou 
administrativos, daí a indagação do nobre parlamentar dirigida à 
Secretaria de Estado da Fazenda, a qual reputamos pertinente ao 
poder fiscalizador atribuído a esta Casa. 

Entretanto, inquirir sobre os dados do sujeito passivo da obrigação 
tributária beneficiado com a compensação extrapola as prerrogativas 
deste Poder. Ademais, é vedado à pessoa de direito público divulgar 
informações obtidas sobre os contribuintes em razão do ofício, 
conforme estatui expressamente o art. 198 do Código Tributário 
Nacional. A Constituição da República, por sua vez, considera 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material e 
moral decorrente de sua violação. Existe, portanto, uma limitação ao 
poder de fiscalizar e investigar que encontra clara fronteira nos direitos 
e garantias constitucionais do contribuinte, além de previsão nas 
normas infraconstitucionais. Agindo a administração contra a 
Constituição e contra os ditames do referido Código, pratica excesso 
de poder e fere o princípio da segurança jurídica. Esta Casa não 
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poderá responsabilizar o Secretário de Estado por cumprir" a lei, daí 
por que deixaremos,de encaminhar esse item do pedido. 

Devemos ressaltar, ainda, que foi anexado à proposição· que ora 
apreciamos o Requerimento no 127/2003, por se tratar de solicitação 
do mesmo Deputado dirigida à mesma autoridade estadual, na qual 
solicita ao Secretário de Estado da Fazenda informações sobre os 
precatórios devidos pelo Estado, pedido que contemplaremos no 
substitutivo que formalizaremos ao final. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

61/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado da 
Fazenda, solicitando o envio das informações relacionadas a seguir: 

1 - a relação dos créditos do sujeito passivo da obrigação tributária 
compensados desde janeiro de 1998 até a presente data; 

2 - dos créditos do sujeito passivo das obrigações tributárias 
compensados sob a forma de precatórios judiciais; 

3 - informações acerca do montante de precatórios judiciais não 
compensados e não quitados; 

4 - da previsão orçamentária para a quitação dos precatórios 
previstos para o ano de 2003, detalhados quais estão incluídos para 
serem quitados neste ano; 

5 - discriminação dos 20 maiores precatórios judiciais e. 
encaminhamento a esta Casa das decisões judiciais que os 
determinaram. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente- Antônio Andrade, relator- Rêmolo Aloise 

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 153/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Rogério Correia 
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solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
ofício contendo pedido escrito de informações ao Secretário de Estado 
da Fazenda sobre a eventual ausência dos repasses obrigatórios, de 
julho a dezembro de 2002 e no ano de 2003, dos créditos devidos 
pelo Executivo aos Institutos de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais - IPSEMG - e dos Servidores Militares de Mirias 
Gerais- IPSM. 

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno; o 
requerimento foi publicado em 14/3/2003 e a seguir encaminhado a 
este órgão colegiado a fim de receber parecer. -

Fundamentação 
A motivação do pedido aqui expressa é perfeitamente 

compreensível, já que se trata de falhas em organismos que garantem 
a manutenção de pensões, aposentadorias e assistência médica para 
inúmeros servidores públicos estaduais, de diversas categorias, que 
contribuem regularmente para seus institutos de previdência, por meio 
de recolhimento obrigatório em folha de pagamento. 

Vale salientar que a solicitação se encontra amparada no § 2° do art. 
54 da Carta mineira, que dispõe: 

"§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário âe 
Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação 
falsa importam crime de responsabilidade". 

Tal comando está alicerçado na norma que prevê o controle do 
Poder Legislativo sobre os atos da administração, entendendo que 
devem ser praticados em obediência aos princípios constitucionais 
que conformam a administração pública. 

O administrador, assim, não desfruta da liberdade legítima e lícita 
para agir em desvinculação com os princípios e fins constitucionais, 
ainda que tenha a prerrogativa de atuar discricionariamente em 
algumas ocasiões. 

Dessa maneira, concluímos que, em um estado democrático e livre, 
só o legislador pode fixar o que convém ao interesse público, pois é o 
representante da vontade do povo. Não é mister, portanto, que a 
administração estabeleça em cada momento o que convém ao 
interesse público. Sua tarefa é cumprir o que a lei determina. 

Com relação aos repasses das contribuições dos servidores civis e 
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militares aos seus respectivos institutos, sabemos não se.tratar de 
ato discricionário. É ato para o qual existe lei determinando os limites 
da atividade do administrador. Daí a necessidade deste Poder de se 
inteirar da ausência dos repasses a que aludimos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

153/2003 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 156/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Chico Simões, a proposição em exame 

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
ofício ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado- IPSEMG -,solicitando informações sobre os motivos que têm 
levado esse órgão a deixar de fazer o pagamento aos hospitais 
credenciados pelos serviços prestados. 

Após a sua publicação em 15/3/2003, vem o requerimento à Mesa 
da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise encontra respaldo constitucional, conforme 

comprova o § 3° do art. 54 da Carta Política mineira, que assim 
dispõe: 

"§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 
informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, 
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização". 

Conforme a justificação do autor da proposição, várias reclamações 
lhe foram dirigidas sobre débito do IPSEMG para com os hospitais 
conveniados em diversos municípios mineiros, comprometendo o 
atendimento ambulatorial e hospitalar dos servidores públiços 
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estaduais, que não têm outra solução a não ser procurar o Sistema 
Único de Saúde, apesar de haver desconto em seus contracheques 
de 3,2% destinados a financiar esse setor. 

O IPSEMG é pessoa jurídica de direito público, entidade estatal 
autônoma possuidora de patrimônio próprio. Sujeita-se ao controle 
externo, tal como outros órgãos do Estado, por pertencer à sua 
administração indireta. · 

Dessa forma, a autoridade máxima do Instituto, fundada em norma 
de direito, deve alcançar os resultados adequados ao interesse 
coletivo, sem desviar-se desse mister. Sua vontade terá, 
necessariamente, que se dirigir à observância da finalidade específica 
relacionada com a natureza da atividade exercida, sem o que 
incorrerá em falta grave a ser corrigida. Assim, o IPSEMG há 
necessariamente de honrar os compromissos, sem o que não 
conseguirá atingir os propósitos definidos para si. 

Embora concordes com o objetivo formulado na proposição, 
apresentaremos substitutivo ao final do parecer, para emprestar~lhe 
maior clareza. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

156/2003 na forma do Substitutivo no 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve, nos termos regimentais, requer a 
V. Exa. seja enviado ofício ao Presidente do Instituto de Previdência 

.dos Servidores do Estado- IPSEMG -, pedindo informações sobre os 
motivos que têm levado o órgão a deixar de efetuar pagamentos - por 
serviços prestados - a hospitais e entidades por ele credenciados; em 
especial, aos hospitais do Vale do Aço e à Casa de Saúde São José, 
localizada em Uberaba. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 174/2003 
Mesa da Assembléia 
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Relatório 

De autoria da Comissão de Transporte, ComunicaçãO' é Obras 
Públicas, a proposição em exame requer à Presidência da Assembléia 
seja enviado ofício _ao Presidente do BDMG solicitando a relação de 
to?_os o_s contratos f1rmados atualmente entre ele e os municípios para 
ut1IIZaçao dos recursos do Fundo SOMMA, especificando o objeto e 0 
valor de cada contrato, o tempo de execução, a contrapartida exigida 
dos municípios e a relação dos que . estão inadimplentes e dos que 
estão com solicitação de recursos do Fundo em andamento. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Fundo SOMMA foi constituído com recursos originários de 

operação de crédito externo ajustada entre o Estado de Minas Gerais 
e o Banco lnteramericano para Reconstrução e Desenvolvimento -
BID -, à qual se acrescentava contrapartida de recursos do Tesouro 
do Estado. 

O Fundo foi extinto pela Lei no 13.848, de 19/4/2001, cuja ementa 
sintetiza o seu objetivo nos termos seguintes: "Extingue o Fundo de 
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça -
PROSAM -, o Fundo SOMMA, o Fundo Estadual de Saneamento 
Básico - FESB - e o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB 
-, autoriza a capitalização do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A. - BDMG - e dá outras providências". 

Por meio do Decreto no 42.104, de 22/11/2001, foram transferidos 
para Encargos Gerais do Estado, sob a supervisão da Secretaria de 
Estado da Fazenda, os saldos das dotações orçamentárias 
pertencentes a eles. 
, E~ vista disso, consideramos conveniente o envio de proposição ao 
orgao do Estado para que esta Casa se oriente sobre a destinação 
desses recursos. 

Para tanto, é necessário adequarmos a proposição a esse enfoque, 
com apresentação de substitutivo à matéria. 

Conclusão 
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

174/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO No 1 
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais: 
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requer a 

V. Exa., na forma regimental, seja enviado ofício ao Secretário de 
Estado da Fazenda para que informe esta Casa sobre a destinação 
que foi dada ao saldo das dotações orçamentárias do Fundo SOMMA, 
transferido para Encargos Gerais do Estado sob a supervisão dessa 
Secretaria, quando de sua extinção pela Lei no 13.848, de 19/4/2001. · 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 182/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Saúde, a proposição em tela requer à 

Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício à 
Presidente do IPSEMG, solicitando-lhe informação sobre a atual 
situação financeira do órgão, tendo como base o seu balanço 
gerencial. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo visa a obter informações sobre a atual 

situação financeira do IPSEMG. O § 3° do art. 54 da Constituição do 
Estado confere legitimidade à iniciativa, pois assim determina: ' 

"Art. 54- ... 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, 
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização". 

O IPSEMG é uma autarquia com autonomia administrativa ·e 
financeira, prazo de duração indeterminado, vinculada diretamente ao 
Governador do Estado, com a finalidade de prestar assistência 
médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica e social a seus 
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beneficiários, além de responder pelas pensões deixadas pelos 
servidores do Estado aos seus familiares. -, 

A Lei no 14.595, de 22/1/2003, que estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, destinou-lhe, 
para o exercício de 2003, dotação orçamentária no valor de 
R$981.641.158,00. 

Parte dessa receita corresponde ao pagamento da dívida do Estado 
com o Instituto, cujos termos foram estabelecidos pela Lei 
Complementar no 64, de 2002. 

A receita que lhe foi destinada compreende, portanto, as 
contribuições da fonte pagadora, as parcelas da renegociação das 
dívidas e as contribuições dos servidores. Incluem-se também nessa 
receita as parcelas devidas pelos municípios cujas dívidas foram 
renegociadas a partir da autorização conferida pela Lei no 12.992, de 
1998, com as alterações promovidas pela Lei no 13.342, de 1999. 

Atualmente, encontra-se tramitando na Casa projeto de lei que versa 
sobre a renegociação da dívida do Estado com o IPSEMG, ampliando 
o número de parcelas para sua quitação e prevendo a utilização de 
outro índice para atualização de valores. 

Por outro lado, chegaram a esta Casa informações de que o Instituto 
tem deixado de honrar compromissos com os profissionais e pessoas 
jurídicas parceiras no atendimento à saúde, o que tem provocado 
rompimento de convênios firmados e piorado a qualidade de seu 
atendimento. 

Objetivando tornar-nos cientes da sua real situação financeira para 
nos posicionarmos perante as duas situações que aqui apresentamos, 
consideramos o pedido de informação de relevante interesse. 

Somente porque não há necessidade de citar nominalmente o titular 
do órgão a quem se dirige a solicitação, optamos por apresentar-lhe 
emenda. 

Conclusão 
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

182/2003 com a seguinte Emenda no 1. 
EMENDA No 1 

Suprima-se do corpo do requerimento o nome da titular do órgão. i 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. \ 
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Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo 

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 201/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Laudelino Augusto, a propos1çao em 

exame tem por objetivo seja solicitada ao Diretor do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - cópia do contrato de 
execução da pavimentação da Rodovia MG-347, no trecho entre 
Maria da Fé e Cristina, bem como informações sobre o nome da 
empresa ou órgão público responsável pelo projeto geotécnico e 
geométrico e do responsável pela fiscalização ou consultoria da 
execução das obras feitas no citado trecho. 

Nos termos do art 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado em 21/3/2003 e a seguir encaminhado a 
este órgão colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
As razões que ensejam o pedido estão respaldadas pelo avançado 

estado de degradação do piso pavimentado da MG-347, apesar do 
pouco tempo de uso. Isso é preocupante, visto que novas obras de 
recuperação, de grande urgência e importância, poderão incorrer nos 
mesmos erros, caso não haja averiguação dos fatores determinantes 
do desgaste. 

Esclarecemos que, consubstanciadas as alegações que motivaram 
o pedido, ele encontra-se perfeitamente amparado na legislaÇão 
competente, como podemos observar no § 3° do art. 54 da Carta 
mineira, quando dispõe: 

"§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 
informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, 
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização". 

Tal comando constitucional deflui do princípio da tripartição dos 
Poderes e do conseqüente sistema de freios e contrapesos, com 
vistas à busca do equilíbrio necessário à realização do bem- da 
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coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de 
um Poder em detrimento do outro. 

A Carta Magna instituiu, dessa forma, o controle do Poder Executivo 
pelo Legislativo para garantir a efetiva correção na sua conduta 
gerencial e garantir a sua atuação, conforme os modelos desejados e 
anteriormente planejados, gerando uma aferição sistemática. Trata-se', 
na_ verdade, de poder-dever de fiscalização, que não pode ser 
postergado e ao qual não se pode renunciar. 

Dessa forma, mostramo-nos favoráveis à matéria, pois cabe a este 
parlamento o dever de se inteirar dos atos praticados pelos diversos 
órgãos do Governo do Estado que, de certa forma, estejam deixando 
de cumprir com suas incumbências no âmbito da administração. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

201/2003 na forma apresentada. 
. Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 205/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Leonardo Quintão, a proposição em tela 

pretende que, em nome da Assembléia Legislativa, seu Presidente 
formule ao Secretário de · Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes pedido de informações sobre o Programa de Proteção a 
Testemunhas- PRO-VITA -, no tocante a: quantas testemunhas são 
protegidas; qual o custo per capitalmês da proteção de cada 
testemunha;. quantas são as entidades conveniadas; qual o custo 
médio mensal por entidade; qual a taxa de abandono do programa, 
contada a partir de seu início; qual a taxa anual de auto-extermínio por 
testemunha atendida; se as testemunhas recebem alguma ajuda 
pecuniária do Estado; e se as testemunhas possuem algum tipo de 
acompanhamento permanente. 

De conformidade com o disposto nos arts. 188 e 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno, a proposição foi . publicada no diário oficial do 
Estado e a seguir encaminhada a este órgão colegiado, a fint~ de 
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receber parecer. 

Fundamentação 
No tocante à prerrogativa de que goza o Poder Legislativo para 

solicitar por escrito informações, vale esclarecer que ela se aplica, de 
acordo com os §§ 2° e 3° do art. 54 da Constituição mineira, a 
Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras 
autoridades estaduais. 

Com efeito, o pedido configura oportuno exercício do contrôle 
externo, claramente de natureza política. 

Tal controle é desempenhado por órgão alheio à estrutura do que é 
controlado, buscando efetivar mecanismos que visem garantir a plena 
eficácia das ações governamentais, reconhecendo que a 
administração deve ser fiscalizada na gestão dos interesses da 
sociedade. 

O incremento desse controle se deu a partir do avanço da 
democracia e do desenvolvimento do estado de direito moderno, 
levando à melhoria nas relações entre os entes públicos e os 
privados, entre o Estado e o cidadão. 

A matéria do requerimento diz respeito ao programa instituído pelo 
Estado para a proteção de testemunhas. Com o incremento da 
violência, principalmente com relação às pessoas que se propõem a 
cooperar com o Estado para o esclarecimento de crimes, esse 
programa é de vital importância, e saber como vem funcionando é 
matéria de muito interesse desta Casa, que, além de suas 
prerrogativas essenciais, tem o dever de ajudar a promover os direitos 
fundamentais. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

205/2003 na forma apresentada. ' 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator- Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 206/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 

-
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De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a proposrçao em 
est_u?o requer à_ Pr~~idência da Assembléia Legislativa sejam 
solrcrtados ao Secretarro de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes informações diversas sobre os recursos provenientes do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT. , 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
· receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
~ R_egimento lnt_e_rno deste parlamento atribui à Mesa a competência 

prrvatrva de emrtrr parecer sobre requerimento de pedido de 
informação dirigido às autoridades estaduais quanto a fato relacionado 
com matéria legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a seu 
controle e fiscalização. 
~- Fu~d? de Amparo ao Trabalhador - FAT -, objeto da proposição, 

for rnstrturdo pela Lei Federal no 7.998, de 11/1/90. Conforme está 
disposto no seu art. 1 O, ele é vinculado ao Ministério do Trabalho e 
destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao 
pagament? do abono salarial e ao financiamento de programas de 
desenvolvrmento econômico. 

Os recursos do FAT se originam do produto da arrecadação das 
con~ribuições devid~s _ao PIS e ao PASEP; do produto dos encargos 
devrdos pelos contrrburntes, em decorrência da inobservância de suas 
obrigações; da correção monetária e dos juros devidos pelo agente 
aplicador d?s . recursos do Fundo, bem como pelos agentes 
pagadores, rncrdentes sobre o saldo dos repasses recebidos; do 
produto da arrecadação da contribuição adicional pelo índice de 
rotatividade, de que trata o § 4° do art. 239 da Constituição Federal, e 
de outros recursos que lhe sejam destinados. 

O. ar~. 2°-A da referida Lei no 7.998 institui bolsa de qualificação 
profrssronal, a ser custeada pelo FAT, à qual fará jus o trabalhador 
que esteve com o contrato de trabalho suspenso em virtude de 
partici~ação em curso ou programa de qualificação profissional 
oferecrdo pelo empregador, , em conformidade com o disposto em 
convenção ou acordo coletivo celebrado para este fim (artigo 
acrescentado pela Medida Provisória no 2.164-41, de 24/8/2001, em 
vigor conforme o art. 2° da Emenda à Constituição no 32/2001 ). , 

Ao instituir tal norma jurídica, o legislador objetivou o amparo do$ 
! 
I 
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cidadãos que, por um motivo ou outro, se viram desempregados, 
sem uma perspectiva imediata de nova contratação, mas que, através 
do FAT, podem contar, por tempo determinado (4 meses) com 0 
abono salarial e, estando empregados, com programas de 
qualificação profissional. ··, 

Consideramos, portanto, oportuna a proposição, pois através· dos 
dados obtidos por seu intermédio esta Casa estará exercendo seu 
poder de fiscalização sobre a eficácia dos serviços públicos 
destinados ao trabalhador no âmbito do Estado. . · 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

206/2003 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003 .. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 207/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Do Deputado Leonardo Ouintão, por meio da proposiçao em tela, 

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao 
S_ecretário de Desenvolvimento Social e Esportes informações 
drversas sobre os recursos destinados às entidades carentes de 
assistência social, filantrópicas e de interesse público. ' 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame situa-se no domínio da competência privativa 

da Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 62, XXXI, da 
Constituição do Estado. 

O art. 54, § 2°, do mesmo Diploma estabelece, por sua vez, que a 
Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado 
pedido de informação, e a recusa, o não-atendimento no prazo de 30 
dias ou a prestação de informação falsa importam crime de 
responsabilidade. . 

A matéria em exame versa sobre os recursos financeiros destinados 
pelo Estado às entidades de assistência social que atuam como suas 
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parceiras e visam ao interesse público. 

A Lei no 12.925, de 30/6/98, dispõe que a aplicação de recursos 
financeiros pelo Estado, em conformidade com o Sistema e a Política 
Nacional de Assistência Social, reger-se-á pelos objetivos e diretrizes 
definidos nos arts. 203 e 204 da Constituição da República e por 
aqueles previstos na Lei Federal no 8.742, de 7/12/93, que estabelece 
as normas gerais sobre a assistência social. 

Assim, sobre a destinação de recursos do Tesouro para entidades 
que prestam serviços às pessoas menos favorecidas da comunidade, 
o art. 5° e seus §§ 1 o e 2° da Lei no 12.925 dispõe que: 

"Art. 5° - Conceder-se-ão subvenções sociais e auxílios para 
despesa de capital a entidade e organizações sempre que se revelar 
mais econômica a suplementação de recursos de origem privada 
aplicados no desenvolvimento de ações e projetos de interesse social. 

§ 1 o - As subvenções. e auxílios a que se refere este artigo serão 
concedidos para aplicação em ações e projetos que tenham por 
objetivo: 

a) desenvolvimento de atividades de cultura e esporte; b) prot~ção 
ao meio ambiente; c) proteção à saúde; d) programas de alimentação; 
e) cursos de profissionalização; f) atividade de artesanato; g) 
desenvolvimento comunitário; h) outros, definidos em lei municipal. 

§ 2° - Para o atendimento ao disposto neste artigo, serão utilizados 
recursos provenientes das dotações orçamentárias específicas do 
órgão que firmar o convênio". 

Visto que a concessão de benefícios de cunho assistencial é 
proveniente de dotações orçamentárias; consideramos oportuna a 
solicitação em apreço, uma vez que a este Poder é atribuído 
constitucionalmente o papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo e 
a fidelidade funcional do agente responsável por bem ou valor 
públicos. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

207/2003 na forma original. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria, -
Pastor George. · 



PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 242/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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O Deputado Roberto Carvalho, por meio da proposição em exame, 
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
ofício ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, solicitando 
informações sobre a existência de projeto de instalação de um Centro 
de Recuperação de Menores Infratores em detrimento da implantação 
da 11a Companhia de Polícia, instalada na Av. Teixeira Dias com Via 
do Minério, Bairro Barreiro de Cima. J 

Após a sua publicação em 27/3/2003, vem o requerimento à Mesa 
da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A motivação do pedido aqui expressa é perfeitamente 

compreensível, tendo em vista os seguintes pontos: a) expectativa da 
comunidade em se manter um efetivo militar que, em tese, assegura a 
integridade de seus moradores, quando tem acontecido o crescimento 
da ação de bandidos em outras regiões; b) a ação contrária daquele 
órgão, atual Secretaria de Estado da Defesa Social, concluindo pela 
instalação de um Centro de Recuperação de Menores Infratores nó 
local onde está instalada a 11 a Companhia de Polícia, aguardado com 
temor pela população no que tange à insegurança que tais centros 
sempre oferecem aos seus vizinhos, com fugas de pequenos 
marginais e ações policiais de repressão que nunca deixam de trazer 
transtornos a quem por ali transita e mora; c) a obrigatoriedade da 

_ resposta que cabe dar o parlamentar aos seus representados na 
sociedade. 

Vale salientar que a solicitação encontra-se perfeitamente amparada 
na legislação competente, como podemos observar no § 2° do art. 54 
da Carta mineira, que dispõe: 

"§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de 
Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação 
falsa importam crime de ~esponsabilidade. 

Considerando que se a solicitação fosse encaminhada por meio de 
ofício pelo gabinete não ganharia força constitucional, tampouco 
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regimental, o envio do pedido por meio da Mesa desta Casa-
tornou-se, para o seu autor, o único meio de tomar conhecimento das 
razões que levaram a referida Secretaria de Estado àquela decisão. 

Dessa forma, reconhecemos o mérito da proposição, pois cabe a 
este parlamento o dever de se inteirar dos atos praticados pelas 
,Secretarias de Estado que, de certa forma, estejam deixando de 
observar aspectos relevantes do direito coletivo. Mesmo concordes 
com o objetivo formulado na proposição, apresentamos-lhe 
substitutivo ao final do parecer, para emprestar-lhe maior clareza. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

242/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., em consonância 
com o disposto no art. 233, XII, do Regimento Interno, seja enviado 
ofício ao Secretário de Estado da Defesa Social, pedindo informações 
sobre os motivos que têm levado o órgão por ele dirigido a 
implementar projeto de instalação de um Centro de Recuperação de 
Menores Infratores na Av. Teixeira Dias com Via do Minério - Bairro 
Barreiro de Cima, em detrimento da 11 a Companhia de Polícia, ali 
instalada. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo- Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria- Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 244/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Da Comissão de Saúde, por meio da proposição em exame, requer 

à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado pedido de 
informação à Presidente do IPSEMG sobre a existência de portaria, 
norma legal ou outros critérios usados para selecionar hospitais e 
prestadores de serviço para receberem o pagamento dos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2002, em detrimento de outros que 
não receberam. 1 

~------------~----------~~ 
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Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia 

para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Constituição mineira, no art. 54, § 3°, assegura à Assembléia 

Legislativa a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informação 
a dirigente de entidade da administração indireta, acrescentando 
ainda que a recusa, o não-atendimento no prazo de 30 dias ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização. 

A matéria em questão versa, em seus aspectos gerais, sobre 
débitos do I PSEMG para com hospitais credenciados e com 
prestadores de serviços. Essa situação tem sido alvo de constantes 
reclamações dirigidas à Comissão de Saúde, as quais resultaram na 
apresentação de várias proposições a diferentes órgãos, argüindo-os 
sobre os fatos que pudessem ter gerado tal situação. 

Em particular, versa sobre denúncia feita em recente reunião dessa 
Comissão, em que chegou a seu conhecimento que alguns hospitais e 
prestadores de serviço teriam recebido o pagamento referente aos 
meses de outubro, novembro e dezembro de 2002, em detrimento de 
outros que não receberam. 

Consideramos que a matéria é oportuna, visto que cabe a este 
parlamento, por força do art. 62, XXXI, fiscalizar e controlar os atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 

No entanto, sentimos necessidade de apresentar emenda 
supressiva para retirar a frase "caso isso tenha ocorrido", pois o 
assunto tem sido divulgado tanto na televisão como na imprensa 
escrita, e, com tal colocação, o próprio autor da proposição suscita 
dúvidas sobre o questionamento formulado. 

Conclusão 
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento 'n° 

244/2003 com a seguinte Emenda no 1. 
EMENDA No 1 

Suprimam-se do corpo da proposição os seguintes termos: "caso 
isso tenha ocorrido". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator- Adelmo Carneiro 
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Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.---

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 256/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Direitos 
Humanos requer o encaminhamento de ofício ao Sr. Alan de Freitas 
Passos, legista do Instituto Médico Legal - IML -, solicitando-lhe 
informações sobre o número de ossadas não identificadas sob a 
guarda desse Instituto, bem como sobre a coleta de material e 
realização de exames de DNA buscando identificá-las. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 28/3/2003 
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos 
do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno sobre ele seja emitido 
parecer. 

Fundamentação 
A apresentação do requerimento pela citada Comissão configura 

efetivo exercício de atribuição que lhe é conferida pelo art. 100, inciso 
IX, do Regimento Interno, transcrito a seguir. 

"Art. 1 00 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, 
da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de 
sua constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido 
escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade 
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a 
outras autoridades estaduais". 

A iniciativa da proposição encontra amparo, ainda, no art. 54, § 3°, 
da Constituição mineira, que assim dispõe: 

"Art. 54- .......................................... . 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração indireta, · ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, 
e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa 
sujeita a responsabilização". . 

A principal característica desse controle é a imposição de um lirriite, 
I 

----0----------' 

1 
i 



508 
a definiç~o de um marco intransponível para o gestor da coisa 
pública. E, por assim dizer, uma garantia de aplicação dos princípios 
que norteiam a administração, mormente os da legalidade, 
legitimidade, moralidade, publicidade de seus atos etc. 

No estado democrático, os controles são instituídos para defender 
os interesses da coletividade, principalmente quando dizem respeito a 
um bem maior, como a vida. 

Claro está que o esclarecimento sobre a quem pertencem as 
ossadas que se encontram sob a guarda do IML muito interessa aos 
administrados em geral, que se sentirão seguros se tiverem certeza 
de que há presteza dos órgãos da administração em cuidar de seus 
interesses 

Assim, esse pedido de informações trata-se de ato legítimo de 
controle e, conforme demonstrado, está plenamente embasado em 
princípios regimentais e constitucionais. 

Contudo ressalvamos que o pedido de informações sempre é 
dirigido a autoridade pública, sendo desnecessário que se faça 
constar no seu texto o nome do titular do cargo, razão pela qual 
entendemos conveniente apresentar emenda endereçando-o 
simplesmente ao Diretor do IML. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

256/2003 com a Emenda no 1, formalizada nos termos que se 
seguem. 

EMENDA No 1 
Substitua-se, no corpo do requerimento, a expressão "Dr. Alan de 

Freitas Passos, Legista do IML" por "Diretor do Instituto Médico Legal-
IM L". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 278/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Chico Simões, a proposição em exame 

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
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ofício ao Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG - solicitando informações sobre o processo em curso que visa 
à desativação de agências de atendimento da empresa em diversos 
municípios do interior do Estado, bem como finalidades, prazo de 
execução do referido programa, economia real prevista para ser 
obtida com essa iniciativa, número das possíveis demissões, número 
de funcionários a serem transferidos com a centralização dos 
serviços, benefícios advindos para a empresa onde houve fechamento 
de agência e detalhes sobre o projeto de terceirização da empresa. 

Após a sua publicação, em 29/3/2003, vem o requerimento à Mesa 
da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise encontra respaldo constitucional, conforme 

comprova o § 3° do art. 54 da Constituição mineira, que assim dispõe: · 
"Art. 54- ..................................................... . 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, 
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização". 

Em relação à matéria em apreço, o autor da proposição se viu 
envolvido, através das diversas comunidades que representa e das 
manifestações de entidades e organizações, no processo de 
fechamento de agências da CEMIG, que vem forçando o 
deslocamento de usuários a localidades nem sempre próximas para 
resolver suas pendências para com a estatal. 

Claro está que após a divulgação pela empresa de seus prejuízos 
dos últimos anos, tal medida parece ter o objetivo de promover a 
redução de custos. Entretanto, ela tem outras conseqüências para 
seus empregados, tão grandes ou maiores que os prejuízos causados 
aos consumidores, tais como demissões e transferências. Por outro 
lado, não havendo divulgado qual a repercussão das medidas para a 
vida econômica da empresa, fica difícil para este parlamento fazer 
uma avaliação da real extensão dos cortes. 

Assim, mostramo-nos favoráveis à proposição, pois a este 

..______,.... _____ ~:-____________ ___. 
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parlamento cabe o dever de se inteirar dos atos praticados pelas 
entidades da administração indireta do Estado que, de certa forma, 
vão de encontro ao interesse dos administrados. 

Estamos acordes com o objetivo formulado na proposição, mas 
apresentamos-lhe substitutivo ao final do parecer, para emprestar-lhe 
maior clareza e concisão. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

278/2003 na forma do seguinte Substitutivo no 1. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, seja enviado ofício ao Presidente da Companhia 
Energética de Minas Gerais - CEMIG -, pedindo informações sobre os 
motivos e finalidades que têm levado esse órgão ao fechamento de 
agências de atendimento em diversos municípios do Estado, bem 
como sobre o prazo de execução e a economia real que se obterá 
com o programa, o número das possíveis demissões e transferências 
de funcionários com a centralização dos serviços, os benefícios 
advindos em localidades onde já ocorreu fechamento de agências e 
os detalhes sobre o projeto de terceirização a ser implantado. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente -Antônio Andrade, relator- Rêmolo Aloise 

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 314/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Deputado Ricardo Duarte, por meio da proposição em tela, requer 

ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado ao 
Governador do Estado pedido de informação sobre as propostas do 
atual Governo relacionados à UEMG, em especial sobre as 
perspectivas de aplicação de recursos financeiros durante a sua 
gestão e a relação das fundações agregadas com a implantação da 
Universidade. 

Fundamentação 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

511 
A UEMG tem autonomia didático-científica, administrativa, 

financeira e disciplinar, personalidade jurídica de direito público, prazo 
de duração indeterminado, sede e foro na Capital do Estado. 
Vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, tem por 
finalidade o desenvolvimento das ciências, da tecnologia, das letras e 
das artes e a formação de profissionais de nível universitário mediante 
a pesquisa, o ensino e a extensão, observando as políticas 
formuladas pela Secretaria a que se vincula, conforme está disposto 
na Lei Delegada no 91, de 29/1/2003. 

A Lei Orçamentária de 2003 aprovou para a UEMG dotação no valor 
de R$26.605.992,00, sendo que, deste valor, R$13.706.491 ,00 são 
destinados ao grupo de despesas, pessoal e encargos; 
R$3.975.501 ,00, a despesas correntes (custeio); e R$8.920,00, a 
investimentos (dados obtidos na Gerência de Economia e 
Fiscalização.). 

Já as verbas destinadas às unidades filiadas à Universidade 
Estadual não constam dos dados disponíveis do Armazém SIAFI nem 
em lei orçamentária, sendo, pois, necessário indagar sobre elas. 

Além do mais, o signatário da proposição suspeita que há o intento 
de se dar outra destinação a essas autarquias e, por tal motivo, 
indaga às autoridades competentes sobre qual seria essa destinação. 

Com relação a isso, devemos ponderar que toda mudança nos 
objetivos, estrutura e personalidade jurídica das autarquias deve ser 
processada por lei, pois elas foram criadas por instrumento legal. 
Dessa forma, qualquer intenção dos dirigentes estatais com relação a 
elas será necessariamente do conhecimento dos Deputados, que 
poderão discutir a proposta, opinar ou mesmo modificá-la. 

Resta-nos ainda comentar que a inquirição sobre a aplicação de 
recursos financeiros pela UEMG não deve ser dirigida ao Governador, 
mas ao gestor das autarquias, no caso o Reitor, que, conforme dispõe 
a Lei no 11.539, de 22/7/94, é responsável pela gestão financeira da 
entidade, motivo pelo qual apresentamos emenda à proposição. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

314/2003 com a seguinte Emenda no 1. 
EMENDA N° 1 

Substituam-se os termos "Exmo. Sr. Governador Aécio Neves"\ por 
! 
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"Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG -". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 318/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a propos1çao em 

análise requer ao Presidente da Assembléia seja encaminhado ofício 
à Corregedoria de Polícia Civil solicitando iniformações sobre a 
apuração das denúncias recebidas pela Ouvidoria de Polícia quanto à 
prática de tortura e abuso de autoridade por parte do Delegado titular 
da Delegacia de Polícia de São Gonçalo do Sapucaí e demais 
policiais civis lotados nessa Delegacia, bem como na Cadeia Pública 
de Três Corações. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Comissão de Direitos Humanos, valendo-se da prerrogativa que 

lhe confere o art. 102, V, "a", do Regimento Interno, ou seja, a defesa 
dos direitos individuais e coletivos, deve lançar mão desse 
instrumento de controle e fiscalização do Poder Legislativo com a 
finalidade de assegurar que os diversos órgãos do Poder Executivo 
pautem suas condutas pelos princípios conformadores da 
administração e pelos preceitos constitucionais que garantem ao 
cidadão a liberdade de ir e vir, a expressão de suas idéias e a 
incolumidade física e moral. 

A matéria consubstanciada na proposição refere-se a denúncias 
recebidas pela Ouvidoria de Polícia, em relação a prática de tortura e 
abuso de poder por parte do Delegado titular da Polícia de São 
Gonçalo do Sapucaí e por policiais civis dessa Delegacia e da Cadeia 
Pública de Três Corações. 

A segurança pública é o conjunto de meios e de organizações 
ministrados pelo Estado .destinado a proteger a sociedade, sendo 
exercida pelo Estado através das suas polícias (militar e civil), com 
funções ao mesmo tempo preventivas e repressivas e atribuições 
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diversificadas, conforme o campo em que atuam. Mas, no 
cumprimento de suas funções, não cabe à força policial, essencial à 
manutenção da ordem, cometer atos extremados que possam ferir a 
dignidade humana e a cidadania. 

Dessa maneira, se as denúncias têm o suporte dos fatos, 
entendemos que a Comissão de Direitos Humanos deve oferecer sua 
colaboração para elucidá-los, exercendo a competência que lhe atribui 
o art. 102, V, "a", do Regimento Interno. 

Em vista de estarmos acordes com os objetivos formulados na 
proposição, cumpre-nos esclarecer que a emenda apresentada tem 
como único fim dar direção mais apropriada às informações 
requeridas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

318/2003 com a Emenda n° 1, redigida a seguir. 
EMENDA No 1 

Acrescentem-se no corpo do requerimento, após o vocábulo "sobre", 
os seguintes termos: "as ações resultantes das". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 356/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A propos1çao em tela é do Deputado lrani Barbosa e tem por 

objetivo requerer à Presidência desta Casa o envio de ofício à 
Presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS -, 
solicitando-lhe a relação dos bens e valores arrecadados pela 
campanha Minas Solidária, sua contabilização e distribuição. 

Após a publicação do requerimento no diário oficial, ocorrida em 
3/4/2003, foi ele encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
É o § 3° do art. 54 da Constituição do Estado que confere 

legitimidade à iniciativa da proposição, pois assim dispõe: 
"§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 
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informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, 
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização". 

O autor da proposição alega ser "necessário que esta Casa faça 
uma avaliação criteriosa do que está sendo arrecadado em nome do e 
para o povo mineiro, principalmente porque a idéia inicial da 
campanha seria a de atender os flagelados pela enchente que tanto 
sacrificou Minas no início deste ano" e afirma que "as doações em 
dinheiro já chegam perto de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
além de veículos, gêneros alimentícios e por último até mesmo obras 
de arte, que agora devem ser levadas a leilão". Por fim, salienta que o 
Estado tem uma política assistencial aprovada por esta Casa 
Legislativa, que não pode ficar passiva diante da criação informal de 
um projeto assinado pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 

Ajuíza-se, portanto, que o pedido de informações tem o mérito de 
pretender tornar transparentes os atos que envolvem tal campanha, 
condição de grande importância quando se trata de gestão da coisa 
pública, principalmente porque é dever desta Casa a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 
Poderes do Estado, observados os aspectos de legalidade, 
legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita 
ou determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou 
extinção de direito ou obrigação. 

Conclusão 
. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
356/2003 na forma apresentada. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator- Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 357/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado lrani Barbosa, a propos1çao em exame 

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja solicitada ao 
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Presidente da CEMIG cópia do convênio celebrado pela empresa 
com a FIEMG, para fornecimento de serviços técnicos, conforme 
noticiado pelo jornal "Estado de Minas" do dia 23/3/2003, à pág. 11 do 
caderno de economia. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Dispõe este parlamento, para o exercício do controle externo que 

deve exercer sobre os atos do Poder Executivo, do pedido escrito de 
informações dirigido ao Secretário de Estado, a dirigentes de 
entidades da administração indireta e a outras autoridades estaduais, 
que, no caso de recusa, ficam sujeitos à responsabilização, conforme 
estabelecido na Constituição em vigor. 

O que foi solicitado diz respeito a um convênio firmado entre a 
CEMIG e a FIEMG, segundo o qual elas passarão a vender, juntos, 
produtos e serviços no exterior. 

A idéia central deste convênio é usar a CEMIG para fornecimento de 
serviços técnicos, ao mesmo tempo em que os equipamentos seriam 
encomendados de indústrias mineiras, indicadas pela sua parceira de 
negócios. 

Com esta união, o Presidente da FIEMG acredita estar devolvendo à 
CEMIG o caráter de agência de desenvolvimento, nos moldes em que 
foi criada na década de 50. 

Assim sendo, consideramos oportuno o envio do pedido de 
informação proposto, visto que, constitucionalmente, cabe a este 
Poder a fiscalização e o controle dos atos do Executivo, incluídos os 
da administração indireta, e, no caso específico, tomar conhecimento 
das circunstâncias em que foi firmado o convênio entre a CEMIG e a 
FIEMG, cujos resultados são de grande relevância para a economia 
de Minas Gerais. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

357/2003 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 



PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 367/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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Por meio da proposição em tela, a Comissão de Turismo, Indústria e 
Comércio tem por objetivo requerer à Presidência da Casa seja 
enviado ofício ao Presidente da Fundação João Pinheiro solicitando-
lhe o envio a este parlamento de todos os documentos pertinentes às 
denúncias apresentadas em reunião deste órgão colegiado, conforme 
cópia de requerimento do Deputado Chico Simões e anexado a este 
sob comento, sobre os danos ao potencial turístico do Município de 
Coronel Fabriciano, que se encontra ameaçado. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003 
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado, ao qual compete 
emitir parecer sobre a matéria, conforme dispõe o art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. "' 

Fundamentação 
De pronto, cabe esclarecer que as denúncias apresentadas à 

Comissão dizem respeito à intenção da empresa Centrais Elétricas 
Mantiqueira de instalar uma Pequena Central Hidrelétrica -
tecnicamente denominada pela sigla PCH - em localidade do 
Município de Coronel Fabriciano onde existe a maior cachoeira da 
região, com cerca de 120m de queda de água, que constitui 
importante atração turística devido a sua exuberante beleza natural, 
com uma flora variada bastante preservada e uma fauna com cinco 
espécies em extinção. 

E compreensível que as diversas lideranças e autoridades do 
município estejam apreensivas com o grande impacto ambiental que a 
obra acarretará pela destruição da principal atração turística, que é a 
cachoeira Grande do Cocais, pois toda a água que iria para este corpo 
de água seria conduzida por um tubo de ferro com mais de 1m de 
diâmetro e com 4km de extensão. 

A iniciativa da proposição por um dos órgãos colegiados da 
Assembléia Legislativa encontra amparo no seu Diploma Regimental, 
haja vista que o art. 100, inciso IX, ao atribuir às comissões as suas 
competências, além daquelas que lhes são inerentes em face de suas 
denominações, confere-lhes, mediante o inciso IX, a prerrogativa de 
"encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito 
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de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da 
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a 
outras autoridades estaduais". 

Vale ressaltar que esse dispositivo regimental, por sua vez, está 
fundado no art. 54 da Carta mineira, uma vez que estabelece o 
mesmo direito relativamente ao Poder Legislativo, acrescentando, 
ainda, no § 3°, que o não-atendimento ao pedido de informação no 
prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constituem 
infração administrativa, sujeita a responsabilização, sendo que o § 2° 
prevê como endereçado Secretário de Estado, imputando-lhe crime de 
responsabilidade em caso de não-atendimento à solicitação. 

Ainda que o requerimento esteja amparado quanto à iniciativa, 
cumpre-nos esclarecer que pela justificação daquele apresentado 
originalmente pelo Deputado Chico Simões e do qual deriva o que 
está sendo examinado, a intenção inicial é a de se endereçar o pedido 
de informações a autoridade de órgão diretamente ligado à questão 
ambiental, sendo ali citada, apropriadamente, a Fundação Estadual do 
Meio Ambiente. 

À vista disso, permitimo-nos o entendimento de que houve equívoco 
quanto ao órgão destinatário consignado no requerimento, pelo que 
haveremos de apresentar, na parte conclusiva deste parecer, uma 
emenda saneadora da questão. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

367/2003 com a Emenda no 1, nos termos que se seguem. 
EMENDA No 1 

Substitua-se no requerimento a expressão "Presidente da Fundação 
João Pinheiro" por "Presidente da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente- FEAM". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 382/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão Especial do Tribunal de Contas - cdada 
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para, no prazo de 60 dias, averiguar o Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais quanto ao seu funcionamento efetivo em face 
da sua organização interna, dos procedimentos fiscalizatórios que lhe 
são afetos, bem como de outras atribuições constitucionais inerentes 
à sua função -, a proposição em epígrafe tem por objetivo solicitar à 
Presidência desta Casa seja enviado ofício ao Presidente dessa Corte 
de Contas solicitando-lhe o envio de uma série de informações a 
respeito de sua estrutura administrativa e dos seus trabalhos 
realizados desde o ano de 2000. 

Nos termos dos arts. 188 e 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado no diário oficial e a seguir encaminhado a 
este órgão colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
No âmbito deste parlamento, a proposição encontra amparo quanto 

à iniciativa no art. 100, inciso IX, do Regimento Interno, segundo os 
quais às Comissões, em razão da matéria de sua competência, da 
matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua 
constituição, cabe encaminhar, por intermédio da Mesa da 
Assembléia, pedido escrito de informação a autoridades estaduais. 

Tais dispositivos regimentais, na verdade, acompanham norma de 
semelhante conteúdo consubstanciada no § 3° do art. 54 da 
Constituição mineira, com os dizeres de que este parlamento, por 
meio da Mesa da Assembléia, poderá encaminhar o mesmo tipo de 
pedido, com o acréscimo de que o não-atendimento no prazo de trinta 
dias ou a prestação de informação falsa constituem infração 
administrativa, sujeita a responsabilização. 

. Tendo em vista divergência de constitucionalistas quanto ao 
entendimento de que os Tribunais de Contas pertencem ou não ao 
Poder Legislativo, pode-se, de qualquer maneira e conforme o 
ajuizamento, invocar o inciso I ou o inciso 11, ambos subordinados ao§ 
i o do art. 73 da Carta Estadual, segundos os quais, respectivamente, 
os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de 
entidade da administração indireta se sujeitarão a controle interno, 
exercido, de forma integrada, pelo próprio Poder e pela entidade 
envolvida, e a controle. externo. O fato é que todos os órgãos 
estaduais, de forma direta ou indireta, estão submetidos à fiscalização 
do Poder Legislativo, e evidentemente o Tribunal de Contas não está 
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fora disso. 

Reportando-nos ao art. 74, § 1°, inciso I, da Carta minera, 
verificamos ainda que tais controles abrangem a legalidade, a 
legitimidade, a economicidade e a razoabilidade de ato gerador de 
receita ou determinante de despesa e do que resulte nascimento ou 
extinção de direito ou obrigação. 

Embora o requerimento constitua, conforme demonstrado, legítimo 
exercício do papel fiscalizador atribuído ao Poder Legislativo, 
devemos a ele apresentar emenda com o fim de adequar a sua 
redação à boa t~cnica legislativa e de não referir-se a informações 
desnecessárias. E o que faremos a seguir. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

382/2003 com a Emenda n° 1, nos termos que se seguem. 
EMENDA No 1 

No corpo do requerimento, substituam-se os dizeres "Conselheiro 
Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas, na Av. Raja 
Gabaglia, 1.315, Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte-MG - CEP 
30380-090" pela expressão "Presidente do Tribunal de Contas". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abril de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 30/4/2003, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Antônio 
Aureliano Chaves de Mendonça, ocorrido em 30/4/2003, em Belo 
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Arlen Santiago (2), notificando o falecimento do Sr. 
Clemente Antunes de Almeida, ocorrido em 23/4/2003, em Catuti, e do 
Sr. José Estevan Franca Sobrinho, ocorrido em 9/4/2003, em· Santa 
Cruz de Salinas. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alberto Bejani, notificando o falecimento do 
Monsenhor Luiz Freitas Pires, ocorrido em 28/4/2003, em Juí:z de 

1. 
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Fora. (- Ciente. Oficie-se.) BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2003 , · 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 5/5/2003 
Presidência do Deputado Alberto Bejani 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Alberto Bejani - Ana Maria - André Quintão - Célio Moreira - Dimas 
Fabiano - Laudelino Augusto - Sebastião Helvécio. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Bejani) - Às 20h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 6, 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 edi9ão anterior.). 

ATA DA 17a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 29/4/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1a Fase: Discussão e Votação de Pareceres: 
Indicação feita pelo Governador do Estado do nome da Sra. Maria 
Coeli Simões Pires para o cargo de Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -; 
discursos dos Deputados Durval Ângelo, Chico Simões e Rogério 
Correia; votação secreta; aprovação - Indicação feita pelo Governador 
do Estado do nome do Sr. Roberto Rezende para o cargo de Diretor-
Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado 
de Minas Gerais - IPSM -; discurso do Deputado Durval Ângelo; 
questões de ordem; chamada para recomposição de quórum; 
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio 
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Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes 
- Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton 
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz 
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar-: 
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião 
~avarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley 
Avila - Weliton Prado -Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 20h15min, 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 Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) · , 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Indicação feita pelo Governador do Estado do 

nome da Sra. Maria Coeli Simões Pires para o cargo de Presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

T 
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IPSEMG. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo se'creto, 
de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar a indicação 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Com 
a palavra, para encamlnhar a votação, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Angelo*- Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, esta votação tem grande importância, já que indica a Sra, 
Maria Coeli para a Presidência do IPSEMG. Portanto, antes de sua 
realização, é bom que se faça breve histórico desse Instituto. 

Todos presenciamos, durante o Governo Eduardo Azeredo, a crise 
do IPSEMG. O Governo se apropriou indevidamente desse órgão - e 
isso caracteriza crime de apropriação indébita de 
R$1.800.000.000,00 de recursos descontados dos servidores. Aliás, 
todos conhecemos os quatro anos de desgoverno Eduardo Azeredo, 
que causou a crise da entidade, que é fundamental para a política de 
saúde e de assistência social dos servidores do Estado. Há até 
mesmo ação na justiça, fruto de CPI instalada nesta Casa, a qual até 
hoje não teve o devido prosseguimento em função - acredito - da força 
do próprio ex-Governador nos órgãos estaduais. 

Do seu lado, o Governador Itamar Franco, durante o segundo turno 
das eleições de 1998, fez um acordo com a Frente contra a destruição, 
dos serviços públicos, comprometendo-se a indicar servidores 
públicos para gerir o IPSEMG e a fazer os repasses integral e 
diretamente aos cofres do IPSEMG, sem a mediação do caixa único 
do Estado. 

Em função disso, no primeiro ano de administração tivemos 
superávit de R$58.000.000,00 nas contas do IPSEMG, situação que 
não tínhamos há 12 anos. Além do mais, houve uma ampliação: 
praticamente dobrou-se o número de atendimentos e de convênios no 
interior. Os servidores públicos do interior tiveram um nível de 
atendimento e de resolubilidade dos seus problemas em torno de 98% 
na área de saúde. 

Houve outras ações, como a lei complementar que apresentamos 
aqui, colocando o IPSEMG como responsável pelo gerenciamento do 
futuro fundo de aposentadoria do servidor. E poderíamos destacar 
ainda a implantação das equipes de saúde da família. Dentro dessa 
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concepção nova que é o Programa de Saúde da Família, houve 
atendimento psicológico, de assistência social, odontológico, médico e 
na área de enfermagem prestado diretamente ao servidor e suas 
famílias nas próprias casas. 

Tivemos a alegria de concretizar, ao final da administração do Júnior 
e do companheiro Braga, a inauguração de um CTI no IPSEMG, todo 
equipado, com 12 novos leitos, atendendo a uma demanda muito 
grande na Região Metropolitana e, ao mesmo tempo, reduzindo um 
custo que o IPSEMG tinha, por dia, com CTI privado, de cerca de 
R$6.000,00 para R$550,00. Tudo isso representou melhoria no 
atendimento ao servidor. 

Em contrapartida, há uma dívida do Governo Eduardo Azeredo, 
porque durante o Governo Itamar Franco, à exceção do mês de 
dezembro, todos os outros meses tiveram pagamento em dia. 
Tivemos também a renegociação da dívida, junto com o Ministério 
Público, num número significativo de parcelas, o que estava sendo 
cumprido pelo Governo anterior. Os nossos colegas Deputados são 
testemunhas, porque vários falaram aqui elogiando o IPSEMG, 
mesmo sendo, muitas vezes, da Oposição ao Governo Itamar Franco. 

Este Deputado fez duas homenagens ao IPSEMG, em quatro anos: 
nos 88 e nos 90 anos. E nenhuma das homenagens teve menos de 40 
Deputados presentes. E todos elogiaram. E todos éramos procurados 
por médicos e hospitais do interior que queriam fazer convênio com 'o 
IPSEMG, o que ninguém queria antes. A demanda era grande. Sem 
contar o atendimento aos Deputados que, como legítimos 
representantes da população, sempre tiveram um atendimento 
_especial. 

E o que fez o novo Governo ao IPSEMG? De janeiro até agora não 
fez nenhum repasse. Está se apropriando indevidamente do dinheiro 
arrecadado dos servidores. Isso é totalmente ilegal e criminoso.: .É 
absurdo! E por que o IPSEMG sobrevive? Porque tinha em caixa 
R$35.000.000,00 da gestão anterior. A Santa Casa suspendeu ·o 
convênio com o IPSEMG. Mais de 70% dos hospitais suspenderam o 
convênio, porque não recebem desde dezembro os seus pagamentos. 
E médicos e dentistas est~o encaminhando o seu descredenciamento 
junto ao IPSEMG. 

Não conheço a Sra. Maria Coeli, mas é importante a sua presença 

T 
lá, porque representa a continuidade dessa política. E me 
pergunto, Srs. -Deputados: vamos nos calar diante disso? 
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O último golpe contra o IPSEMG aconteceu na semana passada. 
Sabemos que existe toda uma política de desvalorização do servidor 
público, e o Presidente Júnior, como ex-sindicalista, permitiu a 
prorrogação de jornada para que a realidade salarial não fosse tão 
cruel para os servidores. 

Na semana passada todas as prorrogações de jornada pagas 
durante quatro anos foram cortadas. Hoje recebi manifesto de 
Governador Valadares, no qual servidores do IPSEMG denunciam 
redução de salário de até 50%, ficando muitos impossibilitados de 
continuar no IPSEMG. Vamos aprovar essa indicação sem resolver 
esse problema? A medida é clara. Eduardo Azeredo sucateou o 
IPSEMG porque queria privatizá-lo. Enquanto essa questão não for 
esclarecida, não podemos votar essa indicação e faço um apelo a 
muitos Deputados que foram zelosos com o IPSEMG. Apelo ao 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que sempre teve atendimento especial 
no IPSEMG, ao Deputado Doutor Viana, que sabe o papel do 
IPSEMG na região de Curvelo, e a tantos outros Deputados nesta 
Casa. Fomos testemunhas do que representou uma boa 
administração do IPSEMG, de um trabalho sério, de preocupação com 
os servidores públicos. Vamos aceitar calados esse sucateamento? 
Uma vez que envolve servidor, médico, dentista, hospitais, que 
resposta vamos ter? 

O IPSEMG virou um caos. Faltou enumerar na propaganda dos 100 
dias a destruição do I PSEMG como uma das grandes realizações do 
desgoverno Aécio Neves. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, não tenho dúvida de que, das votações que faremos das 
indicações do Governo do Estado, essa é a mais importante, e 
devemos fazê-la com a maior responsabilidade. Não estou aqui para 
defender gestão, mas não posso deixar de testemunhar, na qualidade 
de médico, de quem vive no interior, que o IPSEMG funcionava. Na 
gestão passada, deu um salto de qualidade nunca visto ao longo dos 
anos. E olhem que trabalho com o IPSEMG, desde que me formei, há 

I 



26 anos. Pela primeira vez o vi prestando serviço aos seus 
segurados na proporção da sua importância. 
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Antigamente, todos os segurados do interior tinham de vir a Belo 
Horizonte para serem atendidos em casos complicados. Imaginem o 
transtorno: único hospital para atender ao Estado inteiro. Não 
sabemos quanto custou ao Estado transferir o atendimento para as 
cidades; sabemos somente que ficou mais lógico e eficiente. A maioria 
dos Deputados, que é do interior, concorda comigo. Quantos hospitais 
e quantos laboratórios credenciados, quantos programas 
implementados na gestão anterior? 

Se é verdade que sucatearam o IPSEMG, é mais um motivo para 
discutirmos a indicação para a Presidência. É lógico que quero e todo 
o mundo quer que funcione de maneira enxuta, cumpra seu papel e 
seja administrado com a seriedade que merece. Colegas há que, 
talvez, queiram criticar o Governo anterior. Não tenho por que acusá-
lo ou defendê-lo. Afinal, não era o meu Governo. 

O que não podemos tirar da mente é que o IPSEMG é um 
patrimônio nosso, do servidor de Minas Gerais. Se foi mal 
administrado por quem quer que seja, cabe à Assembléia Legislativa 
discutir com seriedade o assunto. 

Estou chegando do Vale do Aço, onde fui procurado por comitiva de 
servidores que contam com o IPSEMG para a assistência à saúde e 
para a aposentadoria. Estão inseguros. Tantas reformas e 
transformações por que passa o País trazem mesmo insegurança, 
mas todos haverão de convir que a reforma da Previdência é a mais 
preocupante, porque atinge a quase totalidade dos brasileiros. Todas 

_as propostas devem ser debatidas, mas a da reforma merece atenção 
especial. Não podemos deixar que as coisas continuem como estão e 
ficar simplesmente apontando falhas de "a", "b" ou "c". Se houve 
falhas, seja de quem for, cabe-nos cobrar imediata reparação. 

Não podemos também nos esquecer de que quem presta serviço 
aos institutos tem característica própria. Há três meses e meio, as 
prestadoras de serviço ao IPSEMG não recebem pelos serviços 
prestados. E isso, numa área em que a tabela não é generosa. 

Não estou_ colocando ~rasa na minha sardinha, porque não sou 
dono de hospital nem de laboratório. Exigir que a dívida seja paga não 
pode ser bandeira pessoal, ideológica ou partidária, mas deve ser a 
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atitude sensata dos que representam o povo mineiro. A dívida tem 
de ser quitada o mais rápido possível, sob pena de os hospitais 
começarem a fechar suas portas. Não podemos nos esquecer do que 
presenciamos ao longo dos últimos anos: hospitais-escolas, Santas 
Casas e fundações literalmente falidos. 

A maioria dos hospitais que presta serviços à saúde pública está 
endividada. Temos de discutir essa realidade, e não só aqui. A 
discussão é mais séria. 

A discussão também passa pelo Governo Federal, não podemos 
fazer da saúde bandeira dos que são contra ou a favor. Todos devem 
defender a saúde, porque se trata da vida de cada um. Não vamos 
simplesmente defender ou acusar. Algo está errado na saúde e na 
previdência, mas, nesta Casa, ninguém fez campanha para vir acusar 
o IPSEMG e não fazer nada por ele. Garantimos ao eleitor que 
lutaríamos para que todos tivessem salários dignos, aposentadorias 
decentes e saúde de boa qualidade. Não podemos esquecer isso 
agora. Este momento é importante, esta discussão deve ser feita de 
maneira responsável e sem paixão ideológica, a fim de encontrar o 
melhor caminho para salvar o IPSEMG. Não podemos ter como 
justificativa o que o Governo Federal está fazendo, não podemos 
permitir que o IPSEMG seja sucateado, levando-o para o caminho da 
medicina e previdência privadas. Há outros problemas sérios em 
nosso País, a segurança, as rodovias, mas a saúde é problema sério 
com o qual não podemos brincar. Temos recursos, planos de saúde 
etc., mas imaginem uma pessoa que não tem o que comer, está sem 
emprego, ou, como o pessoal do IPSEMG, não ganha grandes 
salários. Gostaria de pedir que resolvêssemos esse problema da 
saúde do povo mineiro. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Mesmo correndo o risco de ser 
repetitivo, não poderia deixar de frisar pontos levantados pelos 
Deputados Durval Ângelo e Chico Simões. 

Já havia, da tribuna, falado sobre o problema do sucateamento do 
IPSEMG. Corremos o risco de o Instituto ser levado a um processo de 
falência, causando prejuízo enorme aos servidores públicos que 
necessitam do seu atendimento. Sem dúvida, houve recuperação no 
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que diz respeito à saúde do servidor, aos hospitais, ao serviço 
odontológico e à criação do IPSEMG-Família, que passou a existir em 
todo o Estado, proporcionando melhor assistência à saúde. Esse 
avanço foi comemorado nos últimos anos, e vários convênios foram 
firmados novamente com outros hospitais. O Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva sabe que isso só foi possível quando o ex-Governador Itamar 
Franco determinou o repasse mensal da contribuição do servidor e do 
Governo para o Instituto de forma automática, ao mesmo tempo em 
que refez um acordo para o pagamento da dívida do Governo com 
esse Instituto. A partir desse momento, foi possível oferecer aos 
servidores melhor atendimento no que diz respeito ao serviço 
odontológico e ao tratamento da saúde como um todo. Não houve 
contestação com relação a esse dado, de acordo com o ponto de vista 
inclusive numérico do crescimento do Instituto, a partir do momento 
em que passou a receber em dia aquele repasse obrigatório do 
Governo. Quando aprovamos a Proposta de Emenda à Constituição 
no 64, o acordo aprofundou-se, e o IPSEMG já se encontrava em um 
processo de sucateamento e de esvaziamento, com sentido 
privatizante, porque foi dessa forma que os neoliberais passaram a 
privatizar tudo no Brasil. Sucateiam o serviço público e, depois, fazem 
com que passe à iniciativa privada. Isso aconteceu com relação ao 
sistema de energia elétrica, de telecomunicações e de saúde. Além 
desse sucateamento causar um dano enorme aos servidores públicos, 
que não dispõem de um instrumento eficaz, sobrecarrega o SUS, 
porque os servidores e seus dependentes, que são mais de 500 mil, 
acabam tendo de recorrer a esse sistema. 

Com muita tristeza, constatamos que esse problema se repete no 
Governo Aécio Neves. Espero que não seja conseqüência de política 
deliberada do Governador, porque prefiro acreditar que tenha adotado 
outra linha, e não a de sucatear o serviço público, essa neoliberal 
fracassada no Brasil. Prefiro crer que seja resultado de dificuldade 
momentânea por que passa o Governo, o que é completamente 
compreensível nesse momento de aperto para o Brasil; que isso seja 
fruto de necessidade, e não da vontade política de sucatear o 
IPSEMG. 

Prefiro assim acreditar. Nos últimos três meses do Governo Itamar, 
os repasses não foram feitos. O Governador Aécio Neves ao assumir 
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o Governo também não fez esse repasse, a não ser naquilo que é-
completamente necessário. Isso levou, inclusive, o IPSEMG, a partir 
de janeiro, a não ter mais condições de repassar aos hospitais 
conveniados. Os Deputados sabem muito bem que há reclamações, 
em todo o Estado, de hospitais que não recebem o pagamento. Por 
isso, não conseguem atender aos servidores públicos. Isso tem 
ocorrido em todos os locais. Os Deputados da bancada norte-mineira, 
da qual me sinto representante, precisam se unir aos Deputados do 
PT, da Oposição, para cobrar do Estado os repasses que os hospitais 
conveniados devem receber do IPSEMG. Mas o Instituto só pode 
repassar aos hospitais se o Governo do Estado repassar a ele a sua 
parte, retirada de parcela da contribuição do próprio servidor. No Sul 
de Minas, muitos hospitais conveniados param simplesmente por falta 
de condições de atendimento, porque não recebem o repasse. Isso 
ocorre também em Curvelo, nas regiões Central, Noroeste, Oeste, no 
Triângulo Mineiro. Enfim, em todo o Estado, esse quadro se configura. 
Não é possível apenas assistir sem chamar a atenção para esse fato. 

Então, a Ora. Maria Coeli precisa saber que terá, na Assembléia, 
aliados para reclamar do Governo a obrigação do repasse ao 
IPSEMG. Não é necessário que fique de pires na mão, atrás do 
Governador ou de Secretário para fazer o mínimo de manutenção do 
IPSEMG, porque isso leva o Instituto à falência. Para que não 
sejamos hipócritas com a Ora. Maria Coeli, é preciso alertá-la de que 
tem aliados nesta Casa para cobrar o repasse do Governo do Estado. 
Espero que a decisão tenha sido de uma hora de aperto. Pedimos ao 
Governador que mude essa situação, determinando o repasse mensal 
ao IPSEMG, conforme manda a lei. 

Finalizando, se assim não acontecer, estudaremos medidas jurídicas 
que possam obrigar o Governo a agir dessa forma. Um retrocesso em 
relação ao IPSEMG seria muito ruim para o funcionalismo público. No 
dia em que a Ora. Maria Coeli vier à Assembléia explicar a situação do 
IPSEMG, espero que possa anunciar política de repasse mensal -
obrigação do Estado - até para que não tenhamos de tomar medidas 
jurídicas graves contra o Governo do Estado por descumprimento de 
lei. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- A Presidência solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares. Em votação, a indicação. I 
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- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos 

Andrada - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Leonardo 
Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Neider 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar-
Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião 
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados. Votaram "não" 3 
Deputados. Houve um voto "em branco", totalizando 40 votos. Está, 
portanto, aprovada a indicação da Sra. Maria Coeli Simões Pires para 
o cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais - IPSEMG. Oficie-se ao Governador do 
Estado. 

Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Roberto 
Rezende para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM. A Comissão 
Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. 
Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, quero registrar, novamente, que não temos óbice à 
indicação do Cel. Roberto Rezende para o cargo de Diretor-Geral do 

. IPSM. Entretanto, é necessário voltar à questão anterior: o caos da 
Previdência do Estado. O problema do IPSEMG é o mesmo do IPSM: 
abandono, descaso e apropriação indébita, por parte do Governo, dos 
recursos dos servidores militares. Qualquer Deputado já ouviu 
reclamações, em sua cidade, sobre a falta de pagamento de convênio 
com os dois Institutos do Estado, o civil e o militar. 

Esse Governo neoliberal, implementado a partir de 1° de janeiro, 
quer privatizar a Previdência em Minas Gerais. Isso é um verdadeiro 
absurdo, tem de ser denl!nciado e merece o repúdio desta Casa. 

A lei complementar que trata do fundo de aposentadoria dos 
servidores receberá, nos próximos dias, nesta Casa, modificação 
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estrutural, porque o atual Governo não quer que esse fundo seja 
gerido pelo .IPSEMG, mas que os recursos da aposentadoria 
deságüem no caixa único, como na época dos 3,5% do Azeredo. 

Isso é um novo ataque aos servidores. O mínimo que podemos 
querer é que os próprios servidores administrem seus fundos de 
aposentadoria. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Peço o encerramento, de plano; da 

reunião, para que possa ter, na próxima, os 6 minutos restantes a que 
tenho direito. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito seja feita a 
chamada para a recomposição de quórum. 

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

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 11 Deputados. 
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos. 

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

Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 30, às 9 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária 
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. 
Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO, EM 20/3/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Maria Olívia, Djalma Diniz, Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, 
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 
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constante na pauta e distribui o Projeto de Resolução no 308/2003, 
ao Deputado Laudelino Augusto. Passa-se a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução no 
308/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz- Biel Rocha. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS 

PROPOSIÇÕES DE LEI N°S 15.430, 15.461 E 15.470 EM 20/3/2003 
Às 1 Oh45min, comparecem na Sala das Comissõe~ os Deputados 

Fahim Sawan, Leonídio Bouças e Jayro Lessa, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças, 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 os pareceres sobre os 
Vetos Totais às Proposições de Lei nos 15.430, 15.461 e 15.470. Após 
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua 
vez, os pareceres pela manutenção dos vetos às Proposições de Lei 
nos 15.430 (relator: Deputado Fahim Sawan) e 15.461 (relator: 
Deputado Leonídio Bouças) e pela rejeição do veto à Proposição de 

. Lei no 15.470 (relator: Deputado Jayro Lessa, em virtude de 
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos desta Comissão. 

Sala das Comissões, 20 de março de 2003. 
Fahim Sawan, Presidente- Leonídio Bouças- Jayro Lessa. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
, ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 8/4/2003 
As 14h30min, compar~cem na Sala das Comissões os Deputados 

João Bittar, Cecília Ferramenta e Zé Maia, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Leonardo 
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Moreira, Maria Olívia, Marília Campos. Havendo . número 
regimental, a. Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento .do 
Deputado Zé Maia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,·· a I 

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir à 
explanação da Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos 
vales do Jequinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, Deputada Elbe 
Brandão, sobre seus projetos à frente dessa Secretaria. Ato contínuo, 
a Presidência passa a direção dos trabalhos ao Deputado João Bittar, 
que registra a presença de autoridades na reunião e passa a palavra 
ao Deputado Leonardo Moreira, autor do requerimento que deu 
origem à reunião. Em seguida, o Deputado João Bittar passa a 
Presidência à Deputada Cecília Ferramenta, que concede a palavra à 
Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos vales do 
Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, Deputada Elbe Brandão, 
para sua explanação. Segue-se ampla discussão, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Gilberto Abramo, Presidente - Olinto Godinho - Ricardo Duarte. 

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 9/4/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Antônio Júlio, Dimas Fabiano e Maria 
Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 
Vanessa Lucas, 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. A Presidente acusa o recebimento de 
correspondência do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Ouvidor da 
ANATEL (publicada no "Diário do Legislativo" em 3/4/2003) e informa 
o recebimento do Projeto de Lei n° 1 04/2003, para o qual designou o 
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Deputado Di mas Fabiano, como relator da matéria, no 1 o turno. 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei no 37/2003 (relator: 
Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado com a Emenda no 1, em turno único, o Requerimento no 
327/2003, de autoria dos Deputados Leonardo Ouintão, Cecília 
Ferramenta e Chico Simões. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Gilberto Abramo solicitando a realização de audiência 
pública da Comissão com a finalidade de se discutir a Lei no 14.383, 
de 24/9/2002, que proíbe o lançamento do nome de mutuário do 
Sistema Financeiro da Habitação com prestações em atraso no 
cadastro dos serviços de proteção ao crédito. 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, 30 de abril de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Dimas Fabiano -

Antônio Júlio. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 22/4/2003 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Rogério 
Correia, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 
o Deputado Durval Ângelo. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião s~ destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e a ouvir o Sr. André Resende Padilha, 3°-Promotor da 
Comarca de Ubá, e comunica o recebimento de ofício do Sr. José 
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Sarney, Senador, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 
14/4/2003. A Presidência registra e agradece a presença do 
convidado e acusa o recebimento da seguinte proposição: Projeto -de 
Lei no 46/2003, no 1 o turno (relator: Deputado Sargento Rodrigues). 
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos nos 326 e 380/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Alberto Bejani (3), em que 
solicita seja encaminhado ofício ao Chefe da Polícia Civil pleiteando a 
abertura de inquérito policial e administrativo para apurar possíveis 
irregularidades praticadas pelo Delegado Regional de Ubá; em que 
solicita seja encaminhado ofício ao Procurador-Geral de Justiça 
pleiteando apoio incondicional e garantia de vida ao 3°-Promotor da 
Comarca de Ubá e à sua família; em que solicita seja convidado o 
Delegado Regional de Ubá a comparecer a reunião da Comissão. São 
aprovadas emendas do Deputado Durval Ângelo, em que requer 
sejam convidados também o Sr. Jorge Peron e os familiares da jovem 
Siméia Soares Ferreira; da Deputada Ana Maria, em que solicita 
sejam convidadas as pessoas que menciona para participarem da_ 
reunião que discutirá a relação entre alcoolismo, horário de 
funcionamento de bares e violência urbana; dos Deputados Leonardo 
Quintão, em que requer seja realizada audiência pública desta 
Comissão para debater as políticas públicas e os convênios firmados 
pela Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos entre os anos 1999 
e 2002, com enfoque especial nos programas de educação, 
ressocialização e profissionalização dos sentenciados, convidando a 
ex-Secretária da Justiça e de Direitos Humanos, o Superintendente de 
Apoio ao Sentenciado e a Diretora da Escola de Cidadania e Justiça 
da Secretaria de Estado de Defesa Social; Durval Ângelo, em que 
solicita seja realizada visita conjunta desta Comissão com a Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e 
Narcotráfico da Câmara Federal à cidade de São Gonçalo do Sapucaí, 
para ampliar as investigações sobre as denúncias recebidas. pela 
Comissão de Direitos Humanos sobre o crime organizado; Sar~ento 
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Rodrigues (2), em que solicita a realização de audiência pública 
com a finalidade de obter subsídios para a discussão do Projeto de Lei 
n° 46/2003, do Deputado Miguel Martini; e em que solicita seja 
realizada audiência pública para tratar dos impactos na capacidade 
operacional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar em 
razão dos cortes anunciados pelo Governador do Estado nos 
orçamentos dessas corporações. A Presidência concede a palavra ao 
Deputado Alberto Bejani, autor do requerimento que deu origem ao 
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra 
ao convidado, para que faça sua exposição. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Olinto Godinho -

Biel Rocha. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM 23/4/2003 
Às 9h 15m in, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar, Rogério Correia e Zé Maia 
(substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação 
da Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 

. do Deputado Zé Maia, 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 o 
Sr. Carlos Alberto Nunes Borges, Diretor de Análise Formal de 
Contas; a Sra. Amaryllis Maselli Lemes, Diretora de Análise de Atos 
de Admissão, Aposentadoria, Reforma e Pensão; o Sr. Marconi 
Augusto Fernandes C. Braga, Diretor de Auditoria Externa; e a Sra. 
Raquel de Oliveira Miranda Simões, Diretora-Geral do Tribunal de 
Contas, a quem convida. a tomar assento à mesa dos trabalhos. Os 
convidados fazem suas considerações iniciais e, em seguida, são 
inquiridos pelos Deputados presentes. Na fase de discussão e 
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votação de propos1çoes da Comissão, são aprovados dois 
requerimentos; o primeiro, do Deputado Rogério Correia, em que 
solicita sejam ouvidos na Comissão os Srs. Gilvan Alves Franco; da 
Procuradoria de Crimes Praticados por Prefeitos, e José ,Nacip 
Coelho, Analista Judiciário do TRT; e o segundo, do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, em que solicita sejam ouvidos os Srs. Carlos Pinto 
Coelho Mota e Frederico Pardini, Auditor aposentado do Tribunal de 
Contas. O Presidente esclarece que o inteiro teor desta reunião 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a participação dos convidados e 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 abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Carlos 

Andrada - Rogério Correia - José Henrique. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 23/4/2003 
Às 9h31 min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

José Milton, Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e 
Márcio Passos, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado José Milton, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e 
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício 
do Deputado Fábio Avelar, que encaminha relatório sobre o 
desaparecimento do Sr. João Caetano dos Santos do canteiro de 
obras da UHE Candonga. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. A Presidente, Deputada Maria José Haueisen, passa a 
direção dos trabalhos ao Deputado Doutor Ronaldo e apresenta 
requerimento em que solicita a realização de reunião para debater, em 
audiência pública, os danos causados ao meio ambiente pela 
construção de um cemitério na cidade de Guaxupé. Submetido a 
votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidad~ da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlament~res, 



convoca os membros da Comissão para a prox1ma reumao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
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Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino 
Augusto - Rogério Correia. 

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS, EM 23/4/2003 

Às 9h~6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Angelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Célio Moreira 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, o~ 
Deputados Gilberto Abramo e Gustavo Valadares. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Roberto Ramos, 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 discutir e 
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Waldemar Pereira Júnior, 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Montes Claros, comunicando sua posse como titular 
dessa entidade; Marcus Paulo Queiroz Macêdo, Promotor de Justiça 
da Comarca de Araxá, em que encaminha cópia do termo de 
declarações do Sr. Márcio Henrique de Aguiar; Hamário Pereira 
Gomes, Vereador à Câmara Municipal de Araçuaí, em que apresenta 
denúncia de abuso de autoridade por parte de policiais militares; 
Osvaldo Medeiros Neri, Juiz de Direito da Comarca de São Sebastião 

_ do Paraíso, solicitando providências quanto à superlotação carcerária 
na cadeia pública desse município; Roberto José Ferreira e outros, 
encaminhando cópias de um processo de prestação de contas da 
Sociedade Carangolense de Assistência e Proteção ao Idoso; Erudite 
Nunes Rodrigues, apresentando denúncias e manifestando repúdio 
contra a nomeação do Cel. Severo Augusto da Silva Neto para o 
cargo de Secretário Adjunto Nacional de Segurança Pública; Ataíde 
Júlio de Oliveira, detento da Penitenciária Nelson Hungria, solicitando 
ajuda desta Comissão; qe representantes da Editora Garamond e da 
Livraria da Travessa, convidando para o lançamento do livro "Clínica 
em Movimento - Por Uma Sociedade sem Manicômios"; de 
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representantes do Fórum Mineiro de Saúde Mental, convidando 
para sua reunião mensal; do Instituto Raul Soares, encaminhando o 
informativo "Fala Raul". O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, em turno único, para as quais designou• os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 42/2003 (Deputado Célio 
Moreira); Projeto de Lei no 259/2003 (Deputado Mauro Lobo). Passa-
se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval 
Ângelo {3), em que solicita sejam pedidas aos Secretários de 
Planejamento e Gestão e de Defesa Social informações acerca da 
aplicação da Lei Complementar no 65, de 2003; seja realizada 
audiência pública para debater o descumprimento da Lei no 13.187, de 
20/1/99; seja realizada audiência pública no Município de Juiz de 
Fora, para apurar as circunstâncias misteriosas do falecimento de 
Wanderlei Sobrinho Alves de Oliveira; Marília Campos {3), em que 
solicita seja encaminhado ao Superintendente Regional da Polícia 
Federal cópia do Estudo de Planejamento de Ações da Polícia Federal 
para o período de 2003-2006; seja realizada audiência pública para 
debater a instituição de reserva de vagas em cursos de nível superior 
ministrados pelas instituições públicas de ensino do Estado em favor 
de candidatos portadores de deficiência; sejam pedidas aos órgãos 
competentes providências para apurar e coibir as agressões e 
ameaças que vêm sendo feitas ao Sr. José Maria Soares, Presidente 
da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Minas 
Gerais; e Gilberto Abramo (2) , em que solicita seja realizada 
audiência pública com a presença do Comandante-Geral da PMMG e 
de pessoas envolvidas na manifestação ocorrida em 10/4 no centro de 
Belo Horizonte, contra a invasão norte-americana do lraque; e seja 
acompanhado por esta Comissão o inquérito que investiga a ação 
policial movida contra os citados manifestantes. 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, 24 de abril de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Maria José Haueisen -

Laudelino Augusto. I 
I 
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ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 23/4/2003 , 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Elmiro Nascimento, Biel Rocha, Leonídio Bouças e Paulo Cesar, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Os Deputados Biel Rocha e 
Paulo Cesar falam, respectivamente, sobre a audiência pública que 
será realizada em 24/4/2003 em Ouro Preto para discutir a 
preservação do patrimônio histórico dessa cidade e as 
comemorações, no último dia 22 de abril, dos 503 anos de 
descobrimento do Brasil. 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, 30 de abril de 2003. 
Elmiro Nascimento, Presidente - Biel Rocha - Gilberto Abramo -

Paulo Cesar- Leonídio Bouças. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE AS INDICAÇÕES DOS 
TITULARES DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO, DA FUNDAÇÃO 

DE ARTE DE OURO PRETO, DA TV MINAS- CULTURAL E 
EDUCATIVA E DA FUNDAÇÃOINSTITUTO ESTADUAL DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS EM 
' 23/4/2003 

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Bonifácio Mourão, Biel Rocha, Weliton Prado e Célio Moreira 
(substituindo este ao Deputado Leonardo Moreira, por indicação da 
Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Registra-se a 
presença do Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a proceder à argüição 
pública e apreciar os pareceres das Sras. Ângela Maria Carrato Diniz 
e Vanessa Borges Brasileiro, indicadas, respectivamente, para a TV 
Minas e o IEPHA e que iniciará a argüição pela primeira. Registra-se a 
presença dos Srs. José Osvaldo Lasmar, Secretário Adjunto ·de 
Cultura, Luiz Silvério Pereira Meireles, da Rede Minas, e Amilcar José 
Dias, do I EPHA. O Presidente concede a palavra ao Deputado Biel 
Rocha, relator dessa fase, que apresenta seus questionamentos. 
Segue-se a argüição, conforme consta nas notas taquigráficas. Após 
as considerações finais da Sra. Ângela Carrato, o relator emite seu 
parecer pela aprovação do nome dela, o qual, após discussão e 
votação, é aprovado. O Presidente suspende os trabalhos para que a 
convidada possa retirar-se do recinto. Reabertos os trabalhos e 
estando presente a segunda indicada, o Presidente passa a palavra 
ao Deputado Célio Moreira, a quem foi redistribuída a relataria em 
virtude da ausência do Deputado Leonardo Moreira, para que 
apresente seus questionamentos. Segue-se a argüição pública, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Após as considerações 
finais da Sra. Vanessa Brasileiro, o relator emite seu parecer pela 
aprovação do nome dela, o qual, após discussão e votação, é 
aprovado. 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, 30 de abril de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Biel Rocha - Miguel Martini. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES 

DA FEAM E DO IEF, EM 24/4/2003 
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

José Milton, Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e 
Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Sidinho do Ferrotaco. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado José Milton, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
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dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a proceder 
à argüição pública dos Srs. Humberto Candeias Cavalcanti, indicado 
para Diretor-Geral do IEF, e limar Bastos Santos, indicado para 
Presidente da FEAM. A seguir, o Presidente suspende a reunião para 
votação em Plenário. Reabertos os trabalhos, passa a palavra, pela 
ordem, ao Sr. Humberto Candeias Cavalcanti e, em seguida, ao Sr. 
limar Bastos Santos, para exposição de suas experiências 
acadêmicas e profissionais e dos aspectos importantes de seus 
"curriculum vitae" e os motivos que os levaram a se candidatar aos 
respectivos cargos. Logo após, o Presidente passa a palavra ao 
relator, Deputado Fábio Avelar, e aos demais parlamentares, para que 
façam suas perguntas. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Prosseguindo, o 
Presidente agradece o comparecimento dos indicados e suspende a 
reunião para que eles se retirem. Reabertos os trabalhos, indaga ao 
relator, Deputado Fábio Avelar, se está em condições de emitir os 
pareceres. Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar emite seus 
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação dos nomes de 
Humberto Candeias Cavalcanti para Diretor-Geral do IEF e de limar 
Bastos Santos para Presidente da FEAM. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2003. 
José Milton, Presidente- Fábio Avelar- Doutor Ronaldo- Paulo Piau 

- Maria José Haueisen. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

T~ABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 24/4/2003 
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Marília Campos, Ana Maria e Chico Simões 
(substituindo este ao Deputado André Quintão, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Pastor George e Gilberto Abramo. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, 
declara aberta a reuniã.o e, em virtude da aprovação de requerimento 
da Deputada Marília Campos, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reun1ao se 
destina a discutir e a votar proposições da Comissão,e a debater, em 
audiência pública, a regulamentação da profissão de instrumentador 
cirúrgico e a criação de Conselhos Regionais de lnstrumentadores 
Cirúrgicos. Prosseguindo, o Presidente comunica o recebimento.;aà 
seguinte correspondência: ofício do Sr. José Quirino dos Santos, 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Material Eletrônico, 
Desenhos/Projetos e Informática de João Monlevade, Rio Piracicaba, 
Bela Vista de Minas e São Domingos do Prata, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 23/4/2003. A Presidência acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei nos 164, 258, 238/2003 (Deputada Ana Maria); 
249, 284/2003 (Deputado Pinduca Ferreira), 253, 285/2003 (Deputada 
Marília Campos); 255, 231/2003 (Deputado André Quintão), e avoca a 
si a relataria do Projeto de Lei no 210/2003 (1 o turno). A seguir, o 
Presidente registra a presença dos Srs. Antônio Caminhas, Diretor-
Médico do Bloco Cirúrgico do Hospital João XXIII; Alaércio Aparecido 
de Oliveira, Presidente do Sindicato Nacional de lnstrumentadores 
Cirúrgicos; Maria Eugênia Muller Garcia, Pedagoga do Centro de 
Ensino de Instrumentação Cirúrgica; e Sofia de Oliveira Ávila, 
Presidente do Sindicato dos lnstrumentadores Cirúrgicos de Minas 
Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado 
Célio Moreira passa a palavra ao Deputado Pastor George, autor do 
requerimento que motivou a reunião, para as suas considerações 
iniciais. Após a exposição dos convidados, passa-se à fase de 
debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Marília Campos, Presidente - Ana Maria - André Quintão - Célio 

Moreira - Leonardo Moreira. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 29/4/2003 
Às 8 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

André Quintão, Marília Campos e Ana Maria, membros da supracitada 
I 
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Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Leonardo 
Moreira e Paulo Piau. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Marília Campos, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria, 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 da pauta e a 
ouv_ir convidados sobre a fusão dos trabalhos nas áreas de ação 
soc1al e de esportes na Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Esportes e de todos os programas relativos à infância e à 
juventude desenvolvidos no âmbito federal. A Presidência destina esta 
parte da reunião a ouvir os Deputado João Leite, Secretário de Estado 
de Desenvolvimento Social e Esportes; Túlio Lamounier Barbosa, 
Superintendente da SEDESE; Bernadete Dutra Santos e Marta Freire 
Coordenadoras dos Programas Sentinela e Agente , Jovem: 
respectivamente; Alessandra Horta, técnica de Assistência Social da 
SEDESE; Elvira Melo Cosendey, Coordenadora do Grupo Especial de 
Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente da Delegacia 
Regional do Trabalho, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência passa a palavra aos Deputados Leonardo 
Moreira e Ana Maria, autores dos requerimentos que motivaram a 
reunião, para suas considerações iniciais. Registra-se, neste 
momento, a presença do Deputado Célio Moreira que assume a 
direção dos trabalhos e passa a palavra aos convidados, para que 
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Nesse momento, 
a Deputada Marília Campos apresenta requerimento em que solicita 
reunião conjunta com a Comissão de Administração Pública para 
debater a situação dos funcionários públicos não efetivados. Colocado 
em votação, é o requerimento aprovado. Prosseguindo, o Deputado 
Célio Moreira transfere a Presidência à Deputada Marília Campos e 
apresenta requerimentos em que solicita seja realizada audiência 
pública para discutir o reassentamento das famílias que moram na 
área de servidão da torre da CEMIG, da Rua Joana Lopes dos 
Santos, no Bairro Petrqpolis; sejam convidados os membros desta 
Comissão para reunião com o Dr. Carlos Alberto Menezes de 
Calazans, Delegado Regional do Trabalho, a realizar-se no dia 8 de 
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maio, naquela Delegacia; seja realizada audiência pública para 
debater a elevação do índice de desemprego no Estado, 
particularmente na Capital, onde foi registrado novo recorde. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. O Deputado Célio Moreira informa ser impossível 
permanecer na reunião por compromissos assumidos anteriormente. 
Na condição de Presidente, a Deputada Marília Campos suspende a 
reunião para a despedida dos convidados. Reabertos os trabalhos, a 
Presidente registra falta de quórum para apreciar a matéria constante 
da pauta, 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 de maio de 2003. 
Marília Campos, Presidente - Ana Maria - André Quintão. 

ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 29/4/2003 

Às 1 Oh30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo, Bonifácio 
Mourão, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira e Paulo Piau, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei nos 536, 537, 599, 601, 604, 605, 609, 611, 614, 617, 
618, 621, 630 e 641/2003 ( relator: Deputado Ermano Batista); 521, 
600, 607, 608 e 638/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares); 524, 
525, 528, 530, 535, 540, 603, 606, 629, 634 e 635/2003 (relator: 
Deputado Bonifácio Mourão); 514, 515, 520, 522, 572 e 612/2003 
(relator: Deputado Leonardo Moreira); 532, 534, 616 e 640/2003 
(relator: Deputado Durval Ângelo); 526, 527, 529, 531, 533, 597, 610, 
619, 631 e 632/2003 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira); 
516, 517, 518,519,523,538, 539, 598, 602, 613, 636,637 e 639/2003 
(relator: Deputado Paulo Piau). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do\ Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sbbre 
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
~otação, são aprovados os pareceres pela antijuridicidade, pela 
Inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1 o turno, dos Projetos de 
Resolução nos 108 e 112/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão), 
com voto contrário dos Deputados Leonardo Moreira e Durval Ângelo. 
O Presidente informa que continua em discussão o parecer sobre o 
Projeto de Lei no 269/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares), o 
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade na forma do Substitutivo no 1. Após discussão e votação, é 
aprovado o parecer. O Projeto de Lei no 185/2003 é retirado da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Paulo Piau, aprovado pela 
Comissão. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres 
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 119 e 212/2003, ambos na forma 
do Substitutivo no 1" e 244/2003 com as Emendas n°s 1 e 2 (relator: 
Deputado Durval Angelo); 89/2003 (relator: Deputado Leonardo 
Moreira) 136 e 304/2003, ambos com a Emenda no 1 (relator: 
Deputado Ermano Batista, o primeiro em virtude de redistribuição); 
166/2003 (relator: Deputado Paulo Piau). Nesse momento o 
Presidente registra a presença do Tenente José Geraldo de Azevedo 
Lima, Secretário Executivo da Defesa Civil. Na fase de discussão dos 
pareceres do relator, Deputado Bonifácio Mourão, o qual conclui pela 
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade dos 
Projetos de Resolução nos 1 09 e 111/2003, no 1 o turno, o Presidente 
defere os pedidos de vista do Deputado Durval Ângelo. Na fase de 
discussão dos pareceres do relator, Deputado Leonardo Moreira sobre 
o Projeto de Lei Complementar no 4/2003 e o Projeto de Lei no 
145/2003, no 1 o turno, o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
juridicidade e pela legalidade das referidas matérias, o Presidente 
defere o pedido de vista do Deputado Paulo Piau ao Projeto de Lei 
Complementar no 4/2003 e do Deputado Ermano Batista ao Projeto de 
Lei no 145/2003. Após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres que concluem pela antijuridicidade, pela 
inconstitucionalidade e pela ilegalidade dos Projetos de Lei nos 
146/2003 (relator: D~putado Ermano Batista, em virtude de 
redistribuição). O Deputado Ermano Batista procede à leitura dos 
pareceres do relator, Deputado Bonifácio Mourão, sobre os Projetos 
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de Lei nos 156, 160, 176 e 224/2003, no 1 o turno, que" concluem 
pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade das 
referidas matérias. Após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres. O Presidente informa que o Projeto de Lei no 186/2003 
deixa de ser apreciado pela Comissão, em virtude de requerimento 
apresentado em Plenário solicitando a retirada de tramitação da 
referida matéria. Na fase de discussão dos pareceres do relator, 
Deputado Ermano Batista, no 1 o turno, que concluem pela 
antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade dos 
Projetos de Lei nos 289 e 293/2003, o Presidente defere os pedidos de 
vista do Deputado Leonardo Moreira. Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de 
Lei nos 254 e 283/2003, este último com a Emenda no 1-(relator: 
Deputado Leonardo Moreira); e 286/2003 (relator: Deputado 
Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento do 
Deputado Ermano Batista em que solicita seja realizada reunião para 
discutir o Projeto de Lei no 157/2003. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, a ser realizada no dia 30/4/2003, às 14h30min, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares - Paulo 

Piau - Durval Ângelo. . _ 
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 30/4/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Biel Rocha e Olinto Godinho, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Roberto Carvalho. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, 
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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 o Sr. Edson 
Paschoallini Gazolla, Delegado Regional de Ubá, e apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia 
compreendendo a discussão e votação de proposições qu~ 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento no 508/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia, em que 
solicita a realização de audiência pública para discutir a adoção de 
mecanismos que possibilitem o uso de terras apreendidas de 
organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas para a 
reforma agrária do Estado, bem como outras medidas de 
descapitalização dos traficantes, com a presença das autoridades que 
menciona; Sargento Rodrigues (2), em que solicita a realização de 
audiência desta Comissão com o Ministro da Justiça, para discutir a 
liberação de recursos para Minas Gerais por meio do Programa Único 
de Segurança Pública e a realização de audiência pública para 
debater ações e projetos que possam ser desenvolvidos com recursos 
provenientes da alienação de bens móveis e semoventes apreendidos 
em decorrência da prática de crime de tráfico de drogas, com a 
presença das autoridades que menciona; e Alberto Bejani, em que 
solicita seja convidado o Sr. Ediberto Tadeu Rodrigues, Delegado de 
Santos Dumont, para prestar esclarecimentos a esta Comissão. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir o convidado e 
registra a presença do Sr. Edson Paschoallini Gazolla. Logo após, 
concede a palavra ao Deputado Alberto Bejani, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Em 
seguida, passa a palavra ao convidado, para que faça sua exposição. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxirna reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 2003. 

Sargento Rodrigues, Presidente. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 40/2003 
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Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos ',. 
Titulares dos Seguintes Órgãos: FCS, FAOP, TV Minas e IEPHA-MG 

Relatório 
Por meio da Mensagem no 40/2003, o Governador do Estado 

submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
Estadual, o nome do Sr. Mauro Guimarães Werkema, indicado para a 
Presidência da Fundação Clóvis Salgado. 

Nos termos do art. 111, "c", c/c o § 1 o do art. 146, do Regimento 
Interno, foi constituída esta Comissão Especial para emitir parecer 
sobre essa indicação. Procedeu-se então à argüição pública do 
indicado, que respondeu às questões elaboradas pelos Deputados. 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
O candidato atende aos critérios exigidos para a ocupação do cargo 

e demonstrou estar comprometido com os princípios da Fundação e 
apto a exercer com desenvoltura um profícuo trabalho em prol da 
instituição e da sociedade mineira. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do nome do Sr. 

Mauro Guimarães Werkema para Presidente da Fundação Clóvis 
Salgado. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Biel Rocha - Miguel Martini. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 60/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Durval Ângelo e tem por 

objetivo seja declarado de utilidade pública o Instituto das Irmãs 
Franciscanas Nossa Senhora de Fátima - Lar da Criança Monsenhor 
Noronha, com sede no Município de Brasópolis. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, 
considerou a matéria jurídica, constitucional e legal e lhe apresentou a 
Emenda no 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivam~nte 
sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento 
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Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade é uma sociedade filantrópica e assistencialista e, 

desde sua fundação, vem prestando relevantes serviços à 
comunidade local. 

Entre suas iniciativas, podemos destacar os esforços para oferecer 
assistência médica e odontológica a crianças e adolescentes 
carentes, integrá-los no mercado de trabalho, cuidar do seu 
desenvolvimento afetivo e psicossocial e incentivar maior integração 
entre os seus familiares. Tais iniciativas, certamente, irão concorrer 
para o seu crescimento e bem-estar. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

60/2003 com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Marília Campos, Presidente. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 62/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado João Leite, por meio do Projeto de Lei no 62/2003, 

pretende seja declarado de utilidade pública o Grupo Ebenézer 
Beneficente - GEB -, com sede no Município de Governador 
Valadares. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe ofereceu emenda, cabe agora a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Grupo Ebenézer Beneficente, fundado em 2/12/97, tem como 

princípios essenciais: a) promover campanhas para a distribuição de 
cestas básicas às famílias carentes, visando combater a fome e a 
pobreza; b) atender crianças e adolescentes que estudam, 
fornecendo-lhes alimentação e aulas de reforço; c) propor trabalho 
integrado com grupos familiares e promover encontros, visando ao 
melhor relacionamento entre eles; d) programar cursos 

'. 551 
profissionalizantes e extracurriculares para adolescentes, 
:propiciando o. seu ingresso no mercado de trabalho. 

É pertinente, pois, a proposição em tela, que pretende outorgar 6 
título declaratório de utilidade pública à referida entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

62/2003 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 
·Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 63/2003 
· Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa 

declarar de utilidade pública a Associação Logus de Assistência Social 
-ALAS -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
· A ALAS é sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 2/2/98. 
Possui por objetivo promover o bem-estar da população carente de 
Belo Horizonte e, para isso, empreende as seguintes ações: a) 
constrói e administra obras assistenciais, podendo fundar e manter 
orfanatos, creches, casas de recuperação para viciados e deliqüentes 
e internatos para mães solteiras; b) promove educação de base, 
orientação vocacional e profissional, podendo fundar e manter 
escolas, cursos, seminários; c) promove conferências sobre temas 
relacionados a vários aspectos sociais, em colaboração com 
entidades públicas e particulares; d) produz, distribui ou divulga 
literatura educativa sobre higiene, estética e poluição; e) esclarece a 
comunidade, visando ao seu bem-estar, sobre os males que 
degradam a pessoa humana e poluem o meio ambiente; f) presta 
auxílio eventual a pessoas pobres, carentes de alimentação, 
transporte, abrigo ou remédio. 
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Amparar essas pessoas moral e espiritualmente é também um 

dos objetivos da entidade, motivo pelo qual reputamos meritório o 
trabalho por ela desenvolvido. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 63/2003 nos termos apresentados. 
Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 77/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

em tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Nova Resende - APAE Lar Esperança, 
com sede no Município de Nova Resende. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Compete agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme indica o seu nome, a mencionada entidade tem por 

finalidade precípua dar proteção e assistência ao excepcional, sob 
todas as formas possíveis, seja incentivando o convívio dentro do 
respectivo segmento, seja dando-lhe condições de integração na 
sociedade ou mesmo oferecendo-lhe diversão e lazer; em outras 
palavras, promovendo a melhoria de sua qualidade de vida. 

Nada mais justo, pois, que o poder público prestar à APAE Lar 
Esperança, de Nova Resende, o reconhecimento pelos seus trabalhos 
de alta relevância social. 

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

77/2003. 
Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 168/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

De iniciativa do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Buracos, com sede no Município de Chapada 
Gaúcha. ' 

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em apreço tem por objetivo maior a promoção do 

desenvolvimento da comunidade, visando atender a suas 
necessidades básicas. 

Procura, dessa forma, depois de ouvir as reivindicações dos 
moradores e seus associados, realizar obras de imprescindível 
importância e que possam melhorar a infra-estrutura local. 

Estimula também o convívio entre as pessoas, promovendo 
atividades que estreitem os laços individuais e sociais. 

Diante de tais considerações, julgamos meritória a outorga do título 
declaratório de utilidade pública à Associação Comunitária dos 
Buracos, de Chapada Gaúcha. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

168/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 199/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe 

visa a declarar de utilidade pública a Associação Prosperidade, com 
sede no Município de Dores do lndaiá. 

Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o pwjeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. \ 
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Fundamentação 

A referida entidade é uma sociedade civil com personalidade 
jurídica, sem fins lucrativos e que desenvolve atividades 
essencialmente de caráter assistencial. 

Possui como meta principal promover a formação da mulher em 
busca de seu espaço na sociedade. 

Para alcançar seus objetivos, cria programas comunitários, 
educativos e profissionalizantes, procurando sempre a valorização e a 
integração da mulher. 

Apoiada nos princípios humanitários, protege as crianças cujas 
mães necessitam trabalhar fora de casa, com atendimento em regime 
de creche. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 199/2003 

na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
André Ouintão, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 214/2003 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei em tela tem 

por objetivo seja declarada de utilidade pública o Hospital São Vicente 
de Paulo, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e 
Justiça proceder ao exame preliminar da matéria, oportunidade em 
que se manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, cabe agora a este órgão 
colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme 
dispõe o art. 1 03, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 2° de seu estatuto, o Hospital São Vicente de 

Paulo, sediado no Município de Conselheiro Lafaiete, é responsável 
por sua manutenção e administração e tem por objetivos: propiciar 
assistência médico-ho~pitalar na conformidade dos padrões técnicos 
atualizados e em caráter gratuito aos pacientes desprovidos de 
recursos; contratar ou firmar convênios com outras entidades, 
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instituições ou empresas, sejam de direito público ou privado, para 
internações ou assistência médico-ambulatorial ofertadas a pacientes 
a elas vinculados; prestar serviços a particulares que tenham 
condições de assumir as despesas; realizar atendimento ambulatorial. 

:Depreende-se, pois, a relevante importância da entidade, com uma 
atuação auxiliadora ao poder público municipal no desenvolvimento 
das ações de proteção à saúde da comunidade, em especial da 
.população mais carente. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

214/2003 como originalmente formulado. 
Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
João Bittar, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR No 21/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei Complementar no 21, do Procurador-Geral de 
Justiça, " dispõe sobre o acesso, conferido ao Ministério Público do 
Estado, a banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de 
relevância pública". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/4/2003, foi o projeto 
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Pública. 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Fundamentação 
O projeto visa atribuir ao Ministério Público a prerrogativa de 

consultar qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a 
serviço de relevância pública. Em conseqüência disso, ajusta a 
legislação estadual ao que dispõe o art. ao da Lei Complementar 
Federal no 75, de 1993, que confere essa mesma competência ao 
Ministério Público Federal. 

Do ponto de vista formal, não há dúvida de que a matéria deva ser 
tratada em lei complementar, à vista do que dispõe o inciso IV do §1° 
do art. 65 da Constituição Estadual. Quanto à iniciativa legislativa, o 
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inciso I do art. 125 da Carta Política mineira dá competência ao 
Procurador-Geral de Justiça para iniciar o processo legislativo no que 
tem a ver com o assunto em pauta. 

Com relação ao conteúdo da proposta, nota-se, primeiramente, que 
o inciso VIII do art. ao da citada lei complementar federal foi 
reproduzido integralmente, o que já é um bom indicativo da sua 
juridicidade. Ademais, o art. ao da Lei Federal no a.625, de 1993, que 
estabelece normas gerais sobre a organização do Ministério Público 
em qualquer esfera de poder, dispõe que a Lei Orgânica do Ministério 
Público da União se aplica, subsidiariamente, ao Ministério Público do 
Estado. 

Além do mais, o inciso VI do art. 29 da Constituição da República 
deixa clara a competência do Ministério Público, federal ou estadual, 
para, entre outras atividades, requisitar informações e documentos 
para instrução de seus procedimentos administrativos. Com isso, fica 
demonstrada a constitucionalidade do inciso VIII do art. ao da 
mencionada lei complementar federal, o que, por via de conseqüência, 
confirma, uma vez mais, a validade jurídica da mudança pretendida no 
projeto em análise. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei Complementar no 21/2003. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo, relator -

Gustavo Valadares - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 25/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei n° 25/2003 
dispõe sobre o atendimento prioritário, nos supermercados, às 
pessoas que menciona e dá outras providências. 

Examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a 
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do 
art. 1aa, c/c o art. 102, .XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida que se pretende implantar com a aprovação da matéria 
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visa a beneficiar as pessoas que, portadoras de condições 
especiais, estejam impedidas de permanecer por tempo relativamente 
longo nas filas dos supermercados. 

A pretensão é oferecer o benefício a doentes graves, idosos, 
portadores de deficiência física, mulheres grávidas, lactantes e 
aposentados por invalidez. 

O atendimento prioritário dessas pessoas seguramente concorrerá 
para a concretização da eqüidade no tratamento dos cidadãos, que 
consiste em dar tratamento desigual aos desiguais a fim de igualá-los. 
Trata-se de uma ação afirmativa, uma vez que, ao compensar 
limitações de ordem física, coloca essas pessoas em condições de 
igualdade com os demais usuários desses estabelecimentos. 

Os chamados direitos de terceira geração, reconhecidos e 
protegidos pela Constituição da República, encontram cada vez mais 
acolhida na sociedade. O reconhecimento de tais direitos está 
intimamente ligado à defesa da dignidade da pessoa. 

Desde a Constituição de 19aa, muito se tem realizado, em termos 
de legislação, com a finalidade de cumprir os princípios e diretrizes 
constitucionais. 

Assim, na linha defendida por esta proposição, temos a Lei Federal 
no 1 0.04a, de 2000, que dá prioridade de atendimento às mesmas 
categorias de cidadãos a que se refere o projeto de lei em exame, em 
repartições públicas, Bancos e concessionárias de serviços públicos. 

Na área estadual, temos a Lei no 14.235, de 2002, que também 
determina o atendimento prioritário aos grupos que a proposição em 
análise pretende proteger. O alcance da norma limita-se, entretanto, 
aos estabelecimentos bancários. 

Cumpre citar ainda, na área estadual, a existência de legislação 
reguladora do procedimento de supermercados na relação com seus 
clientes. 

Citamos, como exemplo, a Lei no 12.7a9, de 199a, que obriga os 
supermercados a colocarem etiquetas individualizadas nos produtos, 
lei esta conseqüente de projeto de lei subscrito pelo Deputado José 
Militão. 

Também na área municipal, além de leis específicas de proteção 
aos idosos, cumpre fazer referência aqui à Lei n° 7.317, de 1997:, que 
dispõe sobre o atendimento preferencial aos grupos de pesso~s de 



que trata o projeto em exame. 
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Cons~atamos, pois, em todas as esferas legislativas, a preocupação 
com ta1s grupos, que, por sua condição, necessitam de tratamento 
diferenciado. 

Dessa forma, reconhecendo a relevância da proposição, 
endossamos a iniciativa do autor. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 25/2003 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Marília Campos, Presidente - André Quintão, relator - Ana Maria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 130/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei no 
130/2003, resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei n° 
1.346/2001, inclui no currículo escolar da rede estadual de ensino 
conteúdo relativo a formação musical. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 20/2/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem o objetivo de incluir no currículo das 

escolas integrantes da rede estadual de ensinos médio e fundamental 
conteúdo relativo a formação musical. Prevê ainda que os 
estabelecimentos de ensino destinados à educação de portadores de 
deficiência visual darão especial atenção ao ensino musical em 
método braile. 

No que toca à competência do Estado federado para tratar da 
matéria, registre-se que a Constituição Federal prevê, em seu art. 22, 
inciso XXIV, a competência privativa da União para legislar sobre as 
diretrizes e bases da educação nacional e a competência concorrente 
da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre 
educação, cultura e ensino. Dessa forma, faz-se necessário distinguir 
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duas modalidades básicas de lei educacional: aquelas que 
estabelecem diretrizes gerais para a educação nacional - e são de 
domínio exclusivo da União - e as que dispõem suplementarmente 
sobre educação, cultura e ensino, que são de competência 
concorrente da União e dos Estados, por força do disposto no art. 24, 
IX, da Constituição Federal. 

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei 
Federal no 9.394, de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação - LDB -, que define as diretrizes e bases da educação 
nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os currículos dos 
ensinos fundamental e médio devem ter, além de uma base nacional 
comum, uma parte diversificada que atenda às características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de legislação 
suplementar por parte dos Estados federados, respeitadas as 
imposições da norma geral. Conclui-se, assim, que a inclusão de 
conteúdo relatívo a formação musical no currículo das escolas de 
ensinos fundamental e médio não encontra óbice de natureza legal. 
Dessa forma já se manifestou o Supremo Tribunal Federal - STF -, em 
sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 
1.991-1/ DF, ao reconhecer a competência do Estado federado para 
regulamentar normas sobre conteúdos curriculares em face da 
capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição 
Federal; contudo, há que se ressaltar que o art.15 da LDB prevê que 
os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as 
normas gerais de direito financeiro público. Dessa forma, o projeto 
deve zelar pela autonomia das unidades escolares, preconizada como 
um dos maiores objetivos da LDB, buscando implementar uma política 
educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e 
professores. Ressaltamos, assim, a importância de uma profunda 
análise, que deve ser realizada pela Comissão de Educação sobre o 
impacto que a inclusão desse conteúdo no currículo escolar irá causar 
no que concerne à autonomia pedagógica da escola, bem como sobre 
a possibilidade de que a excessiva carga de disciplinas a serem 
obrigatoriamente incluídas na parte flexível do currículo acabe por 

I 

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



il I, 

560 
tornar-se impraticável. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 130/2003. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau relator - Durval 

Ângelo- Bonifácio Mourão- Gustavo Valadares. ' 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 148/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Carlos Pimenta, institui 
percentual para a tarifa de esgoto a ser cobrada pela COPASA-MG. 

Publicado em 28/2/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 111, "a", do Regimento Interno, 
para receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e 
legal. 

Fundamentação 
O projeto em análise objetiva instituir, como parâmetro para a 

cobrança dos serviços de esgoto prestados pela COPASA-MG, o valor 
correspondente a, no máximo, 60% da tarifa cobrada pelo 
fornecimento de água. 

Ao justificar a proposta, seu autor ressalta que a concessionária 
atualmente cobra, pela coleta do esgoto, o mesmo valor cobrado pelo 
consumo de água, o que configura um abuso contra o consumidor. 

A COPASA-MG é uma sociedade de economia mista, pertencente à 
administração indireta do Estado, nos termos do § 1° do art. 14 da 
Constituição mineira. Sujeita-se, portanto, ao regime próprio das 
empresas privadas, em obediência ao disposto no art. 173, § 1°, 11, da 
Carta Magna. 

O serviço de fornecimento de água e coleta de esgotos, por seu 
turno, é privativo do município, que pode exercê-lo em nome próprio 
ou por meio de concessionária previamente escolhida em processo 
licitatório. 

Embora seja o principal acionista da COPASA-MG, o Estado não 
possui condições de_ impor à concessionária, por meio de lei, 
cláusulas econômicas previamente definidas para a prestação do 
serviço. 
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Uma medida dessa natureza poderia, até mesmo, inviabilizar a 

atividade da- empresa, que não mais disporia das condições 
necessárias para participar das licitações do serviço de água e 
esgotamento sanitário implementado pelos municípios mineiros, pelo 
fato de que se insere na órbita de competência do município o 
estabelecimento das bases relativas à prestação do serviço, incluindo-
se, neste contexto, as cláusulas econômicas de contrato que vier a ser 
celebrado. Assim, o município, como poder concedente,· detém a 
prerrogativa exclusiva de estabelecer o preço da tarifa a ser cobrada 
pelo fornecimento de água e pela coleta do esgoto sanitário, em 
obediência aos princípios que regem o desempenho da atividade 
econômica e a conveniência administrativa. 

Por outro lado, a interferência do Estado nos contratos que já se 
encontram em curso, firmados pela COPASA-MG, se nos afigura 
inconstitucional, pois eles se revestem de todos os elementos 
necessários para serem reconhecidos como atos jurídicos perfeitos 
que não podem ser alterados por uma lei nova. 

Sobre a matéria, recentemente se manifestou o Supremo Tribunal 
Federal, nos termos seguintes: 

"Ação direta de inconstitucionalidade - concessão de serviços 
públicos - invasão, pelo Estado-membro, da esfera de competência da 
União e dos Municípios - impossibilidade de interferência do Estado-
membro nas relações jurídico-contratuais entre o poder concedente 
federal ou municipal e as empresas concessionárias- inviabilidade da 
alteração, por lei estadual, das condições previstas na licitação e 
formalmente estipuladas em contrato de concessão de serviços 
públicos, sob regime federal e municipal - medida cautelar deferida. 

Os Estados-membros - que não podem interferir na esfera das 
relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente 
(quando este for a União Federal ou o município) e as empresas 
concessionárias - também não dispõem de competência para 
modificar ou alterar as condições, que, previstas na licitação, acham-
se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela 
União (energia elétrica - Constituição Federal, art. 21, XII, "b") e pelo 
Município (fornecimento de água- Constituição Federal, art. 30, I e V), 
de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa 
ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporár!a do 
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pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços 
concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão 
federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de 
concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa 
relação jurídico-contratual de direito administrativo" (ADIN-MC 2337-
SC, Relator: Ministro Celso de Mello, 20/2/2002). 

Embora esse relator entenda que medida desse tipo possa 
beneficiar a população mineira, não podemos manifestar-nos 
favoravelmente à proposta em face dos vícios de natureza 
constitucional que apresenta. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 148/2003. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Bonifácio Mourão- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 151/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei no 
151/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
869/2000, objetiva a criação de vale-táxi para pessoas carentes e com 
dificuldade ou impossibilidade de locomoção. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/3/2003, o projeto foi 
distribuído às comissões competentes, para receber parecer, 
atendendo ao disposto no art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no 
tocante aos seus aspectos constitucionais e legais, fundamentado nos 
seguintes termos. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame visa à criação de vale-táxi para as 

pessoas carentes e com dificuldade ou impossibilidade de locomoção, 
assegurando aos beneficiados uma cota anual para o uso do 
transporte urbano indivioual, à custa do poder público, que repassaria 
os recursos correspondentes às cooperativas de táxi conveniadas. A 
Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura passada, emitiu 
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parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da 
proposição. Apesar da nobre intenção que motivou o autor, 
posiciono,u-se corretamente esta Comissão naquela ocasião, de forma 
que adotamos aqui os argumentos constantes no parecer aprovado 
em 27/4/2000. , "1 

As políticas públicas voltadas para as "pessoas com baixíssimo ou 
quase nenhum poder aquisitivo" ~ para utilizar as . expressões 
empregadas na justificação do projeto em exame - enquadram-se 
como assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal~ 
A assistência social, junto com a previdência e a saúde, compõem a 
política de seguridade social no Brasil. 

Deve-se observar que o projeto em exame não indica os recursos 
necessários à consecução das medidas propostas, ofendendo, assim, 
o § 5° do art. 195 da Constituição, a saber: 

"Art. 195- ....................................................................... . 
§ 5° - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser 

criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio 
social". 

Além desse obstáculo constitucional, é preciso reconhecer que o 
projeto em questão não se coaduna com os princípios da Carta 
Magna no que diz respeito ao tratamento conferido aos deficientes 
físicos e mentais. Com efeito, a execução de políticas específicas 
voltadas para a integração dos deficientes físicos e mentais na 
sociedade é um imperativo que decorre do princípio da igualdade, na 
medida em que busca a adoção de mecanismos que assegurem a 
eles o mesmo acesso aos bens públicos facultado aos não 
deficientes. A ordem jurídica busca superar ou reduzir a desigualdade 
provocada pelas deficiências, buscando garantir a todos as mesmas 
condições, dentro de uma perspectiva aristotélica, ou seja: conferir 
tratamento desigual aos desiguais, de acordo com as suas 
necessidades. Acerca da matéria em exame, o art. 244 da 
Constituição Federal dispõe: 

"Art. 244 - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos 
edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo 
atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência". 

Contudo, a Constituição da República não pretende que o poder 
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público apenas dê um tratamento privilegiado aos deficientes 
físicos e mentais para compensar suas debilidades. O constituinte de 
1988 esteve atento à necessidade de integrá-los à sociedade, à vida 
comunitária. Nessa perspectiva, por exemplo, o inciso 111 do art. 208 
da Carta Magna assegura "atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino". Quando o deficiente faz jus à assistência social em virtude de 
seu estado de pobreza, a política pública deve ter como objetivo "a 
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária", conforme dispõe o 
inciso IV do art. 203 da Lei Maior, assim como a Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei Federal no 8.742, de 1993), em especial o 
inciso IV do art. 4°. 

O projeto em tela, porém, caminha em sentido oposto: opta por 
oferecer o transporte público individual aos deficientes físicos e 
mentais em vez de apostar em mecanismos que possibilitem aos 
beneficiados ter uma vida social tão parecida quanto possível com a 
das demais pessoas. 

Ademais, sabe-se que, apesar de todo o esforço dos poderes 
públicos até o momento, estamos longe de assegurar aos deficientes 
o acesso pleno aos equipamentos públicos - prédios, calçadas, ônibus 
-, para que possam usufruir dos serviços públicos e transitar com a 
maior facilidade possível. Ora, não cabe ao poder público investir no 
transporte público individual gratuito para os deficientes físicos e 
mentais carentes enquanto não possibilitar a plena efetividade do art. 
244 da Constituição Federal, mediante as mencionadas adaptações. 

Não se pode deixar de observar, ainda, a dificuldade de execução 
da lei proposta, porque o benefício deve ser estendido também à 
população carente que mora na região rural do Estado, conforme 
dispõe o inciso 11 do parágrafo único do art. 194 da Constituição 
Federal, "in verbis": 

"Art. 194- ............................................................... . 
Parágrafo único - Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I- .............................. , ............. . 
11 - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais". 

Porfim, o projeto não garante a igualdade entre os motoristas de 
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táxi, uma vez que apenas as cooperativas (art. 3°) e .as empresas 
prestadoras desse serviço (art. 7°) poderiam cadastrar-se no órgão 
competente, excluindo, dessa forma, os motoristas proprietários de 
seu carro. 

Conclusão 
"Pelo exposto, conclui-se pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei no 151/2003. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Paulo Piau - Bonifácio Mourão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 245/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em epígrafe, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 2.239/2002, 
proíbe a comercialização de derivado de leite com adição de soro de 
leite sob a denominação "leite modificado". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do 
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para 
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
de constitucionalidade e de legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame proíbe a comercialização de derivado de 

leite com adição de soro de queijo sob a denominação "leite 
modificado", estabelece penalidades e fixa o prazo de 120 dias para 0 
recolhimento das mercadorias colocadas à disposição do consumidor 
em desacordo com o disposto na lei. 

Nos trabalhos de investigação da CPI do Preço do Leite, apurou-se 
que a comercialização do produto lácteo denominado . "leite 
modificado" ao lado de outros tipos de leite, especialmente o UHT 
(longa vida), induzia o consumidor a erro. Em primeiro lugar, porque a 
embalagem do produto apenas informava a existência de soro 
omitindo a proporção. Em segundo lugar, porque a população e*av~ 



adquirindo produto com qualidade nutricional reconhecidamente 
inferior à do leite, pensando tratar-se de leite. 
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O art. 24, V, da Constituição Federal estabelece como competência 
da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre produção e consumo. Por seu turno, o art. 23, 11, dispõe sobre a 
competência comum dos entes federados para cuidar da saúde e da 
assistência pública. A Lei Federal no 7.889, de 23/11/89, reafirma no 
art. 1° a competência comum, nos seguintes termos: 

"Art. 1 o - A prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de 
origem animal, de que trata a Lei no 1.283, de 18 de dezembro de 
1950, é da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, nos termos do art. 23, inciso 11, da Constituição". 

Ressalte-se, ainda, o comando do § 3° do art. 24 da Constituição 
Federal, que assegura aos Estados membros o exercício da 
competência legislativa plena, na ausência de lei federal que 
estabeleça normas gerais, hipótese que no caso se verifica, conforme 
apuramos por meio da publicação da Consulta Pública no 4, do 
Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, no "Diário Oficial da União" de 31/8/2001, Seção I, 
págs. 63 a 65. Nessa consulta, o Departamento de Inspeção Federal 
de Produtos de Origem Animal - DIPOA - submeteu à apreciação da 
sociedade, por período de 180 dias, o Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de Produtos Lácteos Fluidos com Adições. 
Esgotado o prazo, o DIPOA ficaria encarregado de baixar o 
regulamento técnico disciplinando a matéria em todo o território 
nacional. Como essa medida ainda não foi tomada, o Estado está 
autorizado constitucionalmente a legislar plenamente sobre o assunto 
versado no projeto, nos termos § 3° do art. 24 da Constituição Federal: 

Por fim, observamos a inexistência de reserva de iniciativa para 
inaugurar o processo legislativo no caso em análise. Sendo assim, 
esta Comissão está referendando o seu entendimento, já manifestado 
por ocasião do exame do Projeto de Lei no 2.239/2002, da CPI do 
Preço do Leite. 

Como a expressão "soro de queijo" não é correta do ponto de vista 
técnico, apresentamos a Emenda no 1, determinando que seja 
substituída por "soro de leite". Por outro lado, a legislação estadual de 
inspeção sanitária de produtos de origem animal já contempla, de 
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forma mais ampla, as penalidades a serem aplicadas no caso ·de 
descumprimento das normas legais, razão pela qual apresentamos a 
Emenda no 2. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidáde, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 245/2003 com as 
Emendas nos 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA No 1 
Substitua-se, no projeto, a expressão "soro de queijo" por "soro de 

leite". 
EMENDA No 2 

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às 

penalidades previstas na Lei no 11.812, de 23 de janeiro de 1995.". 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo, relator -

Bonifácio Mourão - Gustavo Valadares - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 278/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em 
epígrafe tem por finalidade alterar a redação do art. 6° da Lei no 
11.406, de 28/1/94, que reorganiza a autarquia Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM -, introduz alterações na estrutura orgânica das secretarias de 
Estado e dá outras providências. 

Proposição de idêntico teor tramitou na legislatura passada sob a 
forma do Projeto de Lei no 1.140/2000. Em 25/2/2003 foi publicada no 
"Diário do Legislativo" decisão da Presidência deferindo o 
desarquivamento da proposição que vem, preliminarmente, a esta 
Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise propõe a ampliação do número de 

componentes do Conselho Administrativo do JPSM, que contaria com 
a participação de seis representantes indicados pelo Governado~ do 
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Estado, entre os quais, pelo menos um oriundo do Corpo de 
Bombeiros Militar, observando-se os critérios de proporcionalidade 
entre praças e oficiais, e seis representantes dos segurados, 
indicados por suas entidades representativas. 

Dispõe ainda o projeto que o mandato de membro do Conselho é de 
três anos, facultada uma recondução, e o seu Presidente será um dos 
Conselheiros, escolhido mediante voto da maioria de seus pares, com 
o mandato de um ano, vedada a recondução subseqüente. 

Por fim, em seu art. 2°, o projeto revoga o parágrafo único do art. 8° 
da lei em questão, o qual dispõe que a diretoria do IPSM será 
exercida por oficiais superiores da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais, nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de três 
anos, permitida a recondução. 

A proposição é respaldada pela CPI constituída nesta Casa para 
apurar o não-repasse pelo Estado das contribuições previdenciárias 
devidas ao IPSM, bem como para avaliar a sua estrutura funcional. 

É importante salientar, por oportuno, que o próprio Governador do 
Estado, no período de funcionamento da aludida CPI, encaminhou a 
esta Casa o Projeto de Lei no 154/99, que tratava da matéria em 
análise, fato que ensejou a apresentação de substitutivo, aprovado na 
Comissão de Administração Pública no 2° turno; todavia, 
provavelmente à espera do término da CPI, a referida autoridade 
governamental, por meio da Mensagem no 118/2000, retirou o projeto 
de pauta. 

Em que pese à meritória pretensão do autor, verifica-se, a existência 
de óbice constitucional intransponível, uma vez que a matéria se 
insere no rol daquelas de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos 
termos do art. 66, 111, "f", da Carta Estadual, o qual dispõe que matéria 
relativa à organização da Polícia Militar é de iniciativa privativa do 
Governador do Estado. 

Sendo assim, por padecer de vício de inconstitucionalidade de 
natureza formal, a proposição em tela não deve prosperar. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e p_ela ilegalidade do Projeto de Lei no 278/2003. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

569 
Paulo Piau - Bonifácio Mourão. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 289/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei no 289/2003, 

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.180/2000, visa a 
autorizar o delegatário de serviço de transporte coletivo rodoviário 
intermunicipal a conceder desconto em tarifa. 
. Publicado em 27/2/2003, o projeto foi distribuído às Comissões de 

Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para ser 
submetida a exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem por objetivo autorizar o delegatário de 

serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal a conceder 
desconto em tarifa. 

O art. 175 da Constituição da República dispõe que incumbe ao 
poder público a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre mediante licitação, na 
forma da lei, que disporá sobre o regime das empresas 
concessionárias de serviços públicos, o caráter especial de seus 
contratos, os direitos dos usuários e a política tarifária. 

Em se tratando de contrato de concessão ou permissão de serviço 
público, o dispositivo que rege a matéria não exige lei federal para 
regulamentá-la. No entanto, o inciso XXVII do art. 22 da Carta Magna 
incluiu as normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades da administração pública, entre as matérias de 
competência privativa da União. Dessa maneira, compete à União 
estabelecer normas gerais sobre a matéria, e aos Estados membros, 
normas suplementares. No âmbito da União, o assunto é tratado pela 
Lei no 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da 
Constituição Federal e dá outras providências. 

Reza a Constituição Estadual, em seu art. 40, §§ 1° e 2°, que a 
delegação da execução de serviço público será precedida de licitaÇão, 
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na forma da lei, que disporá sobre o regime das empresas 
conce~sionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 
espec~al de s_eu contrato, as condições de exclusividade do serviço, 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão a 
política tarifária e a obrigação de o concessionário e o permissioná~io 
manterem serviço adequado. Ainda sobre o assunto, diz a Carta 
E_stadual, em seu art. 1 O, IX, que compete ao Estado explorar 
d1reta~~nte, ou mediante concessão, o serviço de transporte 
rodov1ano estadual de passageiros. As normas que tratam da matéria 
no Estado de Minas Gerais são a Lei no 10.453, de 22/1/91, e o 
Decreto no 32.656, de 14/3/91 , com a nova redação dada pelo Decreto . 
no ,39.904, de 18/9/98, e suas alterações posteriores. 

E necessário observar que, no que concerne à iniciativa, não há 
nenhum óbice jurídico-constitucional ao projeto. No entanto, não há 
que se falar em autorizar o delegatário a dar desconto na tarifa 
cobrada, visto que entre o Estado, poder concedente, e o 
concessionário há uma relação contratual, que institui direitos e 
obrigações para ambas as partes, que devem ser necessariamente 
observados. Dessa maneira, somente o contrato pode estabelecer as 
condições para a execução do serviço concedido. 

A norma federal que rege o assunto, Lei no 8.987, de 13/2/95, 
estabelece, no § 1 o do art. 6°, que serviço adequado, a que o usuário 
faz jus, é aquele que satisfaz as condições de regularidade; 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 
na sua prestação e modicidade nas tarifas. Sobre as tarifas; 
estabelece o texto legal mencionado que serão fixadas pelo preço da 
. proposta vencedora da licitação e preservadas pelas regras de revisão 
previstas em lei, para que se assegure o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato no edital e no próprio instrumento contratual. 
Sobre os contratos, reza a lei que são cláusulas essenciais do 
instrumento aquelas relativas ao preço do serviço e aos critérios e 
procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. Dessa forma, ·a 
relação estabelecida entre o poder concedente e o concessionário é 
contratual, caracterizada como um ato jurídico perfeito, não podendo 
ser alterada por lei. . · 

A norma que trata da matéria no Estado, Lei no 10.453, de 22/1/91, 
estabelece, em seu art. 9°, "caput" e incisos, que são poderes do 
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concedente .e do permitente, entre outros, regulamentar o serviço 
concedido; proceder à inspeção e exercer fiscalização do serviço 
delegado quanto à sua qualidade e eficiência e ao atendimenter· ao 
usuário; alterar unilateralmente as cláusulas regulamentares quando 
julgar conveniente ao melhor atendimento do usuário; intervir .na 
prestação do serviço, nos casos e condições previstos no 
regulamento; encampar a concessão, nos termos da lei, do 
regulamento e do contrato, e fixar tarifas e revê-las, nas formas e 
condições previstas na lei e no regulamento. 

Assim sendo, a lei estabelece condições para que o poder público 
intervenha no contrato nos casos que menciona, permitindo até 
mesmo que sejam revistas as tarifas, desde que preservadas as 
normas legais, visando garantir ao usuário o melhor serviço a preços 
módicos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. Desse modo, o projeto, que não inova a ordem jurídica 
vigente, não pode prosperar nesta Casa. 

Ensina o Prof. José Afonso da Silva 1, invocando as lições de Seabra 
Fagundes, que o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ) e 
o de modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre da sua 
qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os 
demais atos do Estado". 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 289/2003. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Durval Ângelo- Gustavo Valadares- Paulo Piau . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 293/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe 
autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG - a firmar convênio com municípios para os 
fins que menciona. · 

1 SILVA, José Afonso da. "Princípios do Processo de Formação das Leis no Direi~o 
Constitucional". Ed. Revista dos Tribunais, 1964, p. 18. 
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A propos1çao é oriunda do ex-Projeto de Lei no 1.589/2001, 

desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor e 
publicado em 27/2/2003. Vem agora a esta Comissão para receber 
parecer quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise autoriza o DER-MG a firmar convênios com 

municípios para fiscalização do sistema de transporte coletivo 
intermunicipal, tendo como objetivo a prestação de serviço adequado 
visando ao pleno atendimento dos usuários. Estabelece o conteúdo 
mínimo que cada convênio deverá ter e, por fim, determina que será 
dada ciência de sua assinatura à Assembléia Legislativa, à Câmara 
Municipal do município conveniado e às empresas concessionárias 
das linhas a serem fiscalizadas. 

O ex-Projeto de Lei no 1.589/2001, do qual adveio a proposição em 
exame, foi amplamente discutido por esta Comissão na legislatura 
passada e recebeu parecer pela inconstitucionalidade, opinião que 
reiteramos nesta oportunidade. 

De início, não obstante ser o Estado o titular do serviço de 
transporte público intermunicipal e competente para legislar sobre a 
matéria, o projeto padece de vícios insanáveis. 

Com efeito, trata-se de projeto de lei autorizativo, e, como já foi 
salientado reiteradas vezes por esta Comissão, a necessidade de 
autorização legislativa decorre, tão-somente, da Constituição. Nesse 
sentido, o aval do Legislativo para uma ação eminentemente 
administrativa só é necessário se assim o exigir a Constituição, o que 
não é o caso. De fato, projetos de lei que têm como objeto autorizar à 
Executivo a fazer algo que ele já é autorizado a fazer são inócuos, não 
têm nenhum efeito jurídico. Podem, sim, gerar efeitos políticos. No 
entanto, há outros meios para se obter tal eficácia que não as leis, que 
devem ser genéricas, abstratas e inovadoras do ordenamento jurídico. 
A atividade do legislador deve pautar-se pelo princípio da 
razoabilidade e ter em vista a preservação de nosso ordenamento 
jurídico. Sem dúvida, a edição de leis ineficazes não é razoável. · 

Destarte, o STF já .decidiu que o Executivo não necessita da 
autorização do Legislativo para firmar convênios, suspendendo a 
eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, o qual 
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determinava que competia à Assembléia Legislativa "autorizar 
celebração de.convênio pelo Governo do Estado com entidade de 
direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de urgência, ou 
de interesse público, for efetivado sem essa autorização, desde que 
encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias úteis 
subseqüentes à sua celebração". 

Há que se observar, ainda, que a Lei no 11.403, de 1994, que 
reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado dé 
Minas Gerais - DER-MG -, estabelece que compete ao DER "articular-
se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com entidades 
públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de 
transporte no Estado, bem como estabelecer e implantar políticas de 
educação para a segurança de trânsito nas rodovias" (inciso VIII do 
art. 3°) e "cooperar, técnica ou financeiramente, com município em 
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas 
competências" (inciso X do art. 3°). Veja-se, assim, que a lei que 
organiza o DER-MG já inclui entre suas atribuições a possibilidade de 
o órgão firmar convênio com outras entidades, inclusive municípios. 
Ademais, trata-se de autarquia, dotada de autonomia administrativa, 
que tem na sua esfera de discricionariedade liberdade de decisão de 
firmar convênio ou não com outras entidades. 

Dispositivos do projeto que definem o que é serviço adequado e 
prevêem o conteúdo mínimo que deverá conter o convênio também 
não devem ser aproveitados, uma vez que são similares a outros já 
previstos na nossa legislação, notadamente na Lei Federal no 8.987, 
de 1995, e na Lei Federal no 8.666, de 1993, respectivamente. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 293/2003. 
Sala das Comissões, 29 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Durval Ângelo- Paulo Piau- Gustavo Valadares. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 671 a 
683/2003 - Projeto de Resolução no 684/2003 - Requerimentos nos 
588 a 623/2003 - Requerimentos das Deputadas Ana Maria e Marília 
Campos e dos Deputados Olinto Godinho, Leonardo Moreira e Weliton 
Prado (2) - Proposições Não Recebidas: Projeto de lei do Deputado 
Fahim Sawan e Requerimentos da Comissão de Justiça e dos 
Deputados Leonardo Moreira, Vanessa Lucas e Leonardo Quintão (2) 
- Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de 
Assuntos Municipais, de Segurança Pública, de Política Agropecuária 
e de Administração Pública e dos Deputados Bonifácio Mourão, Chico 
Rafael, Vanessa Lucas (2) e João Bittar - Comunicação Não 
Recebida: Comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen Santiago, Ricardo Duarte, 
Dinis Pinheiro, Doutor Viana, Maria José Haueisen e Doutor Ronaldo -
2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da 
Presidência (2) - Designação de Comissões: Comissões Especiais 
para Emitir Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição 
nos 44 e 45/2003 - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da 
Deputada Marília Campos e dos Deputados Weliton Prado (2), Olinto 
Godinho e Leonardo Moreira; deferimento - Discussão e Votação de 
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução no 
309/2003; aprovação - Indicação feita pelo Governador do Estado do 
nome do Sr. Luiz Antônio Chaves para o cargo de Diretor-Geral do 
ITER; questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; 
existência de número regimental para discussão; encerramento da 
discussão - Indicação f_eita pelo Governador do Estado do nome do Sr. 
Ivan Alves Soares para o cargo de Diretor-Geral do DETEL; 
encerramento da discussão - Indicação feita pelo Governador do 
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Estado do nome do Sr. Nélson de Andrade Reis para o cargo de 
Diretor-Geral do DEOP; encerramento da discussão - Indicação feita 
pelo Governador do Estado do nome do Sr .. Wallen Alexandre 
Medrado para o cargo de Diretor-Geral do IDENE; encerramento da 
discussão - Indicação feita pelo Governador do Estado do nome da 
Sra. Ângela Maria Carrato Diniz para o cargo de Presidente da 
Fundação TV Minas Cultural e Educativa; encerramento da discussão 
- Indicação feita pelo Governador do Estado do nome da Sra. Vanessa 
Borges Brasileiro para o cargo de Presidente do IEPHA-MG; 
encerramento da discussão - Indicação feita pelo Governador do 
Estado do nome do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti para o cargo 
de Diretor-Geral do IEF; encerramento da discussão - Indicação feita 
pelo Governador do Estado do nome do Sr. limar Bastos Santos para 
o cargo de Presidente da FEAM; encerramento da discussão - 2a 
Fase: Discussão de Proposições: Discussão, em 1 o turno, dos 
Projetos de Lei n°s 35, 37, 71 e 73/2003; encerramento da discussão-
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 306/2003; apresentação 
do Substitutivo no 1 e da Emenda no 1; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com o substitutivo e a emenda à Mesa -
Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior- Ana Maria - André Quintão- Antônio Carlos Andrada -Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto 
Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
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Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto : 
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio •-
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas ·-
Wanderley Ávila- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a lista 

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

18 Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 

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

Correspondência 
- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Romeu Tuma, Senador, convidando para a instalação da 
Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, em Brasília, e 
solicitando a indicação do Diretor da Escola do Legislativo como 
representante desta Casa. 

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de 
. Planejamento e Gestão, em atenção ao Ofício no 202/2003/SGM, 

prestando informações referentes ao Projeto de Lei no 70/2003. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei no 70/2003.) 

Do Sr. José Humberto da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Patos de Minas, encaminhando cópia de documentação referente á 
instalação de um pólo industrial de laboratórios farmacêuticos nesse 
município.(- À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, em atenção aó 
Requerimento no 33/2003, dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e 
Adalclever Lopes, informando que o BDMG tem atendido com 
presteza aos pedidos de financiamentos enquadrados no FUNDESE -

-
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Solidário. 
Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, em atenÇão 

ao Requerimento no 32/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
informando que não há planos para desativação da agência 'de 
atendimento da CEMIG em Ouro Fino. 

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Corregedor-Geral de Polícia, 
comunicando que serão investigados os fatos citados no 
Requerimento no 225/2003, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de Gestão do 
Fundo Nacional de Assistência Social (3), encaminhando planilhas 
com informações sobre transferências de recursos para o Fundo 
Municipal de Assistência Social de Ação Continuada- 2002 e 2003. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, Diretor do Tribunal de Justiça 
do Estado, encaminhando cópia de acórdão a respeito da ADIN no 
272. 114-0/00. 

Do Sr. Hermélio Soares Campos, Presidente da Federação dos 
Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais, encaminhando texto em 
que apresenta sugestões para a reforma da Previdência. 

Do Sr. Geraldo Magela da Silva, Presidente da Confederação de 
Cooperativas de Trabalho de Minas Gerais, solicitando a aprovação 
do Projeto de Lei no 273/2003. (-À Comissão do Trabalho.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI No 671/2003 
Dispõe sobre as condições e a efetivação do trabalho dos 

sentenciados do sistema prisional do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo destinará estruturas físicas e incentivará 

parcerias com entidades privadas para a efetivação da atividade 
laboral por parte dos recuperandos do sistema prisional do Estado. , 

Parágrafo único - Para determinação da atividade e da remuneração 
dos recuperandos, serão considerados: I 
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I - nível de instrução; 
11 -formação profissional; 
111- aptidão e capacidade individual. 
Art. 2° - Os órgãos da administração direta ou indireta do Estado 

adquirirão, prioritariamente, os bens ou produtos do trabalho prisional, 
na forma das Leis Federais nos 7.21 O, de 11 de julho de 1984, e 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 3° - O trabalho do recuperando será remunerado. 
§ 1°- A remuneração líquida não será inferior a um salário mínimo 

por mês de trabalho. 
§ 2° - A carga horária e as condições de trabalho serão definidas na 

regulamentação desta lei. 
Art. 4° - O trabalho do preso será certificado com um contracheque 

mensal em que constará: 
I - salário bruto recebido; 
11 -salário líquido; 
111 - quantia depositada em caderneta de poupança; 
IV - dias trabalhados; 
V- dias de remissão; 
VI -desconto, se for o caso, para pensão alimentícia. 
Parágrafo único - Será enviada à Vara de Execuções Penais uma 

relação mensal dos recuperandos e sua remuneração. 
Art. 5° - O Poder Executivo disponibilizará cursos profissionalizantes 

no âmbito das unidades do sistema prisional estadual, fornecendo 
certificados ao seu término. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Maria Tereza Lara 
Justificação: O excesso de população carcerana e a ociosidade 

dentro dos presídios têm sido causas de constantes conflitos no 
sistema prisional do Estado. Esse projeto de lei visa, sobretudo, a 
resgatar a cidadania desses apenados, com a diminuição da pena, e a 
reinseri-los no convívio social, dando-lhes, além de uma ocupação, 
uma oportunidade de serem assalariados, auxiliando suas famílias, 

i 
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que estão fora do presídio. 

A pessoa que foi condenada por sentença penal passa a cumprir 
uma pena que visa não somente o caráter retributivo, mas também o 
caráter ressocializador e reeducador. Para isso adotamos o nome de 
recuperando e não o de preso ou condenado. 

._É importante frisarmos que, a cada três dias trabalhados, será 
diminuído um dia em sua pena, o que contribuirá para a 
ressocialização do recuperando. Com a utilização da mão-de-obra 
dentro dos presídios, permitiremos que nossa sociedade os acolha e 
os valorize nesse período de reclusão, além de lhes dar a 
oportunidade de perceber um salário. 

É premente a necessidade de se resgatar o cidadão no sistema 
prisional. Aprovando este projeto de lei, esta Casa Legislativa 
demonstrará, de maneira inequívoca, sua preocupação com a 
valorização dos direitos fundamentais do homem. 

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

PROJETO DE LEI N° 672/2003 
·Dá a denominação de Escola Estadual Professora Gilka Drumond 

de Faria à Escola Estadual Região Sul, situada no Município de 
ltaúna. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professora Gilka 

Drumond de Faria, a Escola Estadual Região Sul, situada no 
Município de ltaúna. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2003. 
Neider Moreira 
Justificação: Gilka Drumond de Faria, filha de Sidney Gonçalves 

Drumond e Zulmira D'Ângelo Drumond, nasceu no dia 17/1/23, na 
cidade de ltaúna. Nasceu saudável, para a alegria de seus pais. 
Desde cedo, ainda menina, se mostrava interessada em ensinar. Após 
ajudar a mãe nas atividade domésticas, adorava dar aula para suas 
bonequinhas de pano e escutar embevecida as poesias que seu \pai 
declamava. Ele próprio as criava. E como escrevia bem! Dos p~is, 
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herdou a facilidade para as letras: fazia poemas divinos. E como , 
escrevia bem! 

Sempre sobressaiu na escola: ótima aluna, ajudava todas as 
colegas. Muito tímida, caladinha, ela conquistava o seu espaço. 
Formou-se muito jovem, aos 16 anos já lecionava no Calambau. Fez 
muitas amizades nessa época. Após o estágio na zona rural de 
ltaúna, a professorinha Gilka começa a substituir professores efetivos. 
Começa a trabalhar na Escola Estadual Dr. Augusto Gonçalves; ao 
todo dedicou 49 anos de sua vida às atividades educativas. Sempre 
educando, ensinando, de forma meiga, mas firme, com seu exemplo, 
motivou várias ex-alunas a se dedicar ao magistério. 

Casou-se aos 26 anos, com Jair Marinho de Faria. Dessa união 
nasceram Gilmar (que morreu ao nascer), Denise, Dilene e Divane 
Maria. Educou suas filhas, contando histórias. ,, 

Achava divertido as filhas contarem histórias diferentes a cada dia-. 
Conseguiu passar para elas o gosto pela leitura. Todas três se 
formaram professoras. Mesmo casada, com três crianças pequenas, 
continuou a lecionar. Os alunos mais fracos, ela os levava para suá 
casa, para aulas de reforço. Os alunos a adoravam. Após 25 anos de 
classe lecionando, afastou-se para ser Auxiliar de Diretoria. Trabalhou 
com várias Diretoras. Foi também Diretora por 12 anos, sempre 
pontual, dedicada, comprometida com seus objetivos. Tinha paixão 
pela educação. Sua preocupação maior era a formação ética e 
religiosa de seus alunos. 

Estimulava sempre um bom relacionamento entre os funcionários da 
escola, as famílias e as crianças. Possuía uma postura ímpar. Suâ 
presença era notada em qualquer ambiente. Servia de modelo de 
conduta para muitos profissionais que trabalhavam com ela. Muito 
católica, era mulher de fé. Nada a derrubava. Sempre dizia "Deus 
proverá". E de fato, nada lhe faltava. "Quem tem Deus, tem tudo", 
dizia sempre. Todos os que a conheceram têm uma certeza: 
profissional excelente, mãe dedicada, esposa exemplar, sempre 
amiga. Deixa uma lacuna enorme. Uma saudade que parece não 
terminar. Mas deixou seu exemplo, um toque singular. Que Deus a 
guarde! ~, 

Tendo como pano de fundo essa trajetória de vida dedicada- à 
educação e o exemplo maravilhoso a ser seguido, apresento este 

~------------~----~~~~~ 
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projetÇ> de lei como uma minúscula homenagem à professora Gilka 
e um significativo nome ao próprio público. 

- 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 No 673/2003 
Estabelece a obrigação de instalação de sistemas de vídeo em 

asilos e clínicas para idosos e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam as clínicas de geriatria obrigadas a instalar sistemas 

de vídeo em suas dependências. 
Art. 2° - Entende-se por clínica geriátrica asilos, casas de repouso, 

clínicas e demais instituições destinadas ao tratamento médico e de 
assistência social ao idoso. 

Art. 3° - O sistema de vídeo de que trata o "caput" desta lei tem por 
finalidade registrar e gravar as ações praticadas por todas as pessoas 
envolvidas nos processos de tratamento médico e de assistência 
psicossocial ao idoso. 

Art. 4° - As clínicas geriátricas, os asilos, as casas de repouso e 
demais instituições destinadas ao tratamento médico e de assistência 
social ao idoso que descumprirem o disposto no art. 1 o sujeitam-se às 
seguintes penalidades: 

I - advertência, na primeira ocorrência; 
11 - multa, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), na segunda 

ocorrência; 
111 - cancelamento do registro de funcionamento do estabelecimento 

no qual for praticado o ato ilícito, no caso da reincidência prevista no 
inciso 11. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: Os atos de violência já se tornaram prática comum em 

determinados asilos e clínicas de geriatria. Contribuem para tais 
ocorrências a incapacidade de profissionais do setor e a falta de 
paciência de pessoas envolvidas no processo de tratamento ~ de 
assistência ao idoso. O desconhecimento dos responsáveis por esses . I 
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estabelecimentos dos fatos ocorridos agrava ainda mais a situação. 

A implantação de um sistema de vídeo em clínicas, asilos e casas 
de repouso permitirá que se registre e grave qualquer ação praticada 
contra os internos e assistidos, contribuindo, ainda, para o controle do 
tratamento específico. Nos casos de violência, funcionará como 
elemento de apoio à apuração dos fatos. 

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

PROJETO DE LEI No 674/2003 
Proíbe a comercialização de produtos ópticos na condição que 

menciona e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida a comercialização de lentes de grau e outros 

produtos ópticos similares fora dos estabelecimentos que não sejam 
devidamente credenciados para essa prática. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às 
seguintes penalidades: 

I - apreensão da mercadoria; 
11 - multa de R$500,00 (quinhentos reais) a R$5.000,00 (cinco niil 

reais). 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Tem sido cada vez mais comum a comercialização de 

óculos e outros produtos ópticos em bancas de camelô, 
supermercados e até mesmo em farmácias. Esse comércio ocorre 
livremente, sem que o consumidor esteja munido da necessária 
prescrição para aquisição de tais produtos, o que acarreta, sem 
dúvida alguma, sérios riscos à saúde da visão. 

Esse precedente encontrou respaldo, inicialmente, no decreto 
federal editado em 1990, que abriu espaço para tal prática. Na 
verdade, a referida norma foi questionada em sede do Judiciário. 
Contudo, em que pe$e à atuação do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, a prática aqui censurada ainda persiste. 

Assim, torna-se necessária a intervenção deste parlamento para 
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criar norma legal específica, de caráter punitivo, para inibir esse 
comércio, de conseqüências tão lesivas à saúde do cidadão 
consumidor. 

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares para a 
aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI No 675/2003 
Dispõe sobre aquisição de unidades habitacionais por integrantes da 

Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do 
Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Aos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros 

Militar e da Polícia Civil do Estado que, comprovadamente, não sejam 
proprietários de imóvel residencial ou mutuários do Sistema 
Financeiro de Habitação - SFH -, fica assegurado o direito de se 
habilitarem para aquisição de unidades pertencentes aos conjuntos 
habitacionais construídos pelo poder público estadual. 

1- Poderão usufruir o benefício: todos os policiais civis, bombeiros e 
policiais militares em atividade, independentemente de suas patentes; 

11 - aqueles que estão temporariamente afastados por motivos de 
saúde. 

Parágrafo único - Terão crédito previamente aprovado, um ano de 
carência e prazo de até vinte e cinco anos para quitação do imóvel os 
que comprovarem mais de cinco anos de serviço. 

Art. 2° - As unidades habitacionais não poderão ser vendidas ou 
locadas pelo adquirente até a quitação total do imóvel. 

Art. 3° - O art. 1 o da Lei no 11.830, de 6 de julho de 1995, fica 
acrescido do seguinte inciso VIII: 

"Art. 1 o - .............................................. . 
VIII - construção de unidades habitacionais para Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil.". 
Art. 4°- O Poder Executivo providenciará para que, no mínimo, 10% 

(dez por cento) das unidades constantes dos conjuntos habitacionais 
referidos por esta lei sejam reservados aos integrantes da Pol(cia 
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil. 
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construídos exclusivamente com recursos públicos do Estado, bem 
como àqueles para cuja construção o poder público estadual tenha 
contribuído de alguma forma. 

Art. 6o - Ficam quitados os imóveis financiados pelo Fundo Estadual 
de Habitação, adquiridos por policiais civis, policiais militares e 
bombeiros militares, em caso de invalidez permanente ou morte. 

Parágrafo único - A invalidez do beneficiário será declarada :·por 
serviço médico oficial, obedecendo-se à Classificação Internacional de 
Doenças - CID. .~ 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta dias, a serem contados da data de sua publicação. 

Art. ao - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2003. 
Leonardo Moreira ·--
Justificação: Os baixos salários que são atribuídos aos integrantes 

da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do 
Estado trazem-lhes, como conseqüência, a impossibilidade : da 
conquista da casa própria. 

Essa assertiva é constatada facilmente quando se verifica que são 
inúmeros os policiais militares que, para sobreviver, são obrigados a 
morar em condições precárias, em locais que não são compatíveis 
com as funções que exercem. ·:~· 

Com efeito, é comum aos jornais apontarem casos de policiais que 
habitam casebres, nas favelas da Capital e em periferias, convivendo 
diuturnamente com marginais, o que dificulta e prejudica sua atuação 
profissional. · 

Dentro desse quadro, parece-nos justo que o poder público se 
preocupe com o problema, oferecendo soluções para diminuir as suas 
conseqüências negativas. \. 

Assim, estamos apresentando este projeto de lei, cujo objetivo é 
garantir aos policiais que, comprovadamente, não sejam proprietários 
de imóveis residenciais o direito de disputarem uma unidade nos 
conjuntos habitacionais_construídos com recursos públicos ou com a 
participação do Estado. ·J 

Como os beneficiados são servidores que estão sempre colocando 
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em risco suas vidas para proteger a sociedade, nada mais justo 
que o Estado os assista se forem colhidos pelo infortúnio~ e, se 
tornarem inválidos para .o exercício da função, conforme também 
pretende este projeto, que se propõe a servir de instrumento para 
tentar minorar esse drama que muito aflige os policiais e os seus 
familiares, quando são acometidos por acidentes que os tornam 
inválidos para combater o crime. 

Esses casos são muito freqüentes entre os policiais civis e militares 
e bombeiros militares, que, na defesa da sociedade, são vitimados e 
remetidos para a reserva com soldos bastante baixos. 

Assim, é indispensável que o Poder Legislativo cumpra o seu papel 
institucional de resguardar a integridade física e moral daqueles que 
são responsáveis pela segurança pública em nosso Estado. 

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

PROJETO DE LEI W 676/2003 
Dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura 

na Região do Sul de Minas e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na 

Região do Sul de Minas. 
Parágrafo único- Integram o Pólo de Desenvolvimento da 

Fruticultura da Região do Sul de Minas, criado por esta lei, os 
Municípios de Carmo do Rio Claro, Carvalhópolis, Conceição da 
Aparecida, Poço Fundo, Serrania, Aiuruoca, Andrelândia, Arantina, 
Bom Jardim de Minas, Carvalhos, Cruzília, Minduri, Passa-Vinte, 
Seritinga, Serranos, Cristina, Virgínia, Carrancas, Lavras, 
Nepomuceno, Alpinópolis, ltaú de Minas, São José da Barra, 
Albertina, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Bom 
Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Munhoz, Senador José 
Bento, Cordislândia, Heliodora, São João da Mata, São Sebastião da 
Bela Vista, Silvianópolis, Turvolândia, Alagoa, Cambuquira, ltamonte, 
ltanhandu, Lambari, Passa-Quatro, Pouso Alto, São Sebastião do Rio 
Verde, Campo do Meio, Campos Gerais, Carmo da Cachoeira, Guapé, 
llicínea, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Tomé das Letr.as, 
Três Corações e Três Pontas . 

..____...,....._----0-----------' 
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Art. 2° - O Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na Região do · 

Sul de Minas visa a: 
I - incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o 

consumo de frutas; 
11 - promover o desenvolvimento de pesquisas e experimentos que 

visem à melhoria da qualidade e à produtividade da fruticultura, nas 
diversas fases de produção e beneficiamento; 

111 - contribuir para a geração de empregos, para o aumento da 
renda no meio rural e para a melhoria das condições de vida nos 
mun1c1p1os participantes, observando-se os princípios do 
desenvolvimento sustentável; 

IV - incentivar e apoiar projetos de qualificação profissional ',e 
capacitação voltada para a fruticultura. 

Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na constituição do Pólo de 
Desenvolvimento da Fruticultura na Região do Sul de Minas: 

I - estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo 
entre os produtores, em particular nas ações voltadas para a irrigação, 
a compra de insumos, a industrialização e a comercialização :ao 
produto; 

li - criar mecanismos que facilitem a padronização e a classificação 
dos produtos e das embalagens, com vistas à instituição 'de 
certificados de qualidade; 

111 - implantar sistema de informação de mercado, interligaríao 
órgãos públicos, empresas, cooperativas e associações -de 
produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão 
dos agentes envolvidos no negócio frutícola; 

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das 
plantas, bem como do uso de agrotóxicos; 

V - a destinação de recursos específicos para a pesquisa, a 
inspeção sanitária, a assistência técnica e a extensão rural; 

VI - fornecer assistência técnica aos produtores, sendo esta gratuita 
para a agricultura familiar; 

VIl - desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos, 
agricultores e trabalhadores, aí incluindo os aspectos gerenciais e de 
comercialização; . ' 

VIII - incentivar, nas regiões produtoras de frutas; a implantação de 
agroindústrias, em especial os empreendimentos autônomos 
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pequenos e médios e os de cooperativas ou de associações de 
produtores; 

IX - facilitar aos produtores carentes de recursos, às cooperativas e 
às associações de produtores o acesso ao crédito nas instituições 
públicas de fomento do Estado, no BNDES e junto ao ·Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO. 

§ 1 o - Para atender ao disposto neste artigo, poderão ser celebrados 
convênios e contratos com entidades de direito público ou privado que 
desenvolvam atividades nas áreas de atuação do programa. 

§ 2° - O Estado deverá instituir linhas de financiamentos a projetos 
de investimentos e custeio com custo compatível com seu propósito 
social. 

Art. 4° - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a 
estimular o desenvolvimento da fruticultura na região os produtores 
rurais, as indústrias de beneficiamento, as empresas de comércio e as 
instituições voltadas para a capacitação profissional instaladas nos 
municípios que compõem o Pólo de Desenvolvimento e que 
efetivamente se integrem nos objetivos estabelecidos no art. 2°. 

Art. 5° - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às 
agroindústrias e aos fruticultores a que se refere o art. 4°: 

I - a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS - para até 12% (doze 
por cento) nas operações internas destinadas à aquisição de insumos 
e equipamentos utilizados em sua atividade, observados os prazos, as 
formas e as condições estabelecidos em regulamento; 

11 - a concessão de período de carência de dois anos contados do 
início de suas -atividades, para o recolhimento· do ICMS pelas 
empresas integrantes do Pólo de Fruticultura, após o fim do qual o 
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do 
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições 
estabelecidas na legislação em vigor; 

111 - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de 
competência federal, mediante convênio do Estado com a União. 

Art. 6° - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos 
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições 
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal no 1 01, de 4 de 
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maio de 2000. 

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

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Este projeto pretende incentivar a fruticultura e as 

agroindústrias, agregando valor à produção agrícola, criando 
condições para aumentar a oferta de empregos e contribuindo para o 
desenvolvimento regional do Sul de Minas. 

Outra questão importante é a necessidade de aumentar ~a 
diversidade de frutas produzidas e principalmente agregar valor. à 
produção com o beneficiamento e a industrialização das frutas, 
criando uma cadeia produtiva capaz de desenvolver a economia 
regional. 

Outro aspecto do projeto diz respeito ao incentivo aos pequenos e 
aos médios produtores, estimulando a criação de associações e 
cooperativas de produção e facilitando o acesso ao crédito. 

Ao estimular a formação profissional, o projeto também cria 
condições para qualificar os trabalhadores e inseri-los no mercado de 
trabalho, além de garantir a qualidade da produção e do 
beneficiamento. A criação de postos de trabalho derivados do 
incentivo à fruticultura amplia o alcance social deste projeto. 

A evolução da fruticultura no Sul de Minas e a própria demanda dos 
agricultores, fizeram com que a antiga Estação Experimental de 
Viticultura e Enologia diversificasse seus trabalhos, sendo atualmente, 
além da uva e do vinho, trabalhadas outras espécies importantes para 
a economia regional, como pessegueiros, ameixeiras, nectarineiras, 
figueiras, caquizeiros, morangueiros e amoreiras. 

No Sul de Minas, há diversas pequenas indústrias que produzem 
polpas, doces, compotas e geléias. Ali também se localiza a única 
processadora e concentradora de suco de laranja no Estado, que é a 
Campinho Citrus. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política 
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos 
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI No 677/2003 

Cria o Pólo de-Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata e 
dá outras providências. -· 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na 

Zona na Mata. 
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desénvolvimento da 

Fruticultura da Zona da. Mata, criado por esta lei, os Municípios de 
Acaiaca, Argirita, Astolfo Dutra, Bicas, Cataguases, Chácara, Coronel 
Pacheco, Descoberto, Divinésia, Goianá, Guarará, ltamarati de Minas, 
Laranjal, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Olaria, Piau, Presidente 
Bernardes, Rio Novo, Rochedo de Minas, Rodeiro, Santa Bárbara do 
Monte Verde, Santa Rita do Jacutinga, Santana de Cataguases, 
Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, São João 
Nepomuceno, Senador Cortes, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins, Viçosa 
e Volta Grande. 

Art. 2° - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a 
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma 
prevista nesta lei, as empresas da agroindústria e os fruticultores dos 
municípios integrantes do Pólo criado por esta lei que venham a 
expandir suas atividades e os que nele venham a se instalar. 

Art. 3° - Constituem incentivos a serem concedidos às agroindústrias 
e aos fruticultores a que se refere o art. 2° desta lei: 

I - a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual 
competente, compreendendo estudos de solo e suporte tecnológico; 

11 - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura, 
pelos diversos órgãos da ·administração pública estadual direta ou 
indireta, para a implementação dos projetos a que se refere o inciso I; 

111 - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições 
especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas 
relacionadas às atividades da fruticultura no Pólo criado por esta lei. 

Art. 4° - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às 
agroindústrias e aos fruticultores a que se refere o art. 2°: 

I - a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS - para até 12% (doze 
por cento) nas operações internas destinadas à aquisição de insumos 
e equipamentos utilizados em sua atividade, observados os praias, 
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formas e condições estabelecidos em regulamento; 

11 - a concessão de período de carência de dois anos, contado do 
início de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas 
empresas integrantes do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura 
findo o qual o pagamento será efetuado em doze parcelas mensais: 
iguais e sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a 
partir do terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas 
condições estabelecidas na legislação em vigor; 

111 - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de 
competência federal, mediante convênio do Estado com a União. 

Art. 5° - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1 o 
desta lei poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder 
benefícios fiscais às empresas que implantarem projetos 
agroindustriais em seus territórios. 

Art. 6° - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos 
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições 
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de 
maio de 2000. 

Art. 7° - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa, 
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Pólo de 
Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata, criado por esta lei, 
incluindo-se o número de empresas atendidas e o montante de 
recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais. 

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

Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente. 

Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, abril de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Esta proposição visa à criação do Pólo de 

Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata, compreendendo a 
oferta de incentivos que permitam o surgimento de infra-estrutura 
agroindustrial e produtiva adequada para sua implementação nestas 
33 cidades: Acaiaca,. Argirita, Astolfo Dutra, Bicas, Cataguases, 
Chácara, Coronel Pacheco, Descoberto, Divinésia, Goianá, Guarará, 
ltamarati de Minas, Laranjal, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Olaria, 
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Piau, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rochedo de Minas, 
Rodeiro, Santa- Bárbara do Monte Verde, Santa Rita do rJacutinga, 
Santana de Cataguases, Santana do Deserto, Santo Antônio ,.do 
Aventureiro, São João Nepomuceno, Senador Cortes, Tabuleiro, 
Teixeiras, Tocantins, Viçosa e Volta Grande. 

A implantação da fruticultura na Zona da Mata trouxe decisivo 
incremento à agroindústria e à produção nessa região, que carece, 
portanto, de incentivos para o seu efetivo desenvolvimento, uma vez 
que se percebe o notório aumento do número de fruticultores e a 
demanda crescente de seus produtos em todo o mercado nacional. 
Além disso, o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da 
Mata incrementará a criação de empregos na região, direta e 
indiretamente. 

A agroindústria é de fundamental importância para o 
desenvolvimento da Zona da Mata e amplia para o Estado a base de 
arrecadação, sobretudo proporcionando a geração de novos 
empregos e renda. 

Por essas razões, conto com os nobres pares para a aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 678/2003 
Dispõe sobre bloqueador de celulares em presídios, casas de 

detenção, penitenciárias, cadeias e distritos policiais e dá outras 
providências. 

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

Sinais de Radiocomunicações - BSR - nas penitenciárias, nas casas 
de detenção, nos presídios, nos distritos policiais e nas cadeias 
públicas no Estado. 

Art. .2° - A antena utilizada no sistema de bloqueios de sinais de 
radiocomunicações deve ser certificada e homologada de acordo com 
a regulamentação específica emitida ou adotada pela ANA TE L. 

Art. 3° - A potência entregue pelo transmissor à antena deve ser a 
mínima necessária à realização efetiva do bloqueio dos serviços de 
radiocomunicação. \ 
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Art. 4 o - As faixas de radiofreqüências para operação de BSR são 

as previstas nos regulamentos de canalização e condições de uso das 
faixas de radiofreqüências utilizadas para acesso a serviços de 
telecomunicações. 

Art. 5° - O BSR não deve interferir em radiofreqüências ou .faixas de 
radiofreqüências fora dos limites estabelecidos para interferência com 
a finalidade de bloqueio de sinais de radiocomunicações. 

Art. 6° - A ação do BSR deve ser eficaz para toda e . qualquer 
tecnologia aplicável aos serviços de radiocomunicações utilizados na 
localidade selecionada. · 

Art. r - O BSR e os demais equipamentos do sistema de bloqueio 
de sinais de radiocomunicações devem ser resistentes às condições 
ambientais relativas a ambientes externos, sujeitos a intempéries. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O processo de bloqueio de celulares consiste em 

instalar equipamento destinado a bloquear sinais de 
radiocomunicação. A sociedade brasileira convive com a insegurança 
diária gerada pelo avanço da marginalidade em todos os segmentos. 
Embora a telefonia celular tenha surgido para facilitar a vida dos 
cidadãos, há uma modalidade de telefone celular recentemente 
utilizada por marginais, a dos celulares pré-pagos, que têm motivado a 
realização de inúmeras ocorrências policiais lamentáveis, entre essas, 
a de seqüestros, a de formação e comando de quadrilhas. 

A fim de preservar o que nos é possível no âmbito de nosso Estado 
e com o desejo de que outros Estados acompanhem o mesmo 
processo, apresentamos este projeto de lei, acreditando que, dessa 
forma, serão minimizadas as oportunidades do uso desregrado de 
telefones celulares. 

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

PRO.JETO DE LEI No 679/2003 
Obriga as distribuidoras de combustíveis a colocar lacres eletrônicos 

nos tanques dos postos de combustíveis e dá outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: · 
Art. 1°- Ficam as distribuidoras de combustíveis obrigadas-a colocar 

lacres eletrônicos nos tanques dos postos de combustíveis. - · : _, 
Art. 2° - Fica a distribuidora responsável pela colocação de lacres 

nos postos, podendo só ela ter acesso à abertura dos tanques. 
Art. 3°- O descumprimento desta lei sujeitará o infrator à multa de 

R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice 
oficial. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O projeto tem a finalidade de evitar a adulteração do 

produto nos postos de combustíveis e garantir, assim, a qualidade do 
combustível, defendendo o direito do consumidor. 

Lei semelhante, aprovada no Estado do Rio de Janeiro, foi 
questionada no Supremo Tribunal Federal pela Confederação 
Nacional do Comércio em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 
2334). O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da 
Lei no 3.438, de 2000, do Rio de Janeiro, que obriga as distribuidoras 
de combustíveis a colocarem lacres eletrônicos nos tanques dos 
postos de combustíveis. 

O Ministro Gilmar Mendes não acolheu, ao votar, o argumento de 
que a lei violava a competência privativa da União para legislar sobre 
direito "civil, comercial, energia e desapropriação". Para o relator, a 
mencionada lei, na verdade, trata da defesa do direito do consumidor, 
e a Constituição Federal, em seu art. 24, inciso VIII, prevê 
competência legislativa concorrente entre a União e os Estados a 
respeito dessa matéria. 

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 

VIII- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico;". 

Gilmar Mendes argumentou que, no caso, o objetivo da norma fbi 
I 
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controlar melhor a qualidade dos combustíveis, evitando~se a 
adulteração, o que se configura como defesa de interésse do 
consumidor. O relator também considerou improcedente a alegação 
de que a norma violou os princípios da livre concorrência, da 
propriedade privada e da livre iniciativa. Segundo ele, os princípios 
não podem ser concretizados em detrimento do interesse público, 
sobretudo dos direitos do consumidor. ,,.· 

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

PROJETO DE LEI No 680/2003 
Extingue a gratificação natalina prevista no art. 11 da Lei no· 8.701, 

de 18 de outubro de 1984, institui o décimo terceiro salário previsto no 
inciso VIII do art 7° da Constituição Federal para os servidores civis e 
militares do Estado, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído décimo terceiro salário para os servidores 

civis e militares do Estado, a ser liberado anualmente até o dia 18 de 
dezembro do ano em curso. 

§ 1 o - O décimo terceiro salário instituído por esta lei corresponderá 
a um vencimento ou provento integral do servidor e dele só será 
permitido descontar os quantitativos correspondentes à Previdência 
Social - IPSEMG ou IPSM -, pensão judicial alimentícia e Imposto de 
Renda se for devido. 

§ 2°- O Estado deverá depositar mensalmente 1/12 (um doze avos) 
dos vencimentos ou proventos, na instituição financeira em que estiver 
depositado o PIS-PASEP do servidor. 

§ 3° - A fração igual ou superior a quinze dias de efetivo exercício 
será havida como mês integral, para efeito de cálculo da gratificação 
prevista neste artigo. 

§ 4° - A partir do mês do reajuste salarial do servidor, o Estado, além 
do 1/12 (um doze avos) que terá de depositar, deverá também 
depositar o quantitativo correspondente à diferença do vencimento ou 
provento anterior para o atual. 

§ 5° - O décimo terc~iro salário do servidor será pago integralmente, 
sendo vedado seu parcelamento ou sua incorporação .ao salário 
mensal. 

.._,__ ______ o ______ ___, 
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§ 6° - O servidor civil ou militar demitido, terá seu quantitativo 

correspondente aos meses depositado, liberado, após a publicação de 
sua demissão no diário oficial. . 1 ,. 

§ 7° - O servidor licenciado sem vencimento não terá direito· às 
frações mensais do décimo terceiro salário correspondentes ao 
período em que permanecer nessa situação. 

§ 8° - O benefício de que trata este artigo não é devido ao servidor 
cujo contrato seja regido pela CLT. 

Art. 2° - O não-cumprimento desta lei implicará às autoridades 
responsáveis pela sua execução o cometimento dos crimes de 
responsabilidade e de apropriação indébita previstos no Código Penal, 
cuja ação poderá ser ajuizada pelos sindicatos e associações 
representativas dos servidores civis e militares do Estado. 

Art. 3° - Para que tenham legitimidade as instituições militares, seus 
integrantes serão representados por duas associações, sendo: 

1 - Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares, que terá 
por finalidade representar o círculo dos oficiais superiores, 
intermediários e subalternos; 

11 -Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, que terá 
por finalidade representar o círculo dos praças, Sub-tenentes e 
Sargentos, Cabos e Soldados; 

§ 1 o - As associações previstas neste artigo terão como associados 
facultativos os integrantes das instituições militares estaduais, sem 
ônus para o Estado; 

§ 2° -A associação com até cinco mil associados terá à disposição 
três de seus diretores eleitos; de cinco mil e um a dez mil associados, 
terá à disposição cinco de seus diretores eleitos e, com mais de dez 
mil associados, terá à disposição oito de seus diretores eleitos. 

§ 3° - As ações ajuizadas pela associação beneficiarão apenas os 
integrantes de seu quadro social e a ação poderá ser conjunta das 
duas associações ou independente. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 

11 da Lei no 8.701, de 18 de outubro de 1984. 
Sala das Reuniões, abril de 2003. 
Leonardo Moreira , 
Justificação: Há necessidade de se montar um mecanismo qlJe 
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permita ao servidor civil e militar a garantia do recebimento do 
décimo terceiro salário. O servidor do Estado é o único trabalhador 
que não tem certeza se receberá ou não esse benefício. Desde sua 
criação em 1 ~84, a incerteza e a humilhação que sofrem os servidores 
é grande. E comum em todo final de ano os Governadores 
anunciarem que os Estados não têm condições de pagar o benefício, 
como se os servidores fossem os vilões do cofre público do Estado. É 
bom lembrar que a máquina administrativa, mesmo com efetivo 
reduzido, funcionará se os servidores forem bem selecionados e 
qualificados, bem remunerados e tiverem a garantia de receber todos 
os benefícios. 

Há também necessidade de criar ou regularizar os órgãos 
representativos dos integrantes das instituições militares estaduais, 
dividindo seus integrantes em dois grupos distintos, a saber: grupo 
dos oficiais e grupo dos praças. 

Os membros das associações recreativas tais como Clube dos 
Oficiais; Clube dos Sub-Tenentes e Sargentos e Centro Social dos 
Cabos e Soldados, se quiserem, poderão incorporar a Associação de 
Oficiais, se Clube dos Oficiais, e a Associação dos Praças, se Clube 
dos Sub-Tenentes e Sargentos ou Centro Social dos Cabos e 
Soldados. 

Esta lei visa apenas regulamentar a gratificação natalina já prevista 
pela Lei no 8.701, de 18/1 0/84; portanto, não gera custo para os cofres 
públicos, podendo ser apresentada por esta Casa. 

-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
_188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 681/2003 
Altera a Lei no 10.366, de 28 de dezembro de 1990. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Altera a Lei no 10.366, de 28 de dezembro de 1990, 

acrescenta alínea ao inciso "I" do art. 3°, renumerando os demais; 
acrescenta inciso ao art. 9°; dá nova redação ao § 2° do art. 17 e ao 
art. 23 e seu parágrafo único. 

Art. 3° - ..................................... . 
b) os integrantes ativos e inativos da Polícia Civil; 
Art. 9°- .................................... . 
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111 -o segurado integrante da Polícia Civil, quando caracterizado o 

abandono de serviço. · .. ,_. 
Art. 17 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -) -
§ 2° - Ao segurado compulsório previsto nas alíneas "a" e "b". do 

inciso I do art. 3° desta lei será dará gratuidade na assistência básica 
à saúde, excluídas as situações expressamente definidas no Plano de 
Assistência à Saúde do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 2° - O art. 23 passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 23 - Pensão por morte do segurado é devida aos seus 

dependentes a partir do óbito, no valor correspondente a 100% (cem 
por cento) do estipêndio de benefício. 

Parágrafo único - A pensão não poderá ter valor total inferior ao 
vencimento base do Soldado. 

Art. 3°- Os integrantes da ativa da Polícia Civil têm 120 dias após a 
promulgação desta lei para optarem pela contribuição como segurado 
compulsório do instituto de Previdência dos Servidores Militares -
IPSM. 

Art. 4° - Os integrantes da ativa da Polícia Civil que optarem pela 
contribuição para o IPSM serão automaticamente excluídos do quadro 
de segurados do IPSEMG. 

Art. 5° - Os inativos da Polícia Civil, viúvas e pensionistas que se 
encontram nessa situação até a data da promulgação desta lei 
continuarão como segurados e dependentes do IPSEMG. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, abril de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: É imperativa a unificação das Polícias Civis e Militares; 

é só questão de tempo. Encerrados os trabalhos no Congresso 
Nacional pela Comissão Mista de Segurança Pública, e, após ser feita 
uma triagem das sugestões sobre segurança, decidiu-se a Comissão 
pela desmilitarização e unificação das Polícias Civis e Militares do 
Brasil. Portanto, é mesmo só questão de tempo. 

O Governo de Minas, antecipando as decisões da Comissão Mista 
de Segurança Pública, inicia o processo de unificação, quando coloca 
a Polícia Civil e a Polícia Militar sob um mesmo comando} 

l 
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subordinando-as à Secretaria de Defesa Social. O próximo passo 
que certamente dará o Governador, com certeza será a unificação das 
Academias de Polícia Civil e Militar. 

O policial civil, juntamente com seus familiares, está exposto ao 
mesmo risco de vida que os policiais militares. 

Como se não bastasse, estão também sem assistência médica. Por 
que não estender também a esses defensores anônimos da 
segurança da comunidade mineira a mesma assistência à saúde que 
é prestada ao policial militar e seus dependentes? 

Para o bem da comunidade mineira, há necessidade urgente da 
unificação. 

Não será hora de se fazer uma integração mais eficaz, estendendo-
se aos integrantes da Polícia Civil a assistência à saúde prestada pelo 
IPSM, o acesso ao Colégio Tiradentes, o benefício do convênio 
habitacional com a Caixa Econômica e, porque não, a unificação das 
Academias de Polícias Civil e Militar? 

A sugestão quanto à nova redação ao art. 23 e seu parágrafo único 
visa apenas a regularizar o que já se definiu em lei. 

Na certeza de estar de alguma forma contribuindo, aguardo que 
estas sugestões sejam transformadas em projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 682/2003 
Dá nova redação ao "caput" do art. 5° da Lei no 9.678, de 4 de 

outubro de 1988, que dispõe sobre o Banco de Desenvolvimento do 
Estado de Minas Gerais - BDMG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 5° da Lei no 9.678, de 4 de outubro ;de 

1988, que dispõe sobre o Banco de Desenvolvimento do Estado de 
Minas Gerais - BDMG -, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5° - O Conselho de Administração do BDMG compõe-se do 
Secretário de Estado da Fazenda, que o presidirá; do Presidente do 
Banco, que exercerá a Vice-Presidência; dos Secretários de Estado 
de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento e Gestão, de mais 
cinco membros, de reconhecida idoneidade e comprovada 
capacidade, de livre nomeação do Governador, e de um representante 

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

dos servidores, eleito diretamente pelos servidores efetivos.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2003. 
Marília Campos 
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Justificação: Os maiores Bancos brasileiros, entre os quais podem 
ser citados o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, 
modificaram, por procedimentos internos, frutos da pressão dos seus 
empregados, sua estrutura administrativa para incorporar a 
participação dos empregados no seu Conselho de Administração. O 
Banco do Brasil foi o primeiro, tendo promovido essa alteração no seu 
estatuto em 1991. Essa forma de gestão dos referidos Bancos 
permitiu uma maior transparência de suas ações e a possibilidade de 
gestão concertada entre funcionários e a administração superior. Para 
o BDMG, empresa pública estadual, é ainda mais justificável a 
participação dos funcionários no seu Conselho de Administração, até 
mesmo para trazer uma maior legitimidade às ações dessa agência 
estadual de fomento nas diversas atividades que realiza em todo o 
Estado. 

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

PROJETO DE LEI No 683/2003 
Dispõe sobre o Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais - FUNDHAB - tem como objetivos 
assegurar recursos para o custeio dos benefícios incluídos na 
assistência a que se refere o inciso I do § 1° do art. 221 da Resolução 
no 800, de 5 de janeiro de 1967, e o previsto na Deliberação no 399, 
de 16 de novembro de 1989, com a redação dada pela Lei no 11.259, 
de 28 de outubro de 1993, e na Deliberação n. 0 1.864, de 31 de março 
de 2000, ressalvada a assistência odontológica. 

Art. 2° - São destinatários: 
I - do auxílio previsto na Lei no 11.259, de 28 de outubro de 1993':: o 

servidor ativo ou inativo da Secretaria da Assembléia Legislativa de 
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que tratam o art. 9° da Resolução no 5.086, de 31 de agosto de 1 

1990, e o art. 5° da Resolução no 5.1 05, de 26 de setembro de 1991; 
11 - da assistência complementar: os beneficiários indicados nos arts. 

29 e 30 da Deliberação no 1.864, de 31 de março de 2000. 
Parágrafo único - Não se incluem entre os destinatários do 

FUNDHAB os beneficiários de que tratam os incisos V e VI do art. 3° 
da Deliberação da Mesa no 1.864, de 31 de março de 2000. 

Art. 3° - O art. 2° da Deliberação no 399, de 16 de novembro de 
1989, com a redação dada pela Lei no 11.259, de 28 de outubro de 
1993, passa a ter a seguinte redação, incluídos os seguintes 
parágrafos: i 

"Art. 2° - Constituem recursos do FUNDHAB: 
I - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Estado 

ou em créditos adicionais; 
11 - os recursos resultantes das contribuições dos beneficiários 

titulares do Fundo e, especificamente, destinados à prestação do 
benefício da assistência complementar; 

111 - os recursos resultantes do pagamento de juros compensatórios, 
no percentual de 8% (oito por cento), incidentes sobre o valor do 
primeiro empréstimo habitacional, que são descontados quando da 
liberação de cada parcela do empréstimo; 

IV - os recursos resultantes da aplicação de juros compensatórios de 
12% (doze por cento) ao ano sobre o valor do segundo empréstimo 
habitacional; 

V - os recursos provenientes de amortizações dos empréstimos 
habitacionais concedidos; 

VI -os recursos oriundos de aplicações financeiras; 
VIl - os recursos oriundos de transferência da Assembléia 

Legislativa. 
§ 1°- Os valores das contribuições a que se refere o inciso 11 deste 

artigo serão fixados em deliberação da Mesa da Assembléia, facultado 
o uso de critério que considere a faixa etária dos beneficiários. 

§ 2° - A Assembléia Legislativa participará das contribuições de que 
trata o parágrafo anterior, na forma de regulamento próprio, podendo 
fazê-lo consoante o padrão de vencimento do beneficiário titular. 

§ 3° - Na hipótese de comprovado desequilíbrio econômico-
financeiro do Fundo na prestação da assistência complementar, o 

-
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valor da contribuição do beneficiário será calculado em vista do 
rateio de despesas excedentes à receita de contribuições, nos terrnos 
de regulamento da Assembléia Legislativa. · 

§ 4° - A inadimplência do beneficiário em relação às suas 
contribuições, no âmbito da assistência complementar, implicará a 
exclusão do beneficiário titular e de seus dependentes, nos termos de 
regulamento da Assembléia Legislativa. 

§ 5° ~ Será objeto de regulamento da Assembléia o estabelecimento 
de prazos de carência de contribuição para que o servidor possa 
usufruir os benefícios no âmbito do plano de autogestão.". 

Art. 4° - A assistência complementar será prestada mediante planos 
de pré-pagamento, por meio de plano de autogestão ou da 
contratação de serviços de empresas mantenedoras de plano de 
saúde, sem prejuízo da possibilidade de exigência de co-participação 
do beneficiário na hipótese de realização de consulta e de exames de 
valor inferior ao estabelecido para a consulta, nos termos de 
regulamento da Assembléia Legislativa. 

Parágrafo único - A opção do beneficiário titular por um dos planos 
de pré-pagamento previstos no "caput" deste artigo vincula a inscrição 
de seus dependentes ao mesmo plano. 

Art. 5°- O FUNDHAB operará quatro contas bancárias específicas e 
distintas, sendo uma para o apoio habitacional e as demais para a 
assistência complementar. 

§ 1° -As aplicações financeiras são distintas para cada conta a que 
se refere o "capuf' deste artigo, registrando-se separadamente a 
receita oriunda das aplicações, sendo vedada a transferência de 
recursos entre contas, salvo daquela a que se refere o inciso 111 do § 
2° deste artigo para aquelas indicadas nos incisos I e 11 do mesmo 
parágrafo. 

§ 2° - Ficam destinados: 
I - à conta de assistência complementar dos beneficiários indicados 

no art. 29 da Deliberação no 1.864, de 31 de março de 2000, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 2°, a receita de suas 
contribuições mensais; 

11 -à conta de assistência complementar dos beneficiários indicados 
no art. 30 da Deliberação no 1.864, de 31 de março de 2000, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 2°, a receita de ~uas 

I 
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contribuições mensais; 

111 -à conta de participação da Assembléia Legislativa na assistência 
complementar 90% (noventa por cento) da disponibilidade financeira 
do Ativo Circulante do FUNDHAB, apurada na data da efetiva 
transferência dos recursos, e os recursos a que se refere o inciso VIl 
do art. 2° da Deliberação no 399, de 16 de novembro de 1989, com a 
redação dada pelo art. 3° desta lei; 

IV - à conta bancária do auxílio previsto na Lei no 11.259, de 28 de 
outubro de 1993, 10% (dez por cento) da disponibilidade financeira do 
Ativo Circulante do FUNDHAB, apurada na data da efetiva 
transferência dos recursos, e a receita decorrente de empréstimos 
habitacionais concedidos. ' 

Art. 6° - A Mesa da Assembléia é o órgão gestor do FUNDHAB, 
responsabilizando-se pela execução orçamentária e financeira do 
Fundo, facultada a delegação de ordenação de despesa, nos termos 
de regulamento da Assembléia Legislativa. 

Art. 7° - Até que a Mesa da Assembléia regulamente esta lei, ficam 
mantidas, no que couber, as disposições contidas nas Deliberações 
nos 1.562, de 5 de agosto de 1998, e 1.864, de 31 de março de 2000, 
e suas alterações posteriores. 

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial 
até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) da disponibilidade 
financeira do Ativo Circulante do FUNDHAB apurada na data de 
encerramento do exercício de 2002 para sua execução orçamentária e 
financeira no exercício de 2003. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de abril de 2003. 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George. 
Justificação: Em razão da extinção do Fundo de Previdência 

Complementar do Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais- PRELEGIS- pela Lei Complementar n.0 52, 
de 25/11/99, torna-se necessário adequar a condição de participação 
no FUNDHAB prevista no art. 1° da Deliberação da Mesa no 399, de 
16/11/89, com a redação dada pela Lei n° 11.259, de 28/10/93. 

Ademais, este projeto tem por objeto o atendimento ao disposto no 

~------------~--------~----
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art. 221, I, da Resolução no 800, de 5/1/67, que estabelece. o 
Regulamento Geral da Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, possibilitando a gestão de · recursos 
necessários, por meio do Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, para o atendimento da 
assistência complementar prevista no mencionado dispositivo. Nesse 
sentido, a proposição determina a abertura de contas bancárias 
distintas para a arrecadação das contribuições dos beneficiários, 
visando à concessão dos empréstimos habitacionais e à reserva de 
recursos financeiros destinados à cobertura de eventuais 
desequilíbrios econômico-financeiros. 

O projeto prevê, ainda, que ficam mantidas, no que couber, até que 
a Mesa da Assembléia regulamente a lei resultante desta proposição, 
as Deliberações nos 1.562, de 5/8/98, e 1.864, de 31/3/2000 e suas 
alterações posteriores. 

Dessa forma, diante da importância da matéria tratada neste projeto, 
solicitamos aos nobres pares o apoio a sua aprovação. 

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos 
termos do art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 684/2003 
Susta os efeitos do art. 13 da Lei Delegada no 60, de 29 de janeiro 

de 2003, que dispõe sobre a Secretaria de Estado da Fazenda e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam sustados os efeitos do art. 13 da Lei Delegada no 60, 

de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a Secretaria de Estado da 
Fazenda e dá outras providências. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de abril de 2003. 
Chico Simões 
Justificação: Através da Resolução no 5.21 O, de 12/12/2002, foi 

delegado ao Governador do Estado de Minas Gerais atribuições para, 
nos termos em que a norma especifica, "elaborar leis destinadas a 
alterar a estrutura da administração direta e indireta do Poder 
Eexecutivo". Nesse sentido, assim prevê o art. 1°, inciso 11, da 
Resolução no 5.21 O, de 2002, "in verbis": 1 

!, 
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"Art.1 o - Fica delegada ao Governador do Estado, nos termos do 

art. 72 da Constituição do Estado, atribuição para elaborar leis 
destinadas a alterar a estrutura administrativa do Poder Executivo 

' sem abertura de crédito especial e com poderes limitados a: 

11 - criar, incorporar, transferir, extinguir cargos em comissão e 
funções de confiança dos órgãos e entidades a que se refere o inciso 1 
deste artigo, alterar-lhes as denominações e atribuições, definir a 
natureza, observados os parâmetros da sistemática vigente na data 
da publicação desta resolução.". 

Como se pode notar, é clara a intenção da Resolução no 5.21 O, de 
2002, aprovada por esta Casa, de limitar os poderes delegados. ao 
Governador do Estado quanto a possibilidade de criação, 
incorporação e extinção de cargos públicos, autorizando-a somente 
para os cargos e funções de confiança, vedada portanto qualquer 
alteração atinente a cargo de provimento efetivo. 

Em evidente afronta à legislação acima transcrita, o Governador do 
Estado de Minas Gerais, utilizou-se da Lei Delegada no 60 para 
promover alteração referente ao cargo de provimento efetivo de 
Assistente Técnico Fazendário que passou à denominação de Técnico 
de Tributos Estaduais, através do art. 13 da referida lei. 

Em cumprimento ao inciso XXX do art. 61 da Constituição do 
Estado, que atribui à esta Assembléia o dever de "sustar os atos 
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar 
ou dos limites de delegação legislativa", propomos o presente projeto 
de resolução para corrigir a ilegalidade contida na extrapolaçãô: das 

. atribuições delegadas pela Resolução no 5.21 O, de 2002. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
No 588/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com a comunidade de Grão-Mogol pelo 
transcurso do aniversário da emancipação política do município. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

No 589/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando· seja 
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio 
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Aureliano Chaves de Mendonça, ex-Governador do Estado. (--'À 
comissão de Administração Pública.) 

W 590/2003, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando séja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação dé 
linha de . crédito, por meio da COPASA-MG, para atendimento 
emergencial aos municípios do Norte do Estado, destinado ao 
abastecimento de água no período de estiagem. (- À Comissão de 
Meio Ambiente.) 

W 591/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à implantação de 
uma delegacia da Polícia Civil no Bairro Barreiro de Cima, em Belo 
Horizonte. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 592/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes com vistas 
à construção de ginásio poliesportivo no Bairro Milionários, em Belo 
Horizonte. (-À Comissão de Educação.) 

N° 593/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à instalação de uma 
unidade da PMMG no Bairro Barreiro de Cima, nesta Capital. (- À 
Comissão de Segurança Pública.) 

W 594/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com os Defensores Públicos pela 
passagem do Dia do Defensor Público. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

W 595/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sistema FIEMG pela 
passagem do Dia da Indústria.(- À Comissão de Turismo.) 

W 596/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado 
apelo à Presidente do IPSEMG com vistas à implantação de uma 
agência de atendimento no Município de Mariana. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

No 597/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com 
vistas ao recapeamento do trecho entre os Municípios de Nazareno e 
Lavras, na BR-265. (-À Comissão de Transporte.) 

No 598/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao 
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recapeamento ou à realização de operação "tapa-buraco" na 
Rodovia BR-265, no trecho Nazareno-Lavras. 

606 

No 599/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
celebrado novo convênio entre o DER-MG, as Prefeituras Municipais 
de São Tiago e Nazareno e empresas da região de Campos das 
Vertentes, para conclusão da ligação asfáltica entre Nazareno. e o 
Distrito de Mercês de Água Limpa, no Município de São Tiago. · 

No 600/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja 
celebrado novo convênio entre o DER-MG, as Prefeituras Municipais 
de São Tiago e Nazareno e empresas da região de Campos das 
Vertentes, para conclusão da ligação asfáltica entre Nazareno· e o 
Distrito de Mercês de Água Limpa, no Município de São Tiago. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N° 601/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à elaboração de 
programa especial de fornecimento de energia elétrica a baixo custo, 
em especial para irrigação, destinado aos produtores rurais. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

No 602/2003, do Deputado Domingos Sávio e outros, solicitando seja 
enviada à Embaixada de Cuba no Brasil e aos Presidentes da 
República, do Senado e da Câmara dos Deputados manifestação de 
repúdio às execuções de fugitivos ocorridas naquele país e às 
perseguições políticas empreendidas por seu Governo. (-À Comissão 
de Direitos Humanos.) 

No 603/2003, do Deputado José Henrique, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte pelo transcurso do 104° aniversário de sua fundação. (- À 
Comissão de Saúde.) 

No 604/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Osvaldo Roberto Varela 
por sua posse como Superintendente da Polícia Federal no Estado. (-
À Comissão de Segurança Pública.) 

No 605/2003, do D_eputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Acir Antão por sua posse 
como Presidente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares -
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CEPO. (-À Comissão de Transporte.) 

No 606/2003, ~do Deputado Leonardo Moreira, solicitando séja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com 
vistas a que sejam fornecidos o plano de trabalho firmado pór 
convênio entre essa Secretaria e a Prefeitura Municipal de São João 
Nepomuceno e os contratos licitatórios firmados pela mencionada 
Prefeitura para contratação de terceiros. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 607/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formul8:do voto de congratulações com a Sra. Elizabeth Pimenta por 
sua posse como Presidente da seção mineira da Associação 
Brasileira de Franchising. (-À Comissão de Turismo.) 

N° 608/2003, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Cachoeira da Prata à Rodovia MG-
060. 

N° 609/2003, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Papagaios ao Município de 
Pitangui. 

N° 610/2003, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Papagaios ao Município de 
Pompéu. 

N° 611/2003, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Francisco Badaró ao Município de 
Berilo. 

No 612/2003, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga o Município de Jenipapo de Minas ao Município de 
Francisco Badaró. 

No 613/2003, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
asfaltada a rodovia que liga o Município de Pirajuba à MG-427. 

No 614/2003, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que s~ja 
asfaltada a rodovia que liga o Município de Douradoquara à MG-190. 
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(-Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

No 615/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com os membros do Conselho 
Superior e do Conselho Diretor da Fundação Felice Rosso por sua 
eleição para compor esses órgãos. (-À Comissão de Saúde.) 

No 616/2003, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da República e às lideranças dos 
partidos políticos no Congresso Nacional com vistas a que sejam 
adotadas medidas para a reformulação da legislação que disciplina as 
agências reguladoras de serviços públicos. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

No 617/2003, da Comissão de Administração Pública, pleiteando 
sejam solicitadas informações ao Procurador-Geral do Estado sobre a 
decisão judicial que determinou a anulação do concurso público para 
preenchimento de vagas na Secretaria da Educação. 

No 618/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando 
seja encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de informações 
sobre as reduções e alterações de carga tributária do ICMS 
atualmente em vigor, especificando as leis, os decretos e .. os 
convênios. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

No 619/2003, da Comissão de Saúde, solicitando sejam 
encaminhadas às Comissões Temáticas do Senado Federal que 
apreciam o Projeto de Lei no 25/2002 as notas taquigráficas da 
audiência pública em que se tratou do assunto relativo ao referido 
projeto. 

No 620/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal com vistas a que se agilize a apreciação do Estatuto 
dos povos indígenas. 

No 621/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a' que 
sejam apuradas e coibidas as agressões e ameaças que vêm sendo 
feitas ao Sr. José Maria Soares, Presidente da Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Minas Gerais. 

No 622/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor da Polícia Federal, ao Delegado Regional 
do Trabalho e ao Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho 
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em Minas Gerais com vistas a que sejam apuradas e coibidas as 
agressões e ameaças que vêm sendo feitas ao Sr. José Maria Soares, 
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas 
de Minas Gerais. ·, <,, 

N° 623/2003, da Comissão de Turismo, solicitando sejam formulados 
votos de congratulações com a Central Mãos de Minas pelo 
transcurso do 20° aniversário de sua criação e com o Instituto Centro 
de Capacitação e Apoio ao Empreendedor - CAPE - pelo Projeto 
Mapeamento do Artesanato Mineiro. 

Da Deputada Ana Maria, solicitando seja criado programa semanal 
denominado "Assembléia Mulher" na TV Assembléia. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa Requerimentos da Deputada 
Marília Campos e dos Deputados Olinto Godinho, Leonardo Moreira e 
Weliton Prado (2). 

Proposições Não Recebidas 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer do 
cólon. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado manterá, observada sua competência no âmbito 

do Sistema Único de Saúde - SUS -, as condições necessárias para a 
realização do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer do cólon. 

Art. 2° - Com base no disposto no art. 1 o, o Estado assegurará: 
I - a realização de ações de diagnóstico precoce e curativas que 

incluam: 
a) divulgação da informação sobre a doença por meio de 

campanhas educativas; 
b) exames preventivos de rotina, laboratoriais e complementares; 
c) práticas que garantam a educação continuada, e a orientação de 

profissionais de saúde e de multiplicadores de informação; . 
11 - tratamentos medicamentoso e cirúrgico curativo do paciente com 

câncer; 
111 - acompanhamento psicológico e assistência social a todos•. os 

pacientes e familiares. I 



Art. 3o - O Estado promoverá campanhas anuais visando a 
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triagem preventiva para o câncer do Cólon, realizando exame clínico e 
o exame laboratorial denominado pesquisa de sangue oculto nas 
fezes em toda a população acima dos 45 anos. ,· 

Parágrafo único - As campanhas a que se refere o "caput" deste 
artigo serão realizadas em todas as cidades do Estado. 

Art. 4 a - Quando o Estado não dispuser de recursos próprios, esses 
exames_ serão realizados por hospitais e órgãos de saúde particulares, 
que serao reembolsados pelas despesas. · 

Art. sa -As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 
conta de: ·. 

I - recursos orçamentários da Secretaria de Estado da Saúde; 
11 - recursos transferidos por meio de convênios firmados com 

órgãos federais; 
111 - doações ou legados de pessoas físicas e entidades públicas ou 

privadas, nacionais e estrangeiras; 
IV - outras fontes. 
Art. 6° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias 

contados da data de publicação. 
Art. 7a - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. sa - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de março de 2003. 
Fahim Sawan 
Justificação: O câncer do cólon pode ser encontrado em pacientek 

em todas as faixas de idade, porém mais de 90% dos casos são 
encontrados em pessoas com mais de 40 anos. Dados estatísticos 
comprovam que, a partir dos 40 anos, o risco de se desenvolver esse 
tipo de câncer dobra a cada 1 o anos. 

Prevenir o aparecimento de um tipo de câncer é diminuir as chances 
de que uma pessoa desenvolva essa doença através de ações que a 
afastem de fatores que propiciem o desarranjo celular que ocorre nos 
estágios iniciais, quando apenas algumas poucas células estão 
sofrendo as agressões que podem transformá-las em malignas. 

A prevenção do câncer do cólon está indicada em pacientes entre 
40 a 80 anos de idade. Os exames recomendados são a pesquisa de 
sangue oculto nas fezes, anualmente, e a retossigmoidoscopia, a 
cada cinco anos. Isso para pessoas sem nenhum tipo de 
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complicadores, pois os chamados pacientes de alto risco, ou seja, 
os portadores de pólipos intestinais, acometimento anterior de· câncer 
do cólon e história familiar de polipose intestinal antes dos 60 anos, 
devem receber atenção especial e orientação médica constante. 

Outro grande empecilho no combate ao câncer é o preconceito 
vigorante em nossa sociedade, em que os exames propedêuticos são 
vistos com muito receio. 

Por ser doença com localizações e aspectos clinico-patológicos 
múltiplos, o câncer não possui sintomas nem sinais que permitam 
facilmente sua detecção. Daí resulta, em grande parte, a dificuldade 
de seu diagnóstico. A disponibilidade de exames muito simples pode 
ser decisiva no diagnóstico precoce e no conseqüente tratamento. 

Esse tipo de câncer tem ceifado aproximadamente 19 mil vidas a 
cada ano em nosso Estado, fato que não podemos aceitar 
passivamente. A simples realização da pesquisa de sangue oculto nas 
fezes tornaria o diagnóstico precoce possível, e, com o tratamento 
adequado, evitar-se-ia a morte de mais da metade desses pacientes. 
Esse projeto vem delimitar as responsabilidades do Estado e permitir 
o desenvolvimento e a prática de estratégias que conduzem a um 
controle mais amplo da doença, que hoje é tida como um grave 
problema de saúde púbica, tendo em vista o seu alto coeficiente de 
mortalidade. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Wanderley Ávila. 

REQUERIMENTOS 
Da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando seja formulada 

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Aureliano 
Chaves de Mendonça. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Adalclever Lopes.) 

Do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja formulada 
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Aureliano 
Chaves de Mendonça. (- Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Adalclever Lopes.) 

Da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Sr. Acir Benedito Antão pela sua posse como 
Presidente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas 
Gerais. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente ~pelo 
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Deputado Leonardo Moreira.) 

Do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de lpatinga pelo 
transcurso do 39° aniversário de sua fundação. (- Idêntica proposição 
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Chico Simões.) ' 

Do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de Timóteo pelo 
transcurso do 39° aniversário de sua fundação. (- Idêntica proposição 
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Chico Simões.) · · 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Turismo, de Assuntos Municipais, de Segurança Pública, de 
Política Agropecuária e de Administração Pública e dos Deputados 
Bonifácio Mourão, Chico Rafael, Vanessa Lucas (2) e João Bittar. 

Comunicação Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação: 

COMUNICAÇÃO 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do 

falecimento da Sra. Elzira Sampaio ocorrido em 20/4/2003, em Belo 
Horizonte. (- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Wanderley Ávila.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 
O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 

nesta sexta-feira, Montes Claros recebe o Presidente do Tribunal de 
Justiça, Desembargador Gudesteu Biber Sampaio. 

O Desembargador Gudesteu Biber bacharelou-se em direito pela 
Faculdade de Direito da UFMG em 1963; ingressou no Ministério 
Público em 1964 e atuou nas Comarcas de Rio Pardo de Minas, Rio 
Vermelho e Serro; tornou-se Juiz de Direito das Comarcas de Dom 
Joaquim, em 1966, e Minas Novas em 1967. Depois, foi designado 
para São Sebastião do Paraíso, Muriaé e Belo Horizonte. Foi Juiz do 
Tribunal de Alçada em 1981, Desembargador do Tribunal de Justiça 
em 1987, Vice-Presidente do TRE, em 1996, e, depois, Presidente do 
TRE. Atualmente, é o Presidente do Tribunal de Justiça. 

Ele vai à nossa cidade para instalar a 1a e 2a Varas da Fazenda 
Pública, Registros Públicos, de Falência e Concordatas, da 2a Vara de 
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Família e Sucessões, e a Vara Especial Criminal do Tribunal de~ 
Júri e , de Precatórias Criminais. Essa ampliação dos serviços 
judiciários em Montes Claros demonstra o arrojo e a capacidade 
empreendedora do Desembargador Gudesteu Biber, magistrado sérió; 
comprometido com os interesses da sociedade e que tem realizado 
verdadeira revolução no Judiciário mineiro, especialmente com os 

· juizados especiais que tem implantado no Estado, agilizando, assim, a 
prestação dos serviços jurisdicionais. São inegáveis os avanços da 
consciência de cidadania em nosso Estado, nos últimos anos. A 
consolidação da democracia brasileira leva ao aumento da luta dos 
cidadãos por seus direitos. É no Judiciário que o cidadão busca abrigo 
para .dirimir suas pendências, inclusive com o Estado, que tem, 
infelizmente, o péssimo hábito de transgredir leis. 

O aumento da demanda acabou sufocando o Judiciário, que 
necessita urgentemente da ampliação dos seus serviços para atender, 
com rapidez, aos que buscam o chamado "Terceiro Poder" para 
resolver suas aflições. A instalação das novas varas garantirá ao povo 
de Montes Claros e região atendimento mais rápido e eficiente. Essa 
reivindicação, antiga, agora é atendida graças ao empenho do 
Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, que ouviu o clamor de 
nosso povo por justiça. 

Além das quatro varas, o Desembargador está disposto a instalar as 
varas de Mirabela, Várzea da Palma e São João do Paraíso, 
dependendo, para tal, de que os Prefeitos consigam arrumar os 
prédios. No momento em que ele instalar a vara de Mirabela, vai 
desafogar Montes Claros. São João do Paraíso fica a mais de 1 OOKm 
de Rio Pardo, o que obriga a população daquela cidade a de se 
deslocar. 

Fazemos um apelo aos Prefeitos de Mirabela, São João do Paraíso, 
Várzea da Palma e demais cidades que terão varas instaladas. Esta 
Casa votou o projeto do Desembaragador Gudesteu Biber. Agora, ele 
pode começar a implantar essas varas tão necessárias. O 
Desembargador Gudesteu Biber, que já esteve como Promotor em 
Rio Pardo, e cujo pai foi Prefeito de Buenópolis, neste momento tem 
dado atenção especial a todo o Judiciário de Minas Gerais, 
principalmente e prioritariamente à região mais pobre do EstadO\ o 
vale do Jequitinhonha e Norte de Minas. \ 
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O Deputado Wanderley Ávila (em aparte)* - Agradeço-lhe o 

aparte, Deputado Arlen Santiago. Faço coro à sua voz e junto-me a 
ela para, neste instante, atestar meu apreço ao Desembargador 
Gudesteu Biber Sampaio. Trata-se de uma pessoa séria, honesta, 
competente, de conduta ilibada, que vem dar seqüência à felicidade 
que nós, mineiros, temos com relação às Presidências do Tribunal de 
Justiça. Lembra-nos, com saudade, os Desembargadores Monteiro de 
Barros e José Fernandes. · 

O Desembargador Gudesteu Biber Sampaio vem dando seqüência a 
esse trabalho, porém com um dinamismo incontestável. Em Várzea da 
Palma e Pirapora já tivemos instalação de varas. 

Deputado, quero cumprimentá-lo pela felicidade, pela clarividência, 
pela luz de V. Exa., nesta tarde de hoje, ao enaltecer a figura tão 
importante do Desembargador Gudesteu Biber Sampaio. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) -Também quero fazer coro 
com V. Exa., Deputado Arlen Santiago, para agradecer ao Presidente 
do Tribunal de Justiça pelo trabalho feito em prol da cidade de Montes 
Claros. E também reconhecer a importância desse ato que acontécerá 
no dia 9, sexta-feira, uma vez que Montes Claros passará a ter mais 
condições de atender as quase 350 mil pessoas que moram na cidade 
e as outras tantas que usam e precisam da justiça desse município, 
todas elas residentes no Norte de Minas. · 

É um ato importantíssimo. Aliás, Montes Claros não pode reclamar 
do Tribunal de Justiça. Há pouco tempo, tivemos a inauguração de um 
fórum num prédio espetacular. Foi um trabalho de toda a bancada 
norte-mineira, que exigiu pressão muito grande junto ao Tribunal de 
Justiça e ao Governo do Estado. E para completar esse trabalho 
fantástico que a justiça tem feito no Norte de Minas é necessário, 
como V. Exa. bem disse, a instalação de comarca, que já foram 
criadas há mais tempo, como por exemplo, a de São João do Paraíso, 
cidade tão distante, próxima à divisa com a Bahia. É necessário; mais 
do que nunca, a instalação dessa comarca. Faço um apelo ao Prefeito 
para que desenvolva todo o esforço no sentido de ceder um local para 
a instalação da Comarca de São João do Paraíso. 

Também quero lernbrar a instalação da Comarca de Jaíba. Hoje 
mesmo o Prefeito de Jaíba está em Belo Horizonte e receberá da 
RURALMINAS um imóvel, localizado no centro de Jaíba, que servirá 
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para a instalação da comarca nessa cidade. 

Deputado, parabéns pelo seu pronunciamento. Parabenizo também 
a justiça de Montes Claros, seus Juízes, Promotores. Isso, para mim, 
tem um gosto muito especial, pois meu pai foi Juiz nessa cidade, 
Diretor do fórum e um dos primeiros defensores da construção do 
fórum de Juiz de Fora. 

o pronunciamento de V. Exa. é, como sempre, lúcido, bem 
elaborado e aborda com clareza fato tão importante para a cidade de 
Montes Claros e para a justiça mineira. 

Muito obrigado. 
O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Nobre colega Deputado 

Arlen Santiago, aproveito a oportunidade, em que V. Exa. faz um justo 
registro e elogio ao Desembargador Gudesteu Biber, Presidente do 
Tribunal _de Justiça, para destacar duas coisas, entre tantas já 
abordadas. 

Primeiro, a capacidade administrativa do Presidente do Tribunal. Já 
estávamos, há muitos anos, aprovando, na Lei de Organização e 
Divisão Judiciária, não só a criação de comarcas necessárias, nas 
quais havia grande acúmulo de trabalho, como também a criação de 
novas varas. E é importante ressaltar que, desde o primeiro momento, 
nosso pedido foi acolhido pelo Desembargador Gudesteu Biber. Isso 
devido a seu tino, sua postura administrativa, seu empenho, que é 
bom que se destaque, talvez tecendo exceção em relação a outros 
Presidentes, no sentido de lutar por melhorias e ampliação das verbas 
do Tribunal, o que sempre teve acolhida nesta Casa. Sempre 
mantivemos esse diálogo. 

E a segunda questão que destaco é a capacidade de diálogo do 
Presidente. O Presidente, de alguma forma, tirou a Presidência do 
Tribunal de um certo olimpo, passando a receber cidadãos comuns, 
representantes de entidades da sociedade e Deputados. A 
Presidência do Desembargador Gudesteu aproximou a justiça do 
povo, como deve ser. 

Além do registro de Montes Claros, faço o da ampliação em 
Contagem, ainda não tendo sido possível efetivar a construção do 
novo fórum. Também quero falar da criação da 2a Vara em Andradas, 
reivindicação que fizemos com outros Deputados, e, ainda, da 
instalação da Comarca de Cruzília, cidade governada pelo PT, \que, 
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conforme compromisso firmado, será instalada até o final do ano. ( 

Como bem disse o Deputado Rêmolo Aloise, guardam-se 
lembranças do período em que o Dr. Gudesteu foi Juiz na Comarca de 
São Sebastião do Paraíso. V. Exa. faz uso correto da tribuna para 
falar de um homem de bem, que aproximou o povo da justiça. ' 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Gostaria de fazer 
coro com suas justas homenagens ao ilustre Presidente Gudesteu 
Biber. O diálogo no Poder Judiciário, graças a sua visão 
extraordinária, tem facilitado o acesso de Juízes, Magistrados, 
Promotores e toda a comunidade. 

Homenageio-o em nome do Sul de Minas porque, no dia 16, S. Exa. 
estará em Pouso Alegre instalando a 4a Vara Cível. Reitero o 
agradecimento pela instalação da Vara de Andradas, que contou com 
a presença do Presidente. Há, ainda, expectativa de instalação de 
mais uma vara na minha querida Ouro Fino, cujo processo já .foi 
aprovado. Estamos na fase final de implantação. 

S. Exa. está de parabéns. Temos à frente do Poder Judiciário uma 
estrela de primeira grandeza, pelo exemplo, caráter e dinamismo. 

O Deputado Arlen Santiago* - Caro Presidente Gudesteu Biber; o 
Norte de Minas, onde esteve desde que era Promotor de Rio Pardo, 
lhe quer muito bem. Temos certeza de que guarda em seu coração 
grande carinho para com a população. 

Na sexta-feira, estaremos no Fórum de Montes Claros para aplaudi-
lo e render homenagens pelo que tem conseguido fazer àquela região 
sofrida apesar do pequeno orçamento e da crise por que Minas Gerais 
passa. Quanto mais dificuldades, mais se precisa de justiça. 
Parabéns! 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ricardo Duarte. 
O Deputado Ricardo Duarte* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

Srs. Deputados, representantes da imprensa e telespectadores, 
podemos afirmar que a Emenda Constitucional no 29, de 13/9/2000, 
representou uma conquista resultante da luta pela saúde pública no 
Brasil, que, após anos de mobilizações e negociações, conseguiu 
vincular percentuais da receita da União, Estados e Municípios com 
ações e serviços públicos de saúde. 

É bem verdade que essa Emenda foi aprovada em meio ao cenário 
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desfavorável de um governo pouco sensível às questões sociais e 
às condições precárias de atendimento às demandas da população e 
pouco comprometido com o acesso universal e igualitário às ações e 
serviços de saúde, conforme estabelecido na Constituição Federal. 

Por ações e serviços de saúde incluem-se, entre outros, a produção 
de medicamentos, equipamentos, vacinas, hemoderivados; ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica e, principalmente, o atendimento 
integral à saúde por meio do SUS. 

Os Estados devem, segundo a Emenda, aplicar no mínimo 12% do 
produto da arrecadação dos impostos, deduzidas as transferências 
feitas aos municípios, na saúde. 

Para os que aplicam valores inferiores a esse percentual foi prevista 
uma elevação gradual do montante aplicado, até alcançar, em 2004, 
os 12% previstos na Emenda no 29. Minas Gerais deveria, por 
exemplo, aplicar em 2001 o percentual de no mínimo 8,25% em ações 
e serviços públicos de saúde; em 2002, 9,5%; em 2003, 10,75%. 

Entretanto, cerca de R$315.000.000,00 destinados à área da saúde 
em 2001 ficaram em restos a pagar para 2002. O mesmo fato se 
repetiu em 2002, não sendo os valores efetivamente aplicados 
naquele setor. Sabemos que os restos a pagar nada mais são que 
uma solução contábil, não garantindo o cumprimento da Constituição. 
Esses recursos mais de R$600.000.000,00 deixaram 
principalmente de ser destinados aos inúmeros convênios com 
Prefeituras para garantir a atenção básica à saúde e a 
descentralização do SUS. Deixaram de garantir aos cidadãos mineiros 
o acesso aos bens e serviços essenciais às suas condições de bem 
estar físico, mental e social. Deixaram . de garantir condições 
adequadas de funcionamento aos 22 hospitais públicos da FHEMIG 
ou de contribuir para a produção de medicamentos pela FUNED. 
Enfim, podemos afirmar que esse dinheiro que o Estado não destinou 
à saúde deixou de salvar vidas e condenou ao sofrimento 
desnecessário pessoas que poderiam ser melhor e mais rapidamente 
atendidas pelo SUS. 

Amanhã, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orç.amentária 
desta Casa discutirá o balanço geral do exercício financeiro do 
Estado, encerrado em 2001. Como Presidente da Comissão de 
Saúde, não poderia deixar de manifestar-me acerca da não-aplicação

1 
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dos recursos previstos para a saúde, que devem constituir uma.· 
ressalva no posicionamento dos Deputados no momento de julgar 
essas contas. Solicito ao Governador de Minas que se posicione 
sobre os recursos orçamentários devidos à saúde pública do Estado. 
Além dos 10,75%, que, conforme estabelece a Constituição, devem 
ser efetivamente aplicados na saúde em 2003, como ficam os restos a 
pagar referentes a 2001 e 2002? Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, e Srs. Deputados, 

como leitor atento do "Estado de Minas", tive acesso à matéria 
"Receita de Municípios Será Mudada", veiculada ontem, 5/5/2003; a 
propósito da reforma tributária, entregue pelo Presidente Luís Inácio 
Lula da Silva no dia 30/4/2003, sendo remetida hoje para a Comissão 
de Justiça da Câmara dos Deputados. 

A regra vigente privilegia a produção econômica de cada município, 
assevera o jornal, permitindo que ocorram distorções, porque 
determinadas cidades possuem receita "per capita" 129 vezes maior 
que outras. Isso significa que determinados municípios arrecadam 
R$1 ,00, enquanto outros, R$129.00. Em outras palavras, é como se 
um morador dessas cidades valesse 129 vezes mais que os de 
outras. 

Esse critério, conhecido por todos nós, é altamente concentrador. 
Gera e alimenta círculo vicioso de má distribuição da receita, por 
conseguinte, de renda. Assim como ocorre entre as pessoas, o 
mesmo se dá entre os municípios: rico cada vez mais rico, e pobre 

.cada vez mais pobre. O novo critério - lembra a reportagem do 
"Estado de Minas" -, que toma o tamanho da população como 
principal parâmetro, reduziria as desigualdades significativamente.' 

Esse tema não é novo nesta Casa, tampouco nesta tribuna. Faz 
parte de luta nossa, bem intitulada pela imprensa de ICMS Solidário. 
Há anos, pregamos a mudança do critério de "valor econômico" para 
"valor humano". A construção de uma sociedade solidária, assim 
como a redução das desigualdades sociais, constitue objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil, como bem destaca o 
art. 2° da Carta da República. 

Reformar, senhoras e senhores, é dar nova forma, criar novo 
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formato. Quando se reforma o texto da Carta política, a atribuição 
de nova forma deve ter como fundamento a dignidade da 'pessoa 
humana. Tal afirmação não é nossa, mas do constituinte federal. ·de 
1988, que a inseriu nos princípios fundamentais - art. 1°. Ficamos 
contentes que o sentimento da reforma tenha essa fonte motivadora é 
essa finalidade como meta. 

O projeto de lei que tramita nesta Casa, já aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça, nosso projeto do ICMS Solidário, avança 
nessa direção. Se não fazemos mais é por causa do empecilho 
constitucional a ser rompido pela reforma que virá. 

Para explicar melhor, é indispensável recordarmos que, na 
Federação brasileira, cabem aos municípios, entre outros, a receita 
dos Estados federados, 25% do produto da arrecadação do ICMS. A 
regra está consagrada no art. 158, inciso IV, da Carta da República. O 
repasse obedece a critérios predominantemente econômicos: no 
mínimo 75%, na proporção do valor adicionado relativo à circulação 
econômica, conforme estatui o inciso I, parágrafo único, do art. 158. 
Os outros 25% possuem critérios segundo lei estadual, dita o inciso 11. 
São esses 25% que nosso projeto de repartição de receita do ICMS 
tem por objeto. 

Se .nosso projeto, por limitação quantitativa, já atende a 14 milhões 
de mineiros, estampando e imprimindo o critério da solidariedade, 
quanto mais pessoas, maior volume de receitas - aí observadas as 
carências, para a gradativa eliminação da desigualdade social -, 
imaginem a extensão nacional da reforma pretendida. 

Ilustrando meu pronunciamento, registro alguns casos assustadores, 
que muito nos entristecem. O Município de Cachoeira Dourada possui 
2.300 habitantes, cuja renda "per capita" é de R$202,00, totalizando 
uma receita mensal de R$465.000,00. Por outro lado, Ribeirão das 
Neves, com uma população de aproximadamente 250 mil habitantes, 
tem uma receita "per capita" de R$2,00, perfazendo uma receita 
mensal de apenas R$500.000,00. Uma população de 2 mil habitantes, 
com uma renda de quase R$500.000,00, e outra população, de quase 
250 mil habitantes, com a mesma renda. Assusta-nos ainda mais o 
caso espantoso da cidade de Paulínea, em São Paulo, com população 
de 51 mil habitantes, renda "per capita" de quase R$500,00 e receita 
mensal em torno de R$24.000.000,00, muito mais do que se 
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reuníssemos os Municípios de Ribeirão das Neves, Santa Luzia, 
lbirité, São Joaquim de Bicas, Raposos, etc. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o e presto 
um testemunho do esforço que esta Casa, liderada por V. Exa., vem 
fazendo ao longo dos últimos dois anos, na tentativa de chegar a um 
consenso quanto à redistribuição do ICMS no Estado, corrigindo 
distorções e estabelecendo novos critérios para a Lei Robin Hood. 
Espero que neste ano possamos avançar, porque as distorções 
existem, mas não somente na área metropolitana. Quanto mais pobre 
e distante o município, quanto menos infra-estrutura administrativa e 
menos benefícios tem, menos ele recebe. Não há nenhum critério de 
justiça e eqüidade. Congratulo-me com V. Exa., colocando à sua 
disposição meu trabalho e o dos Deputados que conhecem as 
injustiças tributárias em Minas, para que seja elaborado um projeto 
que corrija essas distorções. Isso deve ser feito com rapidez, pois, da 
forma como está, os municípios ricos ficarão cada vez mais ricos; e os 
pobres, cada vez mais pobres. Obrigado. 

O Deputado Dinis Pinheiro* - Esta é a triste realidade. Orçamentos 
bilionários recheiam os cofres de cidades de poucos milhares de 
pessoas. Por outro lado, existe escassez de recursos para milhões. A 
concentração tributária, assim como a realidade, faz prevalecer como 
único o poder dos que detém o domínio econômico. A redução da 
desigualdade é escopo impresso em inúmeras cartas políticas que a 
realidade teima em não consubstanciar. Minas Gerais, mais uma vez, 
por meio de seu parlamento, mostra-se à frente dos questionamentos 
e das soluções, e já reconhecemos aqui o esforço e · espírito 
.empreendedor do Governador Aécio Neves, que criou uma sécretaria 
com ações voltadas para os menos favorecidos. O ICMS Solidário, 
mesmo na pequenez de sua possibilidade legislativa, já apontava o 
caminho a ser trilhado. 

Cremos que a verificação, no âmbito nacional, de que o modelo 
atual de distribuição provoca o País distorcido, como dizia o grande e 
saudoso Milton Campos, revela para os mineiros a certeza absoluta 
de continuarmos no caminho que nos aponta o projeto solidário. 

Portanto, Sr. Presidente, é hora, e há muito tempo, de construir 
verdadeira república, em que os tributos arrecadados transformem-se 
em segurança, saúde, educação e um mínimo de vida que mereça 
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esse a Jetlvo,_ porque há muito deixou de ser substantivo na nossa 
dura realidade. _ 

Conclamo os Deputados para, em nome de Minas e dos mineiros· 
fazer';l?s coro à tramitação e à aprovação de projeto de reform~ 
tributana que venha coroar o critério humano. Isso evidencia a 
vocação de Minas de sempre participar em prol dos direitos e 
garantias da pessoa. 

Os elevados ideais que possibilitaram revoluções, como bem 
registra a História, precisam ser resgatados. Dentre eles, o da 
dignidade d~ ser pessoa dotada de direitos e obrigações, e que hoje 
carece de VIda, e como bem diz o ensinamento cristão: vida plena. 
Esse resgate clama também por liberdade. 

A pe~soa não pode ser avaliada pelo princípio geográfico-
econô~Ico.:. Um brasileiro não tem valido o mesmo em qualquer local 
do Pa1s. Nao podemos concordar que haja saúde para uns e não haja 
para outros, segurança para poucos, habitação para pequena parcela 
e exclusão para os demais. 

É lamentável o atual critério de distribuição de ICMS em nosso País 
o qual perpetua o sofrimento, a fome, a doença e o desemprego. ' 

Entre!anto, nova luz surge no cenário nacional com a inserção dessa 
alteraçao na Constituição Federal, promovida pelo Presidente Luís 
Inácio ~ula da Silva. Tenho certeza absoluta de que ela nos dará 
oportunidade de fazer a distribuição do ICMS de forma mais justa 
humana, solidária e fraterna. ' 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Deputadas e 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia funcionários 
imprensa, senhoras e senhores. ' ' 

Como médico, membro efetivo da Comissão de Saúde e Presidente 
d~ Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, venho a esta 
tn?u~a denunciar ação que atinge os brasileiros e, em especial, os 
m1ne1_ros: a quantidade de agrotóxicos e outros pesticidas, não 
autonzados no Brasil, utilizados em algumas plantações de frutas e 
verdur~s. Sabemos que podem alojar-se em órgãos do corpo humano 
e ocasionar sérios problemas à nossa saúde. 

Apesar de ainda não existirem pesquisas em nosso País sobre os , 
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riscos do uso de alimentos contaminados por agrotóxicos, todo 
médico deve saber que o alimento, quando é limpo e equilibrado 
beneficia o organismo, podendo curar várias doenças. ' 

Influenciada pela safra da laranja, a produção de frutas no ano de 
2002, em Minas Gerais, cresceu 7% em relação ao ano anterior 
alcançando 2,3 milhões de toneladas. O programa de incentiv~ 
permanente ao desenvolvimento da fruticultura no Estado, resultado 
de trabalhos em parceria da FAEMG, SEBRAE, OCEMG e FIEMG, já 
está em andamento. Segundo dados da Federação de Agricultura e 
Pecuária do Estado, o mesmo propiciará a organização do setor 
produtivo, a promoção da qualidade e o desenvolvimento sustentável, 
além da disseminação de informações e tecnologias. Por meio do 
Conselho Estadual de Política Agrícola, está prevista a criação da 
Câmara Setorial de Frutas e de Centros Regionais de Informação e 
Inovação em Fruticultura. 

Mais interessante seria que, antes de todas essas medidas, fosse 
possível a redução do nível de agrotóxico utilizado nas plantações 
convencionais, o que traria ganhos para a saúde dos trabalhadores 
rurais, da população em geral e ainda para o meio ambiente. · 

Em dezembro de 2002, ocorreu, em Frei Inocêncio, a morte de duas 
crianças simplesmente pelo fato de terem passado mal após tomarem 
sorvete, que, segundo exame pericial efetuado pelo Instituto de 
Criminalística, em Belo Horizonte, estava contaminado com um tipo de 
agrotóxico usado contra pragas na lavoura. 

De acordo com notícia veiculada no jornal "Folha de S. Paulo" no 
mês passado, dois estudos realizados pela ANVISA nos Estados de 
Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Pernambuco demonstram que 
22,17% das frutas, verduras e legumes vendidos em supermercados 
continham excesso de agrotóxicos e 34% de uma lista de alimentos 
industrializados mais consumidos revelavam problemas de higiene. 

De 1.278 amostras de alface, banana, batata, cenoura, laranja, 
maçã, mamão, morango e tomate, 1.051, cerca de 81 ,2%, possuíam 
resíduo de agrotóxicos. Das 233 amostras citadas, em 21% foram 
encontradas graves irregularidades: 94 continham agrotóxicos acima 
do limite permitido pela legislação e 74 tinham pesticidas não 
autorizados, tendo em vista o alto grau de toxidade existente nos 
produtos, e 65 amostras apresentaram os dois problemas. 
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Ainda segundo o jornal, somente as frutas e os legumes 

exportados: são. fiscalizados corretamente pelo Ministério: da 
Agricultura. · · 

No nosso País, o que é bom manda-se para fora. Devemos melhorar 
a qualidade dos produtos que permanecem no Estado e no País, para 
0 consumo dos cidadãos brasileiros. O Ministério da Agricultura 
precisa adotar fiscalização, no mínimo, semelhante à dos produtos 
exportáveis. O Presidente da República e o Ministro precisam, o mais 
rápido possível, tomar esse posicionamento. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Doutor Viana, 
parabenizo-o pelo alerta em relação ao uso e à aplicação de 
defensivos agrícolas; para nós, engenheiros agrônomos, são 
defensivos agrícolas, para os ambientalistas e leigos são agrotóxicos. 
O caso é realmente sério. Os resíduos nos produtos, nas hortícolas e 
frutas, de maneira geral, preocupam a saúde. 

Malthus disse que a população crescia em proporção geométrica e a 
produção em proporção aritmética. Evidentemente, previu a fome no 
mundo. Arrevolução verde, as tecnologias modernas dos defensivos 
agrícolas proporcionaram maior produtividade e a não-realização 
dessa previsão. Portanto, focaliza-se o lado positivo dos chamados 
defensivos agrícolas ou agrotóxicos. V. Exa., que é da área da saúde, 
sabe que temos de tomar cuidado com isso, pois temos assistido à 
forte incidência de câncer, principalmente nas regiões em que o uso 
de agrotóxico é bastante intenso. O receituário agronômico, que é lei 
federal e: estadual, é o caminho para que o uso seja adequado. 
Preventivamente, o uso contra pragas e doenças tem sido abusivo, 
sem necessidade. Infelizmente o aparato público não tem condições 
de fiscalizar. Há a polêmica também dos transgênicos, utilizados para 
a diminuição do uso de agrotóxicos. Parabéns pelo pronunciamento. 

O Deputado Doutor Viana* - Se usassem os defensivos agrícolas 
permitidos, não haveria problema. Porém utilizam alguns proibidos, 
tóxicos. Como não há fiscalização suficiente, são utilizados de 
maneira extremamente preocupante. 

A lei federal que trata dos agrotóxicos não está sendo cumprida. 
Precisamos denunciar e cobrar ações dos órgãos responsáveis, pois a 
questão da utilização incorreta de agrotóxicos se apresenta hoje muito 
mais grave do que a própria resistência do Governo em relação aqs 
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transgênicos. 

O Deputado Paulo Piau falou sobre os transgênicos, mutações para 
conseguir maior resistência e produtividade, aceitos em muitos países, 
mas há resistência considerável no Brasil. Apesar da lei de 
agrotóxicos, os órgãos responsáveis facilitam muito. As substâncias 
não permitidas ainda são utilizadas, porque a fiscalização é 
ineficiente. Por isso trago este alerta. Estamos sujeitos a muitos 
problemas, pois ingerimos esses alimentos a todo instante. r 

Venho também trazer congratulações ao Desembargador Gudesteu 
Biber Sampaio pelo grande trabalho que vem desenvolvendo à frente 
do Tribunal. Além da sua probidade, vemos uma administração muito 
progressista e desenvolvimentista, com resultados práticos e positivos 
para a justiça e para o cidadão do nosso Estado. Que possa continuar 
nesse trabalho com seu empenho, competência e inteligência, 
aprimorando cada vez mais a justiça no Estado. 

Congratulações também à ex-Deputada Maria Elvira, que assumiu a 
Presidência da Comissão Empresarial de Turismo da ACM. Que 
consiga passar toda sua competência, inteligência e dinamismo para 
aquela instituição, no engrandecimento do turismo. O Governo 
Estadual e seu Secretário, Aracely de Paula, entendem e sabem o 
quanto o turismo é importante para nosso Estado, assim como o 
Governo Federal, através do Ministro Mares Guia e do Presidente 
Lula, que tem dedicado uma grande ênfase ao desenvolvimento do 
turismo em nosso País. Há semanas o Presidente recebeu o plano de 
turismo do Ministério que criou, porque sabe da importância. do 
turismo em todos os países do mundo. O Brasil, país extremamente 
favorável ao turismo, ocupa lugar muito distante do que deveria 
ocupar. 

Como é a primeira oportunidade que tenho de ocupar a tribuna, 
manifesto meu sentimento de pesar pelo falecimento do ex-Vice-
Presidente da República Aureliano Chaves, ex-Governador do nosso 
Estado, homem que ocupou tantos cargos importantes, amigo e 
referência que deixa grande lacuna. Além disso, é orgulho de todos 
nós, mineiros, por ter nascido na nossa cidade de Três Pontas. Deixo 
meu sentimento à famflia e a todos que o admiravam como pessoa, 
homem e político. · 

* - Sem revisão do orador. 

L....------0---------:i 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José 

Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Deputados, 

telespectadores, o assunto que me traz à tribuna é sério e grave: a 
anulação do concurso público de provas e títulos da área da 
educação. Durante anos as pessoas que trabalham na área de 
educação e serviços gerais tiveram esperança e certeza de que um 
dia seriam concursadas. O último concurso público para P1 se deu em 
1994, -e o penúltimo para P3 e P5 foi em 1993. Foram anos de 
expectativa, de situação desconfortável como designados, 
insegurança permanente, esperando demissão a qualquer hora. 

Foram anos de angústia curtida, esperando a possibilidade de um 
concurso, que, finalmente, foi anunciado e efetuado entre os meses 
de setembro e novembro de 2001. A angústia continuou porque foram 
mais de 500 mil pessoas disputando 53 mil vagas. A preocupação em 
ser um dos classificados, com certeza, estava presente na maioria 
daqueles que disputavam a vaga. Novamente a angústia, esperando o 
resultado da correção das provas, da classificação e da homologação 
do concurso. 

Finalmente veio a posse e o exercício efetivo dos empossados. 
Quantos professores, pedagogos ocuparam os seus cargos e 
começaram vida nova! Entretanto, depois que já se consideravam em 
lugar certo, num trabalho com garantia por mais tempo, efetivados em 
cargo conseguido através de concurso, veio o pesadelo com a 
alegação de que este fora anulado porque houve erros, falhas. 

Foi tremenda a situação daqueles que pensaram ter seus direitos 
garantidos. Quantos professores e professoras mudaram sua vida 
profissional e familiar! Quantas pessoas foram morar em outra cidade! 
O marido empossado levando a mulher, os filhos e a bagagem. Se era 
a professora empossada, levava o marido, os filhos e a bagagem. 
Estavam certos de que iriam começar vida nova. 

Entretanto, para ter essa vida nova, além da viagem e do 
desconforto de começar, foram feitas dívidas e novos contatos para 
garantir uma nova modalidade profissional. Passavam de designados 
para efetivos ou de concursados para nomeados. Foi tão grave que 
vários deixaram o cargo que tinham, porque queriam melhores 
condições de trabalho e melhora na situação econômica. Professores 



1' 
.---------------------------------------------------------------.~ 

626 
ou professoras do P1 exoneraram-se para serem nomeados nos 
cargos de P3, P5 ou de pedagogos. De repente, essas pessoas 
acordaram com a dura realidade de que o pesadelo estava apenas 
começando. 

Estranha a maneira como esse concurso foi anulado. Qualquer 
pessoa leiga percebe que, quando há conflito, problema que precise 
ser juridicamente examinado, deve haver direito de defesa para os 
interessados e para aqueles que fizeram ou estão ligados ào 
problema. Os argumentos apresentados para a anulação do concurso 
foram fraquíssimos: falhas técnicas e pessoais. 

Se a falha é formal ou técnica, pode ser corrigida. Se a falha é 
pessoal, nem precisava anular o concurso, porque bastava corrigir e 
castigar quem tivesse abusado ou errado durante o concurso. As 
alegações foram absurdas. Disseram que pessoas usaram o celular, 
que alguns tiveram conhecimento do gabarito antes da prova e que 
outros chegaram atrasados e não puderam fazer a prova. 

Ora, são falhas pessoais. Não poderia ter havido anulação de um 
concurso por falhas tão fracas e frágeis como essas. Falhas pessoais 
sem nenhuma consistência. Muitas vezes, as denúncias eram: 
"ouvimos dizer", "houve uma denúncia". Mas não houve apuração de 
nenhuma irregularidade de fato. 

Outro problema é que as pessoas concursadas, aprovadas, 
nomeadas e empossadas não foram avisadas sobre a possibilidade 
da anulação do concurso nem foram citadas, para terem direito de 
defesa. Entendemos que a anulação só poderia acontecer depois da 
defesa dos principais interessados. Mas eles não tiveram essa 
oportunidade. Entretanto, não há derrotas permanentes. Com certeza, 
haverá recurso diante essa injustiça cometida contra tantos 
professores, que um dia sonharam fazer esse concurso. Claro que o 
Governador do Estado, que com certeza foi citado pela PPMG, deve 
responder por isso. Cabe-lhe defender-se e defender os professores 
chamados por ele para fazer o concurso. 

Quero lembrar mais uma vez que não há derrotas permanentes. 
Cada Poder tem sua competência, mas nenhum - seja ele Legislativo, 
Judiciário ou Executivo_- é maior que o poder do povo organizado. Por 
isso, estamos de pleno acordo com os professores para que se 
organizem cada vez mais, busquem os seus direitos e busquem fazer 
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pressão para que o Governador Aécio Neves tome a defesa deles, 
o que, nesse caso, é sua obrigação, pois, se o processo.aconteceu à 
revelia dos principais interessados, com certeza, o citado na causa 
cível apresentada é o Estado de Minas Gerais. Cabe, portanto, ao 
Governador tomar a defesa desses professores, que estão em 
prejuízo. 

Quero dizer ainda o seguinte: o concurso é o mais democrático 
caminho para alguém chegar ao poder. Graças a Deus não podemos 
tolerar mais alguém chegar a ocupar cargos públicos, de maneira 
permanente, pendurado em pedido feito a Deputado ou a algum 
político. O concurso vem consertar vários erros cometidos no 
passado. Acreditamos que é preciso validar esse concurso e respeitar 
os direitos dos aprovados. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Agradeço o aparte e 
parabenizo V. Exa. por trazer ao Plenário um assunto da mais alta 
gravidade. Estive na Comissão de Educação na legislatura passada. 
Como Presidente dessa Comissão, vivi todo esse processo. Quero, 
inicialmente, lembrá-la de que essa tribuna foi ocupada por vários 
Deputados para alertar o Executivo sobre os critérios que estavam 
sendo adotados na realização do concurso. Nem um Deputado disse 
ser contrário à sua realização, mas todos alertaram o Governo sobre 
os procedimentos que estavam sendo adotados. Portanto, julgamos 
que houve falhas graves, de fato, na condução do concurso. Há 
suspeitas até da própria capacidade do instituto que o realizou, para 
quase 1 milhão de pessoas. 

Concordo com V. Exa. que isso traz transtorno para a vida das 
pessoas, para aquelas pessoas que deixaram seus empregos na 
iniciativa privada ou na vida pública, na garantia de que o concurso 
seria válido e teriam garantido o seu emprego. Portanto, isso não é 
brincadeira, mas extremamente sério. 

Quero alertar V. Exa., no entanto, de que se tratou de uma atitude 
judicial. Foi um Juiz de Direito quem concedeu liminar para a PPMG 
suspender o concurso. 

Tomamos ciência por meio da imprensa de que a Procuradoria do 
Governo já está apresentando ação protestando contra a atitude do 
Juiz. 

Por outro lado, temos as serviçais. Discutimos muito o caso aqui e 
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sabemos, comprovadamente, que houve fraude. Foi um imbróglio, ~ 

algo mal feito do Governo passado, pelo que teremos que pagar. Mas 
o importante é haver solução justa para o caso. Muito obrigado. 

A Deputada Maria José Haueisen - Agradeço. Realmente, o Poder 
Judiciário deverá decidir isso. Não entrarei na questão de quem foi o 
culpado, mas não podemos admitir que tantas pessoas sejam 
prejudicadas, depois de terem acreditado na seriedade de um 
concurso. 

Com certeza, o recurso será julgado à luz do direito pelos Juízes, e 
a lei prevalecerá. Lembro que não há direito mais forte do que o da 
pessoa humana e, no caso, invoco um conceito bíblico: a lei é feita 
para o homem, e não o homem, para a lei. Tantas pessoas não 
podem ser prejudicadas, e certamente haverá bom-senso dos Juízes 
que examinarão novamente o problema. As professoras terão 
garantidos seus direitos: fazer concurso e trabalhar. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Sra. Deputada, quero 
cumprimentá-la por seu pronunciamento, extremamente atual. 
Sabemos que existem as leis, mas também o espírito das leis, como 
bem lembrou V. Exa., e é preciso que o Judiciário faça sua análise a' 
partir desse espírito. São milhares de professores cujo emprego está 
sendo colocado em risco. Na semana passada, houve grande 
manifestação organizada pelo Sind-UTE, e estamos somando 
esforços para sensibilizar a justiça e o Governador, que deverá 
defender os professores nesse julgamento a partir do recurso. 

Quero deixar registrado para todos os telespectadores da TV 
Assembléia o compromisso do Bloco PT -Pc do B em defesa dos 
profissionais da educação. Somos solidários e acreditamos que os 
Juízes serão sensíveis a essa questão extremamente social. 

Agradeço. Acreditamos no bom senso dos Juízes que julgarão a· 
causa. Nenhum poder é mais forte do que o do povo organizado, e, 
com certeza, os professores estão organizando-se. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo. 
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

funcionários os que acompanham nossos trabalhos, Uma sucessão de 
fatos nos leva a pensar a respeito da necessidade de medidas de 
prevenção em todos os setores de atividade. 

Há algum tempo, ocorreu, em Belo Horizonte, um incêndio de 
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graves proporções, numa casa de espetáculos chamada Canecão; 
Mineiro, vitimando várias pessoas. Constatou-se, naquela ocasião, a 
falta da necessária fiscalização quanto à regularidade do 
funcionamento daquela Casa, bem como quanto às condições de 
segurança de seus freqüentadores. O material que revestia o palco 
era altamente inflamável, a porta que seria utilizada como saída de 
emergência era estreita, e junto dela havia um degrau muito alto, que 
dificultou a saída, e, por isso, muitas pessoas foram ali pisoteadas. 
Tudo isso só foi verificado após a tragédia. 

Meses depois, assistimos, chocados, ao rompimento da barragem 
de rejeites da Mineração Rio Verde, que transtornou a vida dos 
moradores de Nova Lima e Macacos, poluiu cursos de água, causou 
mortes e destruição. De novo, o desastre poderia ter sido evitado se a 
fiscalização dos órgãos competentes em relação às condições da 
barragem tivesse sido eficiente, apontando os riscos e obrigando a 
empresa a adequá-la aos padrões de segurança. Mas tudo só foi visto 
depois. 
. Em condições muito semelhantes, o Município de Cataguases 

ganhou evidência até nos noticiários internacionais, com o 
rompimento da barragem de uma fábrica de papel, contaminando as 
águas do ribeirão do Cágado, do rio Pomba e, depois, do rio Paraíba 
do,Sul. Tais fatos, ainda muito recentes na memória de todos nós 
evidenciaram outra vez que a barragem, com 18m de profundidade: 
não foi construída de conformidade com as normas de segurança para 
aquele tipo de contenção. 

O dano ao meio ambiente foi de grandes proporções: larga extensão 
de áreas de pastagem foi inutilizada, vários municípios do Estado do 
Rio de Janeiro ficaram muitos dias sem água potável, houve uma 
grande mortandade de peixes e de outros animais. Será muito difícil 
recompor os prejuízos. 

Foi outra tragédia anunciada. Acresce que já há notícia de mais uma 
barragem nas mesmas condições precárias, no mesmo local. 

Há poucos dias foi divulgado pela imprensa outro caso grave de 
vazamento de resíduos industriais, procedentes da Empresa de 
Mineração Esperança S.A. - EMESA -, desativada em 1996. 

De acordo com a informação, toneladas de resíduos sólidos 
estariam sendo levados pelas chuvas, assoreando e alterando o eurso 
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do rio Paraopeba, no Município de Brumadinho. Cerca de 2ha de ,_, 
rejeitas de minério estariam sendo contidos numa barragem de 8m de 
profundidade. 

Estou requerendo a esta Casa uma visita da Comissão de Meio 
Ambiente àquele local, para avaliar a extensão do dano e propor as 
providências necessárias. 

Mais uma vez, não se tem notícia de uma fiscalização ou de um 
trabalho preventivo. u 

Às vésperas do 21 de abril, quando as mais altas autoridades do 
Estado e do País estariam em Ouro Preto para as festividades em 
homenagem a Tiradentes, um incêndio destruiu um casarão dos mais 
antigos daquela cidade, patrimônio da humanidade. 

Foi uma perda irreparável, que prejudicou um conjunto arquitetônico 
de muita expressão. Não há ainda, ao que parece, um laudo técnico 
apontando as causas do incêndio, mas há a certeza de que, antes do 
sinistro, a guarnição de Bombeiros de Ouro Preto pleiteava à 
Prefeitura daquela cidade a instalação de hidrantes, uma vez 
verificado que a precariedade do abastecimento de água inviabilizaria 
providências de combate a incêndios na cidade. 

De novo, a prevenção não foi levada a sério ou, se foi, não se atuou 
com a urgência que a situação exigia. 

Na noite do último dia 23, uma van, que transportava estudantes dê 
Ouro Preto para a universidade em Conselheiro Lafaiete, saiu da pista 
e caiu numa ribanceira, nas proximidades de Ouro Branco. Oito 
pessoas morreram e várias ficaram feridas. Ainda são desconhecidas 
as causas do acidente, mas as perguntas são inevitáveis. Seria mais 
uma dessas vans que fazem transporte clandestino? Seria um veículo 
sem a manutenção adequada? Teria o veículo sido retido, se 
houvesse uma fiscalização? Os pneus estariam gastos? O sistema de 
freios estaria em ordem? O motorista estaria descansado e em boas 
condições de saúde? Resta aguardar o laudo pericial. 

No naufrágio de uma embarcação em Cabo Frio, vários mineiros 
foram vitimados. Viu-se, bem depois, que o barco tinha sido adaptado 
em estaleiro particular, não autorizado, e que não devem ter sido 
respeitadas as normas da engenharia náutica nessa adaptação. Um 
barco cargueiro foi transformado em um barco de passageiros, e o 
resultado da improvisação e da falta de uma fiscalização eficiente, 
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infelizmente todos já sabemos. 

Mas, de tudo que se disse aqui e de todos esses lamentáveis 
acontecimentos, uma conclusão é óbvia: falta prevenção. Só depois 
da porta arrombada, como diz o adágio popular, coloca-se a tranca. E, 
pelo visto, a tranca não tem sido das mais eficientes, pois fatos 
semelhantes estão se repetindo, e eram previsíveis e evitáveis. 

Parece que, depois de lamentar tantas vítimas, voltamos à rotina e 
nada mais acontece. Mas a fiscalização tem de ser contínua, e os 
laudos técnicos que apontarem algum risco têm de ser considerados 
pelas autoridades competentes, para providências imediatas. 

Tenho a informação de que o Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura - CREA - realizou um estudo a respeito das barragens e 
pretende atuar preventivamente no setor. Sei também que o Executivo 
Estadual está mobilizado para as providências de preservação do 
nosso patrimônio histórico. Quanto ao meio ambiente, o Secretário de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável anunciou, 
no dia 23, a implantação de um novo sistema de gestão ambiental e a 
criação de um Centro de Emergências Ambientais, que funcionará 24 
horas, para o atendimento de todos os tipos de acidentes ambientais, 
desde a contaminação de vias fluviais por agrotóxicos até os casos de 
incêndios florestais. 

Essa Secretaria também fará o monitoramento constante das áreas 
de risco. Ess~ é o ponto-chave: monitoramento, acompanhamento, 
fiscalização. E preciso presença do poder público no controle das 
atividades que possam oferecer algum risco à comunidade. Há que se 
preservar a vida, a história, o meio ambiente. Estou certo de que não 
serão necessárias outras trag~dias e outras mortes para que as 
providências sejam tomadas. E isso que os brasileiros e todos os 
mineiros esperam das nossas autoridades, e é isso que estaremos, 
como representante do povo, cobrando e acompanhando junto aos 
órgãos competentes. 

Aproveito esta oportunidade para prestar homenagem a um homem 
que passou desta para a eternidade: o ex-Deputado Federal, grande 
homem, grande representante do povo, na época da revolução, João 
Herculino, nascido em Sete Lagoas, e que morreu com cerca de 76 
anos idade, com a certeza do dever cumprido, pois, além de g.rande 
homem público - foi Prefeito de Sete Lagoas -, fundou a pdmeira 
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2a Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
Abertura de Inscrições 
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O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - 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. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação dos Projetos de Lei nos 666 e 270/2003, dos 
Deputados Luiz Humberto Carneiro e Paulo Piau, respectivamente, ao 
Projeto de Lei no 69/2003, da Deputada Maria José Haueisen, por 
guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 6 de maio de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação dos Projetos de Lei nos 662 e 580/2003, das 
Deputadas Ana Maria e Marília Campos, respectivamente, ao Projeto 
de Lei no 272/2003, do Deputado Paulo Piau, por guardarem 
semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 6 de maio de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência vai 

designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 44/2003, de autoria do 
Deputado Sargento Rodrigues e outros. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Bonifácio Mourão; 
pelo Bloco PT -PC do B: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente -
Deputada Jô Moraes; pelo PL: efetivo - Deputado Célio Moreira; 
suplente - Deputado. Jayro Lessa; pelo PMDB: efetivo - Deputado 
Leonardo Quintão; suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo PTB: 
efetivo - Deputado Leonídio Bouças; suplente - Deputado Fábio 
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Avelar. Designo. Às Comissões. , -

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
45/2003, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues e outros. Pelo 
BPSP: efetivo - Deputado Sebastião Helvécio; suplente - Deputado 
Olinto Godinho; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Marília 
Campos; suplente - Deputado Ricardo Duarte; pelo PL: efetivo -
Deputado lrani Barbosa; suplente - Deputado Leonardo Moreira; pelo 
PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado 
Leonardo Quintão; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; 
suplente - Deputado Leonídio Bouças. Designo. Às Comissões. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos nos 619/2003, da Comissão de Saúde; 620 a 
622/2003, da Comissão de Direitos Humanos, e 623/2003, da 
Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 6a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 441, 457 e 458/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira; de Política Agropecuária - aprovação, na 4a Reunião 
Ordinária, do Requerimento no 417/2003, do Deputado Doutor Viana; 
de Segurança Pública - aprovação, na 5a Reunião Extraordinária, do 
Requerimento no 508/2003, do Deputado Leonardo Moreira; de 
Turismo - aprovação, na aa Reunião Ordinária, do Requerimento no 
445/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Assuntos Municipais 
- aprovação, na 5a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 
368/2003, do Deputado Domingos Sávio; 375 a 377/2003, do 
Deputado Chico Simões; 371/2003, do Deputado Doutor Viana; 391 a 
393/2003, da Deputada Ana Maria; 432/2003, da Deputada Maria 
Olívia; 433/2003, do Deputado Paulo Piau; 477 a 479/2003, do 
Deputado Antônio Andrade; 509/2003, do Deputado Paulo Cesar; 
442/2003, do Deputado Arlen Santiago, e 394/2003, dos Dep~tados 
Biel Rocha e Chico Simões (Ciente. Publique-se.); e do De~utado 
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João Bittar - informando sua filiação ao PL (Ciente. Cópia às 
Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
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- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, 
nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos da Deputada Marília Campos, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei n° 617/2003, e do Deputado Weliton 
Prado (2), solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei n°s 
186 e 187/2003 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso 
XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Olinto Godinho, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei no 
2.375/2002; e, nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Leonardo Moreira, 
solicitando que o Projeto de Lei no 28/2003 seja enviado à comissão 
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Transporte 
perdeu o prazo para emitir seu parecer. 

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

Resolução no 309/2003, da Mesa da Assembléia, que altera a 
Resolução no 5.176, de 6/11/97, que contém o Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em discussão, o 
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome de Luiz 
Antônio Chaves para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Terras 
do Estado de Minas Gerais - ITER. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. 

Questão de Ordem 
O Deputado Dilzon Melo - Sr. Presidente, como se vê, no Plenário 

não há número suficiente de Deputados para debater a matéria ou 
aprová-la. Pedimos a recomposição de quórum. 

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

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a 
chamada.) 
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O-Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Não 

há quórum para votação, mas há para a discussão das -matérias 
cantantes na pauta. Em discussão, a indicação. Não há oradqres 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome de Ivan Alves 
Soares para o cargo de Diretor-Geral do Departamento Estadual de 
Telecomunicações - DETEL. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome de Nélson de 
Andrade Reis para o cargo de Diretor-Geral do Departamento 
Estadual de Obras Públicas - DEOP. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome de Wallen 
Alexandre Medrado para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE. A 
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a 
indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome de Ângela 
Maria Carrato Diniz para o cargo de Presidente da Fundação TV 
Minas Cultural e Educativa. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome de Vanessa 
Borges Brasileiro para o cargo de Presidente do Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA-MG. A Comissão Especial 
opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome de Humberto 
Candeias Cavalcanti para o cargo de Diretor-Geral do Instituto 
Estadual de Florestas - IEF. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome de limar 
Bastos Santos para o cargo de Presidente da Fundação Estadual de 
Meio Ambiente - FEAM. A Comissão Especial opina pela apro\tação 
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do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação, a 

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

Discussão de Proposições 
- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 

1 o turno, os Projetos de Lei nos 35/2003, do Deputado Leonardo 
Moreira, que dá nova redação ao "caput" e ao§ 1° do art. 1° da Lei no 
13.514, de 7/4/2000, que dispõe sobre o fornecimento de informações 
para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações; 37/2003, do 
Deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a informação ao 
consumidor de alteração no peso, no número de unidade ou no 
volume de produto exposto à venda no comércio varejista; 71/2003, 
da Deputada Maria José Haueisen, que proíbe a inscrição dos 
devedores de tarifas públicas em cadastros de consumidores 
inadimplentes; e 73/2003, da Deputada Maria José Haueisen, que 
disciplina a inclusão de serviços não solicitados pelos clientes nas 
faturas mensais expedidas pelas operadoras de cartões de crédito. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
306/2003, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a remuneração 
do Governador e do Vice-Governador do Estado, de Secretário e de 
Secretário Adjunto de Estado. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 306/2003 

Dispõe sobre a remuneração do Governador e do Vice-Governador 
do Estado, de Secretário e de Secretário Adjunto de Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O valor do subsídio mensal do Governador e do Vice-

Governador do Estado, de Secretário e de Secretário Adjunto de 
Estado, composto de vencimento e representação, em partes iguais, 
será aquele definido e requisitado pelos próprios titulares dos 
respectivos cargos entre o valor mínimo e o máximo constante do 
anexo desta lei. 
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§ 1 o - Poderão o Governador e o Vice-Governador do Estado, o 

Secretário e o Secretário Adjunto de Estado renunciar ao subsídio 
mensal optando pelo trabalho voluntário, sem remuneração. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de 2003} 

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 8.5.2003. 

Sala das Reuniões, de março de 2003. 
Antônio Júlio 
Justificação: Este substitutivo tem por objetivo alterar a sistemática 

de fixação da remuneração mensal do Governador e do Vice-
Governador do Estado, de Secretário e de Secretário Adjunto de 
Estado para conferir-lhes a prerrogativa de definir o valor de sua 
própria remuneração. A proposição possibilita a escolha de qualquer 
valor entre o mínimo e o máximo estabelecidos em seu anexo. O valor 
mínimo estabelecido é o valor do salário mínimo vigente no País, e o 
valor máximo corresponde ao subsídio percebido atualmente. A nova 
sistemática de auto-fixação da remuneração dos citados cargos 
possibilita ao seu titular a escolha de valores mais condizentes com as 
dificuldades financeiras que o Estado vem enfrentando e traduz o 
objetivo do Governador do Estado ao enviar a Mensagem no 38/2003, 
visando impor limites à remuneração na administração pública 
estadual, para a contenção de gastos públicos. 
·Ademais, essa sistemática já é aplicada nesta Casa para a 

remuneração dos parlamentares, que no início da legislatura 
requisitam o pagamento do seu salário podendo optar pela 
remuneração simbólica, ou seja, um salário mínimo, ou pelo subsídio 
legalmente fixado. Solicito o apoio dos colegas parlamentares para 
aprovação deste substitutivo. 

EMENDA W 1 AO PROJETO DE LEI No 306/2003 
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei no 306/2003: 
Art. 1 o - Dê-se a seguinte redação ao art. 2° da Lei no 13.200, de 

3/2/99: 
"Art. 2° - Serão prestados aos membros dos Poderes, .. pelas 

respectivas administrações, serviços necessários ao desempen~o da 
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representação, segundo sua natureza e abrangência, vedada 
indenização por serviços não prestados. 

§ 1 o - O disposto no 'caput' deste artigo aplica-se, no que couber, ao 
Vice-Governador e aos Secretários de Estado, de acordo com as 
peculiaridades do exercício de seus mandatos e atividades. 

§ 2° - Regulamento de cada Poder, ao qual será dado publicidade, 
disporá, dentro dos limites orçamentários, sobre a prestação dos 
serviços de que trata este artigo, segundo os princípios da 
economicidade e da eficiência da gestão operacional, financeira e 
patrimonial. 

§ 3o - Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos 
de acesso público, aos demonstrativos financeiros e orçamentários 
relativos à execução das despesas de que trata este artigo.". 

Sala das Reuniões, 15 de abril de 2003. 
Chico Simões 
Justificação: Recentemente fui procurado por servidores públicos 

que apresentaram uma denúncia muito grave, de que alguns órgãos 
do Estado estariam adotando uma política de dificultar a realização de 
determinados serviços, como diligências, auditorias, viagens de 
serviço etc., como forma de economizar recursos financeiros do órgão 
e posteriormente rateá-los entre os membros do Poder. Os servidores 
denunciaram também que essa política foi viabilizada pela redação 
dada ao art. 2° da Lei no 13.200, de 1999, que assegura aos membros 
dos Poderes receber indenização pelos "serviços não prestados pela 
respectiva administração". 

Mesmo considerando pouco provável que algum órgão do Estado 
esteja adotando uma política tão perversa, deixando de cumprir suas 
obrigações para economizar recursos para dividir entre seus 
membros, resolvi conhecer melhor o conteúdo do mencionado artigo, 
abaixo transcrito, que estaria respaldando tal prática. 

"Art. 2° - Ficam mantidos os serviços assegurados na data desta lei 
aos membros dos Poderes e os valores indenizatórios dos serviços 
não prestados pela respectiva administração, necessários ao 
desempenho da representação, segundo sua natureza e abrangência. 

§ 1 o - O disposto no "caput'' deste artigo aplica-se, no que couber, ao 
Vice-Governador e aos Secretários de Estado, de acordo com as 
peculiaridades do exercício de seus mandatos e atividades. 

-
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§ 2° - Regulamento de cada Poder disporá, dentro dos limites 

orçamentários, sobre a prestação dos serviços de que trata este artigo 
e a indenização dos respectivos custos, segundo os princípios da 
economicidade e da eficiência da gestão operacional, financeira e 
patrimonial. 

§ 3° - A execução do disposto neste artigo não implicará aumento de 
despesa.". 

Realmente, há de se convir que a redação do art. 2°, se não 
confusa, deixa margem a dúvidas quanto à possibilidade de utilização. 

.Com o objetivo de dar um ponto final a especulações e, 
principalmente, vedar qualquer possibilidade de se colocar em prática, 
dentro do Estado, uma política tão perversa é que proponho uma nova 
redação para o art. 2° e seus parágrafos, buscando garantir a clareza 
de seus objetivos e transparência na sua aplicação, por meio da 
publicidade. 

Estou certo de receber o apoio dos membros desta Casa e dos 
demais Poderes, com a convicção de que é desejo de todos dar a 
maior transparência possível aos seus atos. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao 
projeto um substitutivo do Deputado Antônio Júlio, que recebeu o no 1 , 
e uma emenda do Deputado Chico Simões, que recebeu o no 1, e 
que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha 
o projeto com o substitutivo e a emenda à Mesa, para receber 
parecer. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 7, às 9 e às 20 horas, nos termos 
dos editais de convocação, e para a reunião ordinária também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 291/2002 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe 
encaminha a prestação de contas relativa ao exercício financeiro 
encerrado em 31/12/2001. 

Atendendo ao disposto no inciso I do art. 76 da Constituição mineira, 
o Tribunal de Contas apreciou as referidas contas na Sessão Plenária 
Extraordinária de 30/8/2002 e emitiu parecer prévio favorável à sua 
aprovação, com as ressalvas, determinações, observações e 
recomendações constantes nos votos dos Conselheiros e vencidos, in 
totum o Conselheiro Moura Castro e em parte o Conselheiro Murta 
Lages. 

Publicada no Diário do Legislativo em 28/9/2002 e atendidos os 
ditames regimentais, a mensagem foi encaminhada a esta Comissão 
para receber parecer. 

Fundamentação 
A prestação de contas do Governador do Estado enviada ao 

Tribunal de Contas constitui-se dos Balanços Gerais das 
Administrações Direta, Autárquica e Fundacional e dos Fundos 
Estaduais. Contém ainda o Relatório de Controle Interno, elaborado 
pela Superintendência Central de Auditoria Operacional da Secretaria 
de Estado da Fazenda, e o Demonstrativo de Execução dos 
Programas Sociais. 

Foi constituída, pelo Tribunal, a Comissão de Acompanhamento da 
Execução Orçamentária - CAEO -, com o objetivo de proceder ao 
exame técnico que resultou em minucioso e detalhado relatório, que 
serviu de base para a elaboração do trabalho dos Conselheiros. Ainda 
durante o processo de análise, foi aberta vista dos autos ao prestador 
a fim de que fossem esclarecidos pontos questionados pela Comissão 
de Acompanhamento. 

Importante salientar que a emissão do parecer prévio sobre as 
contas anuais do Governo Estadual constitui deliberação de caráter 
opinativo do Pleno do Tribunal de Contas. Seu conteúdo técnico deve 
espelhar uma avaliação global do programa de trabalho 
governamental e destina-se a subsidiar a Assembléia Legislativa no 
julgamento das contas do Governador, em conformidade com o art. 
90, XII, da Constituição do Estado. Lembramos que o julgamento das 
Contas não isenta os demais ordenadores de despesa de 
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responsabilidade que venha a ser apurada em processo de 
apreciação específica. 

Passamos a relacionar os pontos, contidos no processo enviado a 
essa Casa pelo Tribunal de Contas do Estado, que mais interessam 
como subsídio à nossa conclusão: 

1 - O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, 
estabelecido no art. 231 da Constituição mineira, o qual é referência 
para a elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG -, ainda não foi encaminhado ao Legislativo, contrariando o 
parágrafo único do art. 154 da Constituição. Não houve coerência 
entre os meios de planejamento e o atual PMDI. 

2 - De acordo com o relatório técnico da Comissão de 
Acompanhamento da Execução Orçamentária do Tribunal de Contas -
CAEO -,o Estado não tem acompanhado a execução dos orçamentos 
de investimento das empresas controladas e das dependentes. 

3 - Foi criada dotação sem lei específica que autorizasse a 
transferência dos saldos advindos da extinção do Programa de 
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça -
PROSAM -, do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e 
Modernização dos Municípios - SOMMA -, do Fundo Estadual de 
Saneamento Básico- FESB- e do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
- FUNDEURB. O Decreto no 42.104, de 22/11/2001, transferiu os 
saldos das dotações desses fundos para a unidade orçamentária 
Encargos Diversos, criando dotação específica destinada a essas 
despesas. Foi contrariada a Lei Estadual no 13.848, de 2001, que 
extinguiu os fundos mencionados e estabeleceu que as despesas 
decorrentes da extinção correriam à conta das dotações 
orçamentárias a eles destinadas. 

4 - Não foram consideradas as receitas correntes arrecadadas no 
mês de dezembro pelas empresas dependentes EMATER, Rádio 
Inconfidência e TURMINAS, como também as receitas dos meses de 
novembro e dezembro, pela EPAMIG. Tal procedimento gerou 
inconsistência nos valores da receita das empresas dependentes, 
uma vez que os registros contábeis não foram apresentados em 
tempo hábil para publicação. Não foi ainda acatada a Instrução 
Normativa n° 2/2001 do Tribunal de Contas, que determina o 
encaminhamento dos demonstrativos de receita e despesa despas 
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empresas. 

5 - Houve classificação contábil equivocada, como Receita de 
Capital, da receita proveniente da compensação financeira entre os 
diversos regimes da Previdência Social, em desacordo com o art. 201, 
§ 9°, da Constituição Federal e com a Portaria 470/2000, da Secretaria 
do Tesouro Nacional. Tal equívoco altera a apuração da Receita 
Corrente Líquida, que é a base de cálculo para índices determinados 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

6 - Não foi utilizada conta específica vinculada ao Fundo de 
Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério- FUNDEF -, em desacordo com o art. 3° da 
Lei Federal no 9.424, de 1996, e em desatenção às reiteradas 
recomendações do Tribunal de Contas do Estado. 

7 - Foi constatada irregular aplicação de recursos na saúde, haja 
vista o não-cumprimento do disposto no art. 77 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 
conseqüência da falta de uniformização dos procedimentos de 
apuração dos percentuais de aplicação nas ações e nos serviços de 
saúde. 

8 - Foi constatado o descumprimento do disposto no art. 212 da 
Constituição mineira, com a redação da Emenda à Constituição no 17, 
de 1995, que determina o repasse, no mesmo exercício, de recursos à 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG -, em parcelas mensais equivalentes a 1/12 do valor 
consignado no orçamento. Do valor total dos repasses realizados rio 
exercício de 2001, 7,8% foram inscritos em Restos a Pagar, 59,84% 

. ficaram retidos no Fundo de Recursos. a Utilizar - FRU -, e somente 
32,32% foram efetivamente pagos. 

9 - Foram apuradas pela CAEO impropriedades com relação aos 
registros contábeis das garantias dadas aos contratos das dívidas 
interna e externa e dos precatórios judiciais emitidos a partir de 
5/5/2000. Não obstante às providências de acerto em andamento, as 
normas contábeis e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal são 
claras com relação à obrigatoriedade de se efetuarem os registros 
contábeis. 

1 O - Foi utilizado duplo critério contábil no tratamento dos 
pagamentos dos débitos parcelados da FHEMIG e da UTRAMIG para 
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com o INSS, e critério inadequado na contabilização dos valores. 
devidos ao IPSEMG. 

11 .- Foi verificada antecipação de ICMS, realizada pela CEMIG;· nó 
valor de R$107.500.000,00. Essa prática, que constitui operação de 
crédito, é vedada pelo inciso X do art. 167 da Constituição Federal, 
complementado pelo art. 20 da Emenda à Constituição no 19; pelo 
inciso 11 do art. 37 da Lei Complementar Federal no 101, de 2000; pelo 
inciso I do art. 3° da Resolução no 78, de 1998, e pelo inciso I do art. 
5° da Resolução n° 43, de 2001, ambas do Senado Federal. 

12 - Foram apuradas divergências entre os registros contábeis e os 
dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda dos saldos da dívida 
ativa. A correção e a transparência dos dados contábeis são 
imprescindíveis ao efetivo acompanhamento e controle da dívida 
ativa, quantia superior a R$11.000.000.000,00 no exercício em 
análise. 

13 - Não foi atendido o art.1 00 da Constituição Federal, com 
redação dada pela Emenda à Constituição no 30/2000, que torna 
obrigatória a inclusão no orçamento de verba necessária ao 
pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado. 

Foram inscritos valores relativos a precatórios judiciários em Restos 
a Pagar Não Processados em 2001, bem como houve cancelamentos 
injustificados de precatórios registrados na mesma conta, relativos a 
exercícios anteriores, considerados insubsistentes. Lembramos que a 
existência de precatórios judiciais não pagos integram a dívida 
consolidada do Estado e devem necessariamente alterar o limite do 
endividamento, de acordo com o disposto no art. 30, § 7°, da Lei 
Complementar no 101, de 2000. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela reJelçao das contas do 

Governador do Estado referentes ao exercício financeiro de 2001 , por 
meio do projeto de resolução a seguir apresentado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No /2003 
Rejeita as contas do Governador do Estado referentes ao exercício 

financeiro de 2001. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam rejeitadas as contas do Governador do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício financeiro de 2001, em 
' 



644 
decorrência das seguintes irregularidades insanáveis: 

I - omissão no encaminhamento ao Poder Legislativo do Plario 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI, base e referência para 
a elaboração do plano plurianual e dos programas estaduais regionais 
e setoriais previstos na Constituição mineira; 

11 - descumprimento do disposto na Lei Estadual no 13.848, de 19 de 
abril de 2001, que extinguiu fundos e determinou que as despesas 
decorrentes da extinção correriam à conta de dotações orçamentárias 
a eles destinadas; -

111 -descumprimento do disposto na Lei Federal no 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, que estabelece utilização de conta específica 
vinculada ao Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério- FUNDEF -; . 

IV - descumprimento do disposto no art. 77 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição Federal, que 
estabelece recursos mínimos a serem aplicados nas ações e nos 
serviços públicos de saúde; 

V- descumprimento do disposto no art. 212 da Constituição mineira1 
com a redação da Emenda à Constituição no 17, de 1995, que 
estabelece critérios de repasse de recursos à Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -; 

VI - descumprimento do disposto no inciso X do art. 167 da 
Constituição Federal, complementado pelo art. 20 da Emenda à 
Constituição no 19; pelo inciso 11 do art. 37 da Lei Complementar 
Federal no 101, de 2000; pelo inciso I do art. 3° da Resolução no 78; 
de 1998, e pelo inciso I do art. 5° da Resolução no 43, de 2001, ambas 
do Senado Federal, que regulamentam transferência voluntária de 
recursos e concessão de empréstimos; 

VIl - descumprimento do disposto no art. 100 da Constituição 
Federal, com redação dada pela Emenda à Constituição no 30, de 
2000, que trata do pagamento de precatórios judiciários. 

Art. 3o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Pr~sidente - Jayro Lessa, relator - Gil Pereira - José 

Henrique- Chico Simões- lrani Barbosa- Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 42/2003 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 
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De· iniciativa do Deputado Miguel Martini, a proposição em tela tem 
por objetivo instituir o Dia Estadual em Defesa da Vida, a ser 
comemorado anualmente em 4 de outubro. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão ·de 
Constituição e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal 
tal como apresentado. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a 
este órgão colegiado apreciá-la, nos termos do art. 1 02, V, "e", do 
regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme bem esclarece o autor da proposição, a instituição do Dia 

Estadual em Defesa da Vida tem por escopo despertar e alertar a 
sociedade para a importância de questões fundamentais para o ser 
humano, tais como segurança, saúde, educação, alimentação, cultura 
e tantos outros aspectos que garantem uma vida realmente digna a 
todo indivíduo. 

Além disso, a medida proposta constitui uma oportunidade para que 
o Estado de Minas Gerais, juntamente com toda a sociedade, possa 
refletir sobre a importância da valorização da vida humana. 

Dado que a reflexão sobre o tema é da maior relevância para o 
exercício da cidadania, consideramos de todo oportuno seja a 
proposição sob comento acolhida nesta Casa. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

42/2003 na forma apresentada. 
. Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Célio Moreira, relator - Roberto Ramos -

Marília Campos. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 74/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
em tela visa declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo 
de Alterosa, com sede no Município de Alterosa. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda no 1, cabe agora a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade tem por objetivo a prática da caridade cristã no campo da 

assistência social e da promoção humana, visando especialmente 
manter estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas de 
ambos os sexos, proporcionando-lhes apoio espiritual, alimentação, 
vestuário, medicamento e assistência médico-odontológica. 

Pertinente, pois, a proposição em tela, que pretende outorgar o título 
declaratório de utilidade pública à referida entidade. 

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

74/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 218/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado José Milton, por meio do Projeto de Lei n. 0 218/2003, 

pretende seja declarado de utilidade pública o Asilo Dr. Carlos 
Romeiro, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 1 03; I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Asilo Dr. Carlos Romeiro, de Conselheiro Lafaiete, tem por 

finalidade ajudar e abrigar idosos com idade mínima de 50 anos, 
principalmente os pobres e desamparados, sem distinção de raça, cor, 
nacionalidade, credo político, religioso ou condição social. Assim 
agindo, promove pessoas à margem da sociedade, garantindo-lhes 
uma vida mais promissora. 

Pelos princípios que o norteiam, ele se torna merecedor do título 
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declaratório de utilidade pública. 

Conclusão . 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n. 0 

218/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 220/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado José Milton, objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos de Santana 
dos Montes- ASM -, com sede no Município de Santana dos Montes. 

Foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que o examinou preliminarmente e concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1. Vem ele agora a 
esta Comissão, para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A ASM é uma entidade civil de assistência social, de natureza 

filantrópica, que objetiva contribuir para o desenvolvimento social e 
econômico do município estimulando o aproveitamento de seus 
potenciais; recuperando e preservando o patrimônio histórico, cultural 
e ambiental; gerando desenvolvimento auto-sustentável que permita a 
melhoria da qualidade de vida da população e a manutenção dos 
recursos regionais. 

Em vista disso, consideramos a Associação habilitada a receber o 
título de utilidade pública. 

Conclusão 
Considerando a exposição de motivos, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei n.0 220/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 237/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Fábio Avelar, objetiva 

I 
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declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Rio · 
Espera, com sede no Município de Rio Espera. 

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria, cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 1 03, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária de Rio Espera, fundada em 14/8/91, sem 

fins lucrativos, possui como objetivo essencial promover ' o 
desenvolvimento comunitário por meio da realização de obras e ações 
com vistas à melhoria da qualidade de vida da população. · 

Ademais, a entidade presta atendimento nas áreas de saúde, 
educação e segurança. Ademais, divulga e incentiva o lazer, o esporte 
e a cultura como forma de integração social. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

237/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR No 6/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei 
complementar em epígrafe altera a Lei Complementar no 33, de 
29/6/94, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas do 
Estado e dá outras providências. 

A proposição foi, preliminarmente, analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
102, I, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise acrescenta dispositivos à Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado, determinando que deverão ser 
uniformizadas as orientações relativas à prestação de contas dos 
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recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino FundamentaL e ·~ 

Valorização do Magistério - FUNDEF - e que o Tribunal incluirá-nas 
suas instruções, como elemento integrante da prestação de contas"da 
aplicação dos recursos do FUNDEF, parecer dos Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo. 

Como observou a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto está 
de acordo com a legislação pertinente à matéria, notadamente com o 
art. 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 
estabelece que os Tribunais de Contas criarão mecanismos 
adequados à fiscalização do cumprimento pleno de seus dispositivos, 
e com o art. 4° da mesma lei, que prevê a criação de conselhos 
fiscalizadores do FUNDEF, os quais farão o acompanhamento e o 
controle social sobre a repartição, a transferência e a aplicação de 
seus recursos. Assim, a previsão de que o Tribunal inclua o .parecer 
desses conselhos como elemento integrante da prestação de contas é 
benéfica, pois constitui fator de integração de órgãos que têm como 
função a fiscalização de recursos públicos. 

Vale ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado já expediu a 
Instrução Normativa no 02/2002, a qual vem orientar a prestação de 
contas dos recursos do FUNDEF pelo Estado e pelos municípios. 
Verifica-se, assim, a importância do projeto em questão, cristalizando-
se a obrigação do Tribunal, que, já determinada pela referida lei 
federal, vem sendo cumprida por aquele órgão. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar no 6/2003. 
Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dalmo Ribeiro 

Silva- Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 17/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o assentamento, no Estado, de famílias removidas em 
decorrência de obras públicas e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
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Substitutivo no 1 , que propôs. 

Posteriormente, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas manifestou-se pela aprovação da proposição, na forma do 
mencionado substitutivo. 

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

Fundamentação 
A realização de uma obra pública, por diversas vezes, gera o 

problema da desocupação do imóvel e do reassentamento das 
famílias desalojadas. 

O Estado age de maneira negligente com relação a essa questão, e 
a população, na maioria das vezes carente, vê-se obrigada a 
abandonar suas casas para a realização das obras. Isso gera um 
grave problema social. 

O Substitutivo no 1 propõe resolver esse problema estatuindo que, 
nas licitações, a desocupação e o reassentamento sejam 
considerados etapas de execução da obra e inclusos no seu custo 
total. 

Entendemos que esse tratamento é procedente, pois irá induzir ou 
obrigar o executante da obra a realizar a desocupação e o 
reassentamento. ' 

A desocupação e o reassentamento, considerados etapas da 
prestação do serviço, serão remunerados e incluídos no custo da 
obra. O Estado, quando da elaboração da proposta orçamentária 
anual, deverá prever os recursos para fazer face a essas despesas. 

Sendo assim, a futura lei não enseja aumento de despesas, uma vez 
que trata de incluir uma obrigação cujos custos serão previamente 
estimados e incluídos no planejamento dos gastos do Estado. 

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

Projeto de Lei no 17/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Gil Pereira -

Sebastião Helvécio- José Henrique- lrani Barbosa- Chico Simões. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 69/2003 

Comissão de Administração Pública 
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Relatório . 
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposição em tela 

altera o art. 1° da Lei no 11.867, de 28/7/95, que reserva percentual de 
cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração do Estado, 
para pessoas portadoras de deficiência. " 

Publicado em 22/2/2003, foi o projeto distribuído preliminarmente à 
· Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", 
do Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para 
receber parecer de mérito. 

Fundamentação 
O objetivo do projeto em análise é a alteração, de 1 O% para 15%, da 

porcentagem das vagas destinadas aos portadores de deficiência no 
âmbito da administração pública do Estado. Trata-se de iniciativa 
louvável e de caráter humanitário, com o escopo de garantir maior 
proteção às pessoas portadoras de deficiência, que enfrentam 
dificuldades por estarem impossibilitadas de exercer determinadas 
tarefas ou trabalhos. 

A matéria é da competência do Estado federado, ao qual cabe 
decidir com exclusividade o percentual de vagas no serviço público 
que se deseja destinar aos portadores de deficiência, no âmbito da 
administração estadual. 

Segundo Regina de O. Heidrich, professora do Centro Universitário 
FEEVALE, "em nossa sociedade, moderna e esclarecida, dois terços 
do mundo não possuem serviços médicos ou educacionais especiais 
para os deficientes; o outro terço ainda rotula e os segrega, física, 
educacional e emocionalmente, do resto da população". 

A pessoa portadora de deficiência - PPD - é, de acordo com o 
Decreto Federal no 914/93, "pessoa que apresenta, em caráter 
permanente, perdas ou anomalias de sua estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o 
desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal 
para o ser humano". 

Conforme classificação feita pela Organização Mundial de Saúde -
OMS -, os tipos de deficiência são: deficiência física. (tetraplegia, 
paraplegia e outros), deficiência mental (leve moderada severa e 
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profunda), deficiência auditiva (total ou parcial), deficiência visual 
(cegueira total ou visão reduzida) e deficiência múltipla (duas ou mais 
deficiências associadas). 

De acordo com dados da OMS e do IBGE, referentes ao censo de 
2000, de cada 100 brasileiros, no mínimo 14 apresentam alguma 
limitação física ou sensorial, conforme demonstra a tabela a seguir. 

* - A tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
8.5.2003. 

A falta de informação contribui para a exclusão. Milhões de pessoas 
não têm acesso a novos conhecimentos e estão à margem das 
relações sociais. É preciso respeitar a diferença do deficiente, que é 
realidade, não pode ser negada, mas pode ser alterada para melhorar 
sua saúde e qualidade de vida. 

Estudos sobre a política de cotas para PPDs praticada no Brasil têm 
demonstrado que o tema é objeto de discussões que envolvem 
aspectos sociais, políticos e econômicos. Notadamente a partir do 
censo de 2000, os dados sobre os deficientes têm sido divulgados 
pelo IBGE, e estima-se que hoje o número de deficientes no país 
corresponda a 14,5% da população. Esse dado revela um total de 
mais de 24 milhões de pessoas, número significativo, que representa 
parcela expressiva da população, demonstrando a urgência em se 
observar a legislação nacional. 

Examinando a Constituição da República, fica evidente a intenção 
do legislador de estabelecer normas que visem à integração do 
deficiente à vida social e ao mercado de trabalho. A partir da 
promulgação da Carta Magna, as pessoas foram obrigadas a respeitar 
o diferente. Deu-se a criminalização, por ordem constitucional, da 
discriminação. 

Arrolamos, a seguir, alguns temas relacionados com os deficientes 
de que trata a Constituição da República: proibição de qualquer 
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência (arts. 5°, "caput", e r, inciso 
XXXI); reserva de cargos públicos, a serem preenchidos através de 
concurso, para pessoas portadoras de deficiência física (art. 37, VIl); 
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 
promoção d.e sua integração à vida comunitária (art. 203, IV); 
adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos 

-
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adequado às p_essoas portadoras de deficiência física (arts. 227 § 2° 
e244). ' · 

_No en~anto o ma~da~ento fundamental da Constituição para tutelar 
as re_laçoes !a?ora1s ex1ge mais providências para ganhar eficácia. É 
na v1da cot1d1ana que as desigualdades sociais se tornam mais 
prementes, evidenciando as peculiaridades do trabalhador deficiente. 

Em 1999, o Governo Federal editou o Decreto no 3.298, que 
regulamenta a Lei no 7.853, de 1989, cujo objetivo é garantir às 
pessoas portadoras de deficiência a possibilidade de inclusão em 
todas as esferas da vida em sociedade. 

O !ra?alho ~ "instr~me~to que deve possibilitar a realização 
econom1ca, soc1al e ps1cologica do ser humano, sem o qual não há 
CO!JlO se falar em existência digna".1 

E imp?rtante men~ionar a referência à reserva de vagas a serem 
pr~ench1das por me1o de concurso público, segundo o disposto no 
mc1so VIII do art. 37 da Constit~ição. Esse dispositivo passou a ser 
regulado pelo Regime Jurídico Unico dos Servidores Civis da União 
Lei no 8.112, de 11/12/90, que, em seu art. 5°, § 2°, prevê: "Às pessoa~ 
portadoras de deficiência é assegurado direito de se inscreverem em 
concur~o ~úblico para p~o~im~nto de cargo~ cujas atribuições sejam 
compat1ve1s _com a def1c1enc1a de que sao portadoras; para tais 
pessoas serao reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas no concurso". 

Assim, também na iniciativa privada, a norma do art. 7°, inciso XXXI 
da Constituição Federal apresentou dificuldades de aplicação por s~ 
encontr_ar no âmbito subjetivo do poder de escolha do empregador. 
Determ1nar se a conduta do empregador revela atitude discriminatória 
n~o é qu~stão simples. Mais tarde, a discriminação foi considerada 
cnme pumvel com reclusão de um a quatro anos, no art. 8° da Lei no 
7.853, de 1989. 

Em 1991, surge lei nova de benefícios da Previdência Social, a Lei 
no 8.213, de 1991, introduzindo o sistema de cotas no preenchimento 
de, cargos na iniciativa privada. 

E perf~it~ a _observa9ão de Luiz Cláudio Portinho Dias de que a lei 
de prev1denc1a mencionada, além de abrir postos de trabalho 
possibilitou "incentivar a PPD a sair às ruas", reintroduzi~-a n~ 
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sociedade e prop1c1ou o seu aperfeiçoamento sociocultural.2 Ou 
seja, a lei cuidou do tema "participação", quer dizer, participação 
política, social e econômica. > 

Contudo os poucos dados que foram apresentados até aqui, com os 
números obtidos de pesquisas realizadas em 2002, indicam a 
permanência de desigualdades. Problemas de que tratam normas 
nacionais e internacionais não foram superados. E no contexto das 
desigualdades e de descaso em relação aos interesses públicos, 
difusos, da sociedade brasileira, a real complexidade da vida de um 
diferente, qualquer que seja a razão da diferença não está sendo 
respeitada. 

Em vista dos fatos mencionados, vale ressaltar que, na luta para 
reverter essa situação, este relator apresentou o Projeto de Lei no 
1 02/2003, concernente ao estabelecimento de normas para a 
realização de concurso público destinado a provimento de cargos ou 
empregos na administração direta e indireta do Estado. Tal proposição 
prevê, em seu art. 77, que ''fica assegurado à pessoa portadora de 
deficiência o direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que é portador". 

Portanto, o projeto de lei em análise é pertinente e de extrema 
relevância social, visto que possui o escopo de proporcionar maior 
proteção às pessoas portadoras de deficiência, ao alterar, de 1 O% 
para 15%, o índice relativo às vagas destinadas aos portadores de 
deficiência no âmbito da administração pública do Estado. 

Destarte, entendemos que o projeto de lei, no encalço das últimas 
pesquisas elaboradas pela OMS, vem atualizar, com justiça, a 
percentagem de cargos ou empregos públicos reservados às pessoas 
portadoras de deficiência, pelo que deve ser aprovado pelos nossos 
pares. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

69/2003. 

1 Dias, Luiz Cláudi-O Portinha. "O Panorama Atual da Pessoa 
Portadora de Deficiência Física no Mercado de Trabalho". 
2 Dias, Luiz Cláudio Portinha. Op. cit 
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Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Jô Moraes 

- Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro. 'l 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 104/2003 c 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Lúcia Pacífico, dispõe 
sobre a afixação da tabela de preços dos serviços nas agências 
bancárias. 

O exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça resultou em parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda no 1. 

Vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do disposto no art. 102, IV, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem como escopo instituir a obrigatoriedade da 

afixação de tabela de preços dos serviços disponibilizados ao público, 
nas áreas internas e externas das agências bancárias do Estado. 
. Nos termos do projeto, o descumprimento do comando insculpido 
em seu art. 1 o implicará sanções de natureza administrativa, entre elas 
a aplicação de multa que poderá chegar a 3.000 Unidades Fiscais do 
Estado de Minas Gerais - UFEMGs. 

Observa-se que a proposta em análise se encontra em perfeita 
sintonia com as disposições constantes no Código de Defesa do 
Consumidor, que determina a necessidade da mais absoluta 
transparência em qualquer atividade de consumo. 

Atualmente, tem sido comum o usuário dos serviços bancários ser 
surpreendido com tarifas abusivas por não ter conhecido previamente 
o preço cobrado pelos serviços solicitados, exatamente devido à falta 
de informação que impera nas relações jurídicas entre os 
estabelecimentos bancários e sua clientela. 

Sobre a matéria, vale transcrever a respeitada lição da Profa. Gisele 
Leite, em artigo para a página do "site" Universo Jurídico, sob o título 
"O Contrato Contemporâneo": 

"Transparência significa informação clara e correta sobre o produto 
ou serviço a ser vendido, sobre o contrato a ser formado, significa 

\ 



lealdade e respeito nas relações de consumo, mesmo na fase pré-
contratual". 

656 

O projeto em tela pretende cobrir essa lacuna existente nas normas 
consumeristas, sendo, portanto, oportuno e necessário para reduzir os 
problemas existentes quando da prestação de serviços pelas 
instituições financeiras, que, lamentavelmente, têm pautado suas 
atividades pelo desrespeito ao consumidor. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1 04/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Vanessa Lucas, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Maria Tereza 

Lara - Lúcia Pacífico. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 105/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

O projeto de lei em tela, da Deputada Lúcia Pacífico, visa a obrigar o 
estabelecimento comercial a manter disponível para consulta 
exemplar do Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078, de 1990, 
bem como a afixar placa, em local visível e de fácil leitura, com essa 
informação. 

Publicado em 27/2/2003, foi o projeto distribuído preliminarmente à 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 e 
2. 

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", 
do Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para 
receber parecer de mérito. 

Fundamentação 
A iniciativa parlamentar vai ao encontro dos interesses da sociedade 

de consumo ao disponibilizar aos interessados exemplares do Código 
de Defesa do Consumidor, que contém não apenas os direitos dos 
cidadãos na condição de consumidores, mas também as obrigações 
de todos os que participam da cadeia de consumo. 

É importante frisar que o mencionado código acolhe o princípio da 
devida informação, que poderá ser facilmente obtida no próprio 
estabelecimento comercial, caso sejam adotadas as medidas 
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propostas. , _. 

Por certo, a aprovação da proposição em tela virá contribuir 
sobremaneira para a harmonia nas relações de consumo e para a 
conscientização de toda a sociedade. 

Lembre-se, por oportuno, que medida dessa natureza foi adotada 
quando da promulgação da Constituição da República, que foi 
chamada, pelo saudoso Deputado Ulisses Guimarães, de Constituição 
Cidadã. 

Segundo consta no art. 64 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal, exemplares desse texto 
deveriam ser impressos pela Imprensa Nacional e demais gráficas da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da 
administração direta e indireta, e distribuídos aos diversos setores da 
sociedade, exatamente para que fossem assegurados ao cidadão 
brasileiro os direitos e garantias por ela estabelecidos. 

Entendemos, pois, oportuna a aprovação da proposta com as 
emendas apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

105/2003 com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Vanessa Lucas, Presidente e relatora - Dimas Fabiano - Maria 

Tereza Lara- Lúcia Pacífico. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 6/5/2003, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Vanessa Lucas, notificando o falecimento do Sr. 
Geraldo Marcos Nunes Tavares, ocorrido em 30/4/2003, em 
Contagem. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Vanessa Lucas, notificando o falecimento de Caio 
César Vaz Oliveira, ocorrido em 2/5/2003, em Piumhi. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Chico Rafael, notificando o falecimento do Sr. João 
Ribeiro de Carvalho Netto, ocorrido em 30/4/2003, em Conceição dos 
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Ouros. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bonifácio Mourão, notificando o falecimento do Pe. 
Laurentino Lourenço Gomes, ocorrido em 30/4/2003, em Governador 
Valadares. (-Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 7/5/2003 
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Adelmo Carneiro Leão 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grarde 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s<685·e 
686/2003 - Requerimentos nos 624 a 635/2003 - Requerimentos da 
Comissão de Assuntos Municipais e do Deputado Dinis Pinheiro {2) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, do 
Trabalho, de Administra9ão Pública e de Política Agropecuária e dos 
Deputados Wanderley Avila, Maria Olívia (2) e Elmiro Nascimento -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Piau, Carlos 
Pimenta, Domingos Sávio e Cecília Ferramenta - 2a Parte (Ordem do 
Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Leitura de Comunicações Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos do Deputado Dinis Pinheiro (2); deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Prosseguimento da discussão da 
Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Mauro 
Guimarães Werkema para o cargo de Presidente da Fundação Clóvis 
Salgado; questões de ordem; discursos dos Deputados Rogério 
Correia e Miguel Martini - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto 
Bejani - Ana Maria - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio- Arlen Santiago- Biel Rocha- Bonifácio Mourão- Carlos 
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique 
- José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonar~o 



660 
Ouintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara- Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia 
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira 
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h 15m in, a lista 

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal, prestando informações 

relativas ao Requerimento no 384/2003, da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte. 

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde e Gestor do SUS-MG, 
encaminhando cópias de todos os contratos de prestação de serviços 
e de fornecimento de medicamentos, com os respectivos termos 
aditivos, celebrados por essa Pasta nos últimos seis meses de 2002, 
em atenção a pedido de informação do Deputado Luiz Fernando 
Faria. (-Anexe-se ao Requerimento no 42/2003.) 

Do Sr. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, prestando informações relativas ao Requerimento no 
209/2003, do Deputado Leonardo Quintão. 

Do Sr. José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos 
Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento no 
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1 02/2003, do Deputado Domingos Sávio. 
Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da agênCia 

Gutierrez da Caixa Econômica Federal (2), notificando, no primeiro 
ofício, a autorização da liberação de recursos no valor de R$45.705,47 
para o contrato de repasse OGU no 114.877-99/2000, da Secretaria de 
Esportes, para o Município de São Sebastião do Paraíso, Programa 
Pró-Desporto, e, no segundo ofício, retificando os termos do primeiro, 
no que diz respeito ao valor dos recursos repassados ao mencionado 
município, o qual é de R$56.131 ,91. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Alcides Soares de Souza, Coordenador-Geral de Convênios 
da Fundação Nacional de Saúde, encaminhando a documentação que 
menciona, em atendimento à Lei no 8.666, de 1993. (-À Comissão de 
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 7 4 da Constituição 
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) . 

Do Sr. José Ivo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos 
Parlamentares do Gabinete do Ministro da Fazenda, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 269/2003, da Comissão de 
Transporte. 

Do Sr. Geraldo Valadares Roquette (4), Chefe de Gabinete do DER-
MG, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 55 a 57 e 
86/2003, do Deputado Djalma Diniz. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI No 685/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de 

Caldas o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Santa Rita de Caldas o imóvel situado nesse município, com área de 
terreno de 2.047,50m2

, situado na Praça Onofre Cassemiro de 
Carvalho, com os seguintes limites e confrontações: 63,00m de frente 
para a referida praça, 63,00m de fundos em divisa com Eva Pereira de 
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Paula, Aparecida Malachias Rosalin e Romeu Dias da Silva e, nas 
laterais, 32,50m confrontando, pela esquerda, com Lúcio Sinézio da 
Fonseca e, pela direita, com a Rua Projetada K, conforme transcrições 
no 22484, livro 3 "U", a fls. 245, com área de 1.300m2

, e no 22595, livro 
3 "U", a fls. 263, com área de 747,50m2 e croquis anexo. 

Parágrafo único - O imóvel destina-se à instalação de órgão da 
administração municipal. 

Art. 2°- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo 
de três anos contado da lavratura da escritura pública de doação, não 
lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta lei. ' 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Segundo informações do Prefeito em documentação 

anexa, no ano de 1963, o Município de Santa Rita de Caldas doou ao 
Estado o terreno em questão para que ali fosse construída uma escola 
estadual. 

A área do terreno tornou-se insuficiente para atendimento da 
demanda escolar, ensejando que, em 1998, o município fizesse a 
doação ao Estado de outro terreno, com área de 5.046,50m2

, no 
mesmo bairro, para a mesma finalidade, conforme matrícula no 2147 
lavrada no livro 2 "J", a fls. 154, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca. 

O primeiro imóvel, hoje, encontra-se ocioso e usado por particular. 
Deseja o município obter a propriedade desse terreno para ali instalar 

_ órgãos da administração municipal. 
O pleito é justo e de alcance social para a administração do 

município, pelo que espero apoio dos demais pares desta casa. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 686/2003 
Dispõe sobre a implantação e os valores do piso salarial de que trata 

o art. r, V, da Constituiç~o da República. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O piso salarial das categorias profissionais dos 
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trabalhadores no Estado, excetuados os servidores públicos 
estaduais e municipais, regula-se pelo disposto nesta lei. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto nesta lei à remuneração dos 
trabalhadores no Estado, assim considerados todos aqueles que 
prestam serviços de natureza não eventual e que tenham , como 
tomadores de serviço: 

I - pessoas físicas; 
11 - pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas no Estado ou 

que nele tenham filial, sucursal ou escritório de representação; 
111 - empresas públicas e sociedades de economia mista federais, 

estaduais e municipais, estabelecidas no Estado ou que nele tenham 
unidade de atuação ou filial. 

Art. 2° - Ficam definidos, para as categorias profissionais 
relacionadas neste artigo, para jornada de trabalho de 44h (quarenta e 
quatro horas) semanais, os seguintes pisos salariais: 

I - R$299,88 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito 
centavos), para as seguintes categorias: 

a) auxiliar de serviços gerais e limpeza, carregador, faxineiro, 
mensageiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção mecânica, 
costureiro e outras categorias do setor industrial que não exijam nível 
de escolaridade superior ao fundamental completo; 

b) servente de obra, vigia e outras categorias da indústria da 
construção civil, excetuadas as previstas na alínea "b" do inciso 11; 

c) borracheiro, ascensorista, embalador, copeiro, garçom, garagista, 
lavador de veículos, motociclista, cobrador de transporte coletivo, 
balconista e outras categorias do setor de comércio e serviços que 
não exijam nível de escolaridade superior ao fundamental completo. 

11 - R$524,79 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e nove 
centavos), para as seguintes categorias: 

a) auxiliar de arquivista, desenhista copista, caixa, auxiliar de 
contabilidade, marceneiro, motorista, escriturário, estoquista, 
kardexista, faturista, vendedor de comércio varejista, recepcionista, 
eletricista, soldador, encanador e outras categorias dos setores 
industrial e de serviços que exijam nível médio de escolaridade, 
completa ou incompleta; 

b) carpinteiro, armador de concreto armado e estruturas metálicas, 
pedreiro, serralheiro e outras categorias da indústria da construção 
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civil que exijam nível médio de escolaridade, completa ou 
incompleta; 
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111 - R$749,70 (setecentos e quarenta e nove reais e seténta 
centavos), para as categorias de mestre-de-obras, arquivista técnico, 
cortador, promotor de vendas, secretário, impressor de "off-set", 
topógrafo e outras categorias profissionais que exijam conhecimento 
técnico em nível médio de escolaridade; 

IV - R$899,64 (oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e 
quatro centavos), para as demais categorias profissionais que exijam 
escolaridade de nível superior e que não tenham piso salarial fixàdo 
em lei federal. , . 

§ 1°- Aplica-se o disposto no inciso 11 às categorias de telefonista e 
de digitador, para a jornada de trabalho de 6h (seis horas) diárias, e à 
categoria profissional de carteiro. 

§ 2° - Não se aplica o disposto nesta lei a categoria que tenha piso 
salarial fixado por lei, acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

Art. 3° - A categoria profissional de carteiro tem como piso salarial 
admissional o valor de R$524,79 (quinhentos e vinte e quatro reais e 
setenta e nove centavos), elevando-se, após o período · de 
experiência, para R$599,73 (quinhentos e noventa e nove reais e 
setenta e três centavos), para jornada semanal de 44h (quarenta e 
quatro horas). 

Art. 4° - Os valores fixados nos arts. 2° a 4° desta lei serão 
reajustados na mesma data definida para o salário mínimo nacional 
unificado, previsto no inciso IV do art. 7° da Constituição da República, 
utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
- INPC - somada à taxa de crescimento do PIB de Minas Gerais no 
período. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. c; 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: O art. 7°, V, da Constituição Federal prevê a 

possibilidade de fixação de pisos salariais proporcionais à extensão e 
à complexidade da jorn~da de trabalho. Tendo em vista o disposto 
nesse artigo e obedecendo ao que diz o parágrafo único do art. 22 da 
Lei Maior, a União, por meio da Lei Complementar no 1 03, de 
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14/7/2000, autorizou os Estados a legislar sobre a matéria. 

A iniciativa de processo legislativo segue os preceitos do art. 66 da 
Carta mineira. Nesse aspecto, deixamos de acompanhar o que 
preceitua o art. 1° da Lei Complementar no 103, de 2000, por 
entendermos que norma federal não tem a devida competência parà 
alterar o disposto na Constituição Estadual acerca da iniciativa para a 
proposição de leis. 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul instituiu o denominado 
piso regional- pisos salariais que variam de R$ 230,00 a R$ 250,00 -, 
em 15/7/2001, a partir da autorização legislativa federal, disposta na 
Lei Complementar no 103, de 14/7/2000. 

A Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Rio 
Grande do Sul, por meio de seu Observatório do Trabalho, realizou 
uma avaliação dos impactos da adoção do piso regional no mercado 
de trabalho e na economia, decorrido um ano de sua vigência. Os 
dados apresentados demonstram que o piso regional vem atuando 
como um importante instrumento de aumento dos rendimentos dos 
trabalhadores de baixa renda, tanto de vinculação formal como 
informal. Após a implantação do piso regional, observou-se o aumento 
de admissões com remunerações mais próximas desse piso e a 
diminuição de admissões com salários próximos ao salário nacional 
unificado, o que indica a substituição desse por aquele como 
referência para os salários iniciais. 

A fixação de níveis de renda compatíveis com o atendimento das 
necessidades mínimas de sobrevivência de grande parte da 
população é um dever social que não pode ser abandonado por 
nenhum dos setores do Estado. Assim, a matéria que ora 
apresentamos reveste-se de relevante cunho social e deve ser 
atentamente examinada nesta Casa Legislativa. Contamos, portanto, 
com o apoio dos ilustres Deputados à aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 624/2003, do Deputado Célio Moreira, pleiteando sejam 

solicitadas informações ao Secretário de Defesa Social sobre a 
desativação da Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte. (-À 
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No 625/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Tribunal de Alçada, na 
pessoa de seu Presidente, Juiz Geraldo José Duarte de Paula, pelo 
transcurso do 38° aniversário de sua instalação. (- À Comissão' de 
Administração Publica.) 

No 626/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
f~rmulado voto de congratulações com a Sra. Aparecida Rodrigües 
S1lva Duarte pelo lançamento de sua obra "Henri Poincaré e Euclides 
Roxo: Subsídios para a História das Relações entre Filosofia da 
Matemática e Educação Matemática". (-À Comissão de Educação.) 

No 627/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ouro Fino, na pessoa de seu Presidente, Sr. 
Flávio Francisco da Silva, pela sua reeleição. (- À Comissão do 
Trabalho.) ._ 

No 628/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Pastifício Santa Amália,· na 
pessoa do seu Diretor, Sr. Fernando Garcia, pela conquista do prêmio 
"Top of Mind- Categoria Excelência". (-À Comissão de Turismo.) 

No 629/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. João 
Herculino, ex-Deputado Federal. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

No 630/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
vo!o de_ ~ongratulações com a. UNI MONTES pela passagem do 41 o 
amversano de sua fundação. (-A Comissão de Educação.) 

No 631/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à Vallourec Mannesmann - V & M do Brasil 
S.A. pelos 51 anos do início de seu funcionamento no Brasil. (- À 
Comissão de Turismo.) 

No 632/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 
manifestação de apl~uso ao jornal "Curvelo Notícias" por seus- 44 
anos de atividade.(- A Comissão de Transporte.) 

No 633/2003, do Oeputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Elmo Braz Soares por 
sua posse como Corregedor do Tribunal de Contas do Estado.''(- À 
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comissão de Administração Pública.) 

No 634/2003,- -do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com D. Antonio Celso de Queiroz, 
Bispo dé Catanduva, por sua eleição para Vice-Presidente da CNBB. 

N° 635/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com Geraldo Majella Agnelo, 
cardeal Arcebispo de Salvador, por sua eleição para Presidente da 
CNBB. (~Distribuídos à Comissão de Educação.) · · 

Da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja autorizada a 
realização de um seminário sobre o tema "Construção Pa_rticipativa da 
Proposta de Minas Gerais para a SUDENE". (- A Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado 
Dinis Pinheiro (2). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Transporte, do Trabalho, de Administraç~o Pública e de Política 
Agropecuária e dos Deputados Wanderley Avila, Maria Olívia (2} e 
Elmiro Nascimento. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

visitantes, telespectadores da TV Assembléia, ocupo esta tribuna para 
tentar fazer um retrato da nossa Minas Gerais. Ousei intitular o meu 
pronunciamento de "Acorda Minas Gerais". O nosso Estado é berço 
cultural, econômico e político do Brasil. Minas já cedeu ao País 
grandes figuras tais como Juscelino Kubitscheck, :ancredo _Neves, 
Santos Dumont, Afonso Arinos de Melo Franco, M1lton Nasc1mento, 
Pelé e outras personalidades que mudaram a vida do nosso País. 
Coincidentemente, Minas Gerais teve respeito e projeção durante o 
regime ditatorial centralizado e enquanto a guerra fria norteava o 
mundo. 

Não sei se é coincidência, mas o meu pronunciamento refere-se 
exatamente à abertura democrática, que, para Minas Gerais, foi ruim, 
porque não soubemos aproveitar esses momentos de liberdade e de 
democracia. Após essa abertura para o regime democrático, çujo 
processo foi liderado por Tancredo Neves, em seguida! à 
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desintegração da União Soviética, patrocinada por Mikail , 
Gorbatchov, que enterrou o regime comunista- e, nessa ocasião, caiu 
o Muro de Berlim-, e depois da globalização, com a evidente abertura 
econômica da China para o mundo, que, mesmo mantendo a sua 
política fechada, é um dos países que mais cresce, Minas Gerais está 
demorando mais do que o Brasil a encontrar o seu caminho. Digo 
caminho do equilíbrio socioeconômico para dar aos mineiros ~a 
oportunidade de participar da produção de bens e serviços, com maiôr 
disponibilidade de trabalho e, conseqüentemente, dignidade e 
segurança. Comenta-se que a década de 80 foi perdida para o Brasil. 
Porém, as décadas de 80 e 90 foram perdidas para Minas Gerais. 
Senão, vejamos: Minas, nos últimos dez anos, perdeu o fôlego, em 
relação ao Brasil, no seu PIB. Perdemos para o Rio de Janeiro a 
condição de segundo PIB do País. 

Nos últimos dez anos, a exportação brasileira cresceu 90%, 
enquanto a exportação mineira cresceu apenas 46%, praticamente a 
metade do crescimento nacional. O Estado do Rio Grande do Sul 
passou a ser o 2° maior exportador do País, deixando Minas em 3° 
lugar. Minas, que vinha tendo crescimento industrial acima da média 
brasileira, no último ano, cresceu apenas a metade do que cresceu a 
indústria nacional. Nossa matéria-prima está sendo industrializada em 
outros Estados e países, deixando de gerar, aqui, os devidos 
empregos e, conseqüentemente, deixando de gerar receita para os 
cofres públicos tanto do Estado quanto dos municípios. · 

Entupiu-se o fluxo de recursos federais e internacionais para Minas 
Gerais, pois a moratória do Governo anterior foi a mais alta expressão 

. da incompetência governamental. Porém, tudo isso, Srs. Deputados, 
não aconteceu por acaso. Minas continua sendo um Estado fiscalista 
tributarista e - acho que não existe esta palavra, mas temos d~ 
inventá-la - "multista", devido à forma com que multa a sociedade, à 
maneira como essas multas compõem o orçamento do Estado de 
Minas Gerais. Trata-se de condição absurda. Sabe-se que a guerra 
fiscal existe, mas se tem medo de enfrentá-la. Os contribuintes 
mineiros não têm sido parceiros do Estado - e vice-versa -, mas sim 
adversários, em um processo cultural do nosso Estado. 

Em Minas, o cooperativismo tem enfrentado mais dificuldades do 
que nos outros Estados, tendo em vista que, por um instrumento, um 
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parecer do Tribunal de Contas, não podem participar das licitações 
públicas. O parecer diz que uma cooperativa de leite não pode 
participar de licitação para a compra, pela Prefeitura, de, merenda 
escolar, mas uma multinacional, Nestlé, Parmalat, pode. E absurdo 
vigorar um parecer dessa natureza até hoje, travando. o 
desenvolvimento do nosso Estado. 

Na educação, Minas, que sempre foi referência nacional, hoje está 
em 4° lugar na avaliação de qualidade do sistema de avaliação 
nacional. Tenho um relatório da atual Secretária de Educação, 
Vanessa, do qual vou ler um pequeno trecho: "Minas perdeu o 1 o lugar 
histórico que tinha na qualidade da educação pública. O desempenho 
dos estudantes mineiros, em 2001, piorou em relação à sua própria 
performance de quatro anos atrás, passando à 4a colocação, abaixo 
do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná". 

Além disso, sabemos o que acontece com nosso concurso público, 
que foi mal elaborado pelo Governo anterior, trazendo transtornos aos 
participantes. Na área da saúde perdemos espaços também. Quero 
apenas trazer um exemplo referente às próteses auditivas. A cidade 
de Franca, no Estado de São Paulo, já conseguiu, com recursos do 
Sistema Único de Saúde - SUS -, aproximadamente 700 próteses. E 
Minas inteira, por esse sistema, não conseguiu ainda nada nesse 
sentido. Os nossos hospitais universitários estão em situação de 
calamidade, e o Instituto de Previdência - IPSEMG está com uma 
dívida extremamente grande. Tudo isso mostra o quadro em que vive 
o Estado de Minas Gerais. 

No meio ambiente, Minas tem praticado uma verdadeira aberração . 
Estabeleceu-se uma exigência para o setor produtivo absolutamente 
incompatível com o aparato estatal para autorizar e fiscalizar. 
Implantou-se um verdadeiro círculo vicioso no nosso Estado. Existe o 
procedimento, que não analisa ou não libera ou demora a liberar. Os 
custos das licenças ambientais são os mais altos do País. O setor 
produtivo faz ou fica parado. Surgem as multas. O Ministério Público 
inadivertidamente ajuda também a reforçar esse processo de 
paralisia. Evidentemente vem a improdutividade, paralisação da 
atividade e muita migração de empresas para outros Estados da 
Federação. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)*- Caríssimo Deputado 
! 
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Paulo Piau. Quero apenas parabenizar V. Exa. por seu 
pronunciamento. A reflexão que traz a essa tribuna é exatamente a 
nossa. Estamos també~ inscritos para, no decorrer do dia, trazer essa 
reflexão para a Casa. E muito importante que esta Casa também dê 
sua contribuição. 

V. Exa. acentuou uma situação muito séria, a tributação. Hoje, nosso 
Estado e nossos contribuintes já não suportam essa carga tributária. 
Temos 34% do PIB nacional, que é decorrência de Minas, destinado a 
carga tributária. 

V. Exa. tem liderado muitos movimentos, particularmente na área do 
cooperativismo, com sua visão extraordinária nesse sentido. Ouvimos, 
há poucos dias, na sua querida Uberaba, o Presidente Lula falar sobre 
o cooperativismo. Disse o que realmente sentia e que é necessária a 
participação do cooperativismo de Minas e do Brasil. Mas é 
necessário também que esta Casa participe ativamente da reforma 
tributária. Na semana passada, nosso Governador levou ao 
Presidente Lula o pensamento de Minas para evitarmos a guerra 
fiscal, essa situação tão dramática que estamos vivendo, perdendo 
indústrias e empregos. 

Parabéns. Tenha a certeza de que nós também sempre estaremos 
atentos aos problemas de tributação, emprego e desenvolvimento de 
Minas. Estaremos juntos nesta caminhada. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)*- Quero apenas parabenizá-
lo e corroborar com o pronunciamento de V. Exa. A questão não é só 
da fúria tributária e da questão ambiental dentro do Estado de Minas 
Gerais, não. A questão é achaque mesmo. 

Hoje, a FEAM, o COPAM, o IEF são órgãos de achaque dentro do 
Estado de Minas Gerais. A represa da Cataguases está este tempo 
todo com o risco, mesmo de vidas. Cidades ficaram sem 
abastecimento de água e nunca foram fiscalizadas. Por quê? Porque 
é só dar propina para o pessoal do meio ambiente. 

As grandes mineradoras fazem o que querem neste Estado. É só 
dar propina para o pessoal do meio ambiente. E cito o caso da 
SAMARCO, que estamos investigando, que seca praticamente a 
nascente do rio Piracicaba na cidade de Mariana. Ela não tem licença, 
já nem decreto de lavra existe, porque foram extintos na época do 
Governo Collor. 
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Existe uma estação de bombeamento na cidade de Matipó, cuja 

represa de rejeito. da Companhia SAMARCO é feita no leito de dois 
córregos. Abaixo, desce o minério de ferro da lavagem da tubulação, 
que vai para o Estado do Espírito Santo, e desce, para o rio Matipó, o 
excesso da lavagem da tubulação do mineroduto. Abaixo de onde 
vem o rejeito dessa represa, está a captação de água da COPASA de 
Matipó. Levantamento feito na cidade mostra que mais de 20% da 
população está acometida de câncer. Isso acontece porque a FEAM, 
o COPAM e o IEF, na hora de fiscalizarem o interior, a questão 
ambiental, não fiscalizam; porém, fazem-no na hora de liberar, de 
fazer portarias para beneficiar grandes siderúrgicas. No Governo 
Itamar Franco, houve portarias para beneficiar grandes siderúrgicas. 

Dificulta-se a implantação de uma indústria pequena, que às vezes 
não polui. Depende de licença do COPAM, que só se reúne em 
Barbacena, onde a maior parte dos Conselheiros estão há mais de 15 
anos. É um vício, uma corrupção completa. 

Temos de pedir revisão da lei ambiental. A FEAM e o COPAM só 
funcionam com propina. O depósito de lixo de Juiz de Fora é matéria 
de jornal. Não se consegue licenciamento para aterro sanitário por 
meio da Prefeitura, que não tem mecanismo para dar propina. Nas 
terras do PT, empresas receberam o licenciamento ambiental para 
lixo, antes mesmo de funcionarem. 

O Deputado Paulo Piau- O Estado investe pouco na UNIMONTES e 
na UEMG. Minas é o 13° Estado em investimento no ensino superior. 
Os pesquisadores e a mão-de-obra não são treinados nos locais 
adequados, sobretudo no interior do Estado. Diferentemente do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, que investe R$600.000,00 e 
R$2.000.000.000,00 na USP, na UNESP e na UNICAMP. Minas 
investe apenas R$40.000.000,00 nas duas universidades. 

Minas investe pouco na geração de conhecimento. A FAPEMIG 
recebe anualmente em torno de R$30.000.000,00, enquanto a 
fundação do Rio de Janeiro investe mais de R$1 00.000.000,00, e a 
FAPESPE de São Paulo investe mais de R$300.000.000,00. Portanto, 
não é à toa que o Rio de Janeiro, por meio dos investimentos nas 
universidades e na pesquisa, ultrapassou Minas Gerais no PIB. São 
Paulo já nem é comparação hoje. 

Depositamos no Governo de Aécio Neves toda a nossa esperanÇa 
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para que, junto ao Governo Federal e aos organismos' 
internacionais, Minas se posicione na vanguarda da Nação brasileira. 
Temos de voltar ao lugar que é reservado a Minas Gerais. Temos tudo 
para que isso ocorra: gente competente, recursos naturais abundantes 
e a possibilidade de desenvolvimento do setor produtivo. Faltava 
liderança para romper o círculo vicioso da política mineira. Minas 
trabalhou tanto em silêncio que cochilou; porém, temos esperança 
para Minas, por meio do Governador Aécio Neves, sua excelente 
equipe, e do grande empresário Clésio Andrade, para falar não de 
política partidária, mas de desenvolvimento, que é o discurso que 
estamos ouvindo. São Paulo e o Rio de Janeiro já fazem isso há 
bastante tempo, enquanto nos preocupamos com picuinhas. Estamos 
ouvindo o discurso do desenvolvimento, que é o que interessa à 
população, capaz de colocar Minas onde merece, ou seja, 
progressista, realizada, feliz e caminhando em direção ao Palácio do 
Planalto. 

Chamo a atenção dos meus pares nesta Casa para o momento em 
que estamos vivendo, que é de reflexão e muita responsabilidade, 
porque a situação do Estado, principalmente com relação à dívida 
financeira, é muito grave. Esta Casa deve pensar não apenas no que 
pode gastar dos cofres públicos, mas também no que pode ajudar, a 
fim de desenvolver o setor produtivo e o setor de bens e serviços, 
ajudando também a gerar divisas e receitas para que o Estado possa 
assumir o seu grande compromisso social. Muito obrigado. 

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

Deputados, jovens presentes nas galerias, imprensa, senhoras e 
senhores, abordarei um tema que não constitui novidade. Na 
presença de alunos secundaristas de Belo Horizonte, o ideal seria que 
continuássemos o pronunciamento do Deputado Paulo Piau, que, de 
forma responsável, mostrou que é necessário fazer alguma coisa, 
tomar uma posição firme, para que Minas volte a ter escolas públicas 
de excelência. Precisamos voltar aos índices de algum tempo atrás, 
em que o nosso EstadQ ocupava o 1 o lugar na implantação e no 
oferecimento de escolas públicas de altíssima qualidade. Por uma 
série de atos e omissões estamos amargando uma situação que ríão 
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atende aos jovens estudantes. . 

Esse tema, de forma firme e contundente, interessa à população, à 
juventude, pois vamos discutir um programa que está sendo lançado 
pelo Governo para levar maior segurança às escolas públicas. É o 
programa "Escola Viva, Comunidade Ativa". Para que o programa 
tenha êxito, o Governador solicita a participação das escolas e de sua 
direção, além de debates com os estudantes. 

Entre outras sugestões, o Governo propõe mudança do tempo de 
permanência das crianças nas escolas, voltando com a tese -
fantástica e importante - do estudante em tempo integral, 
principalmente nas escolas localizadas nos bairros de maior violência, 
a fim de que possa participar das aulas, das atividades físicas e 
profissionais, além de alimentar-se mais dignamente. Enfim, poderá 
vivenciar mais a vida escolar. 

Propõe, também, a mudança de currículo, chamando a atenção dos 
estudantes para temas que lhes façam refletir sobre os direitos e 
deveres dos cidadãos brasileiros. 

Outra proposta é a mudança de horários, evitando-se os de maior 
violência, quando as escolas estão mais expostas, mais fragilizadas, 
ficando à mercê dos bandidos e traficantes, pessoas que estão 
destruindo os sonhos da juventude brasileira. 

Propõe maiores investimentos na capacitação de funcionários, para 
que possam discutir os problemas com a comunidade, além de maior 
participação dos pais, permitindo-lhes vivenciar cada vez mais o 
cotidiano escolar. 

Os índices são preocupantes. Por exemplo: o porte de armas de 
fogo nas escolas mineiras é alarmante. Na semana passada, 
conversava com alguns professores de escola pública em Montes 
Claros, os quais nos afirmaram que, por inúmeras vezes, depararam-
se com alunos portando revólver calibre 38, facas e outros tipos de 
armas brancas que provocam violência. l.nfelizmente, Minas é um 
Estado em que há elevada presença de alunos portadores de armas 
dentro das escolas, o que gera risco constante. Quem não se lembra 
das reportagens recentes veiculadas na mídia, em que alunos 
dispararam contra colegas e professores; matando-os ou ferindo-os? 
E ninguém faz nada! Ninguém tenta coibir o porte de armas nas 
escolas! 1 

I 
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O índice nacional de roubos e depredações nas escolas públicas. · 

é de 31,1 %. Em nosso Estado, ultrapassa 35%. São ações de 
vândalos que não se importam se se trata de um bem público ou se 
serve a algum parente ou amigo; 20,8% das gangues atuam nas 
proximidades das escolas, impedindo o aluno de freqüentar 
normalmente os sistemas educacionais. Na minha cidade, Montes 
Claros, existe um bairro violento, onde as pessoas não podem 
freqüentar as escolas. O horário noturno foi abolido, porque o risco era 
grande e os pais não sabiam se seus filhos retornariam às suas 
casas. As gangues, além de bater nos alunos, obrigam os jovens a 
usarem drogas. Na Escola Estadual Carlos Albuquerque, localizada 
no Bairro Maracanã, elas invadiram o estabelecimento, bateram nos 
alunos no horário do recreio e ainda obrigaram as pessoas que não 
quiseram comprar droga a tirarem dinheiro do lanche para adquirir 
maconha ou craque. Em Belo Horizonte, a situação não é diferente., 

Temos um projeto- intitulado "Ronda Escolar"-, aprovado há quatro 
anos nesta Casa, que virou lei e prevê a constituição de grupos 
multiprofissionais, com as presenças do policial militar, do professor, 
assistente social, médicos e psicólogos, para orientar os alunos e 
esclarecê-los sobre os riscos do uso das drogas e de amizades 
suspeitas, assim como das doenças sexualmente transmissíveis · -
problema seriíssimo vivido pela juventude. 

Esse projeto já foi copiado por outros Estados, onde se tornou lei, 
mas em Minas a primeira medida é o projeto Escola Viva , -
Comunidade Ativa, refletindo a preocupação do Governador Aécio 
Neves com a violência. A principal ação é a educativa, mas também é 
preciso expulsar os narcotraficantes, vagabundos que ficam nas 
portas das escolas, disfarçados de vendedores de balas, que trazem a 
droga por baixo do tabuleiro, levando o jovem a ter contato precoce 
com o vício. Parabenizo o Governador e a Secretária Vanessa pelo 
lançamento desse programa e afirmo que terão nosso total apoio. 
Numa primeira etapa, o projeto será lançado nas áreas de risco. de 
Belo Horizonte, depois, na área metropolitana e, finalmente, será 
lançado nas cidades problemáticas, como Montes Claros, que vive e 
teme o problema da violência e a covardia contra a juventude. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Lembro-me de que 
há três anos V. Exa. apresentava a esta Casa o projeto de ronda 

I 
! 

675 
escolar, indispensável à segurança dos jovens de Minas. Projeto 
longamente debatido na Comissão de Educação e que obteve 
aprovação por unanimidade em 1 o e 2° turnos. Quando V. Exa. 
iniciava seu pronunciamento, recordava-me do seu posicionamento 
firme, garantindo a tranqüilidade para nossos alunos em relaçã6"' à 
violência. Parabenizo V. Exa. que sempre esteve preocupado com as 
escolas; estou certo de que seu projeto será um catalisador das ações 
que o Governador e a Secretária Vanessa estão iniciando para as 
escolas públicas. V. Exa. também tem uma grande responsabilidade, 
porque iniciou essa discussão sobre a ronda e violência escolar. 
Parabéns. 

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado. No dia 26 deste mês, a 
Comissão de Segurança Pública estará em Montes Claros para uma 
grande audiência pública, com participação de vários Deputados, do 
Secretário de Defesa Social, do Comandante da Polícia Militar e do 
Diretor-Geral da Polícia Civil. Faremos um seminário regional, não 
apenas local, tal é nossa preocupação com o nível de violência que se 
instalou em Montes Claros. Espero que essa reunião não seja única, 
servindo de exemplo para uma discussão mais ampla, pois a violência 
é muito grande. 

Nesta semana ocorreu fato estarrecedor no Rio de Janeiro: uma 
estudante universitária foi baleada e encontra-se paraplégica, à morte. 
Hoje o nosso jovem está vulnerável à ação dos marginais. É 
necessário que ajamos em Minas Gerais. Deus nos livre de nos 
aproximarmos dos índices do Rio de Janeiro e de São Paulo. O nosso 
Estado ainda possui Polícia Militar eficiente, embora o número de 
policiais nas ruas seja insuficiente. E o que afugenta bandido, sem 
dúvida, é a Polícia Militar, fardada e presente em todos os bairros, 
tranqüilizando-nos. 

Não queremos que os nossos pais passem pela dor dos pais da 
jovem Luciana; que sintam temor quando os filhos saem de casa para 
irem à escola. Para isso, faz-se necessária uma discussão ampla, 
aberta e transparente, com o comprometimento de todos os Poderes. 

O Governador já se comprometeu e lançou o Programa de 
Segurança Pública em Minas Gerais. Somente assim, poderemos 
dizer que moramos em cidade e em Estado que têm segurança e 
qualidade de vida. 



676 
Parabéns ao Governador Aécio e à Secretária Vanessa pelo 

lançamento do projeto Escola Viva - Comunidade Ativa. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio. 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, estudantes, telespectadores da TV Assembléia, senhoras 
e senhores, a questão da segurança pública nas escolas foi abordada 
com brilhantismo pelo Deputado Carlos Pimenta. Na verdade, vivemos 
momento de caos na segurança pública. A falência do atual modelo 
de segurança fica clara quando crianças, jovens e universitários 
correm risco dentro das escolas. Não adianta tentar combater a 
criminalidade depois que já ocorreu, travando-se guerra contra a 
ba.ndidagem, a qual, infelizmente, temos perdido no dia-a-dia. 

E hora de a sociedade - e esta Casa deve refletir o sentimento dela -
assumir posição diante desses inúmeros fatos, que nos constrangem 
e até nos humilham. Embora sinta a necessidade de novas atitudes 
talvez o caminho não seja grande novidade. Para combatermos ~ 
violência, percebo a necessidade de a sociedade, num gesto de 
humildade, reconhecer e valorizar os principais instrumentos. Assim, 
poderemos inibir essa ação de desrespeito à vida e atentado 
permanente contra o bem. 

Quais são os instrumentos? Estamos habituados com a prática de 
que violência se combate com violência. Estamos sempre aflitos, 
querendo mais polícias, armas e prisões. Corremos sério risco de nos 
brutalizarmos tanto quanto aqueles que não respeitam a vida das 
crianças e dos jovens. 

A cada dia perdem-se os principais referenciais para a construção 
de uma sociedade harmônica e mais justa: família e desenvolvimento 
de uma vida espiritual para cada ser humando. Não prego a beatice 
nem faço a defesa desta ou daquela religião. Torna-se inadmissível 
vivermos num mundo tão brutalizado, a ponto de ridicularizarem-se 
instituições como a fa_mília, e de atitudes de contrição espiritual serem 
motivo de deboche. E necessário termos humildade para reconhecer 
que, enquanto sociedade, estamos falhando, pois não valorizamos a 
família e a busca do desenvolvimento espiritual, que, ao longo da 
história, consagraram-se como essenciais para a vida em 
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comunidade. Precisamos nos valer de instrumentos operacionais 
no dia-a-dia, asseguràndo-nos que valores como família e 
organização da sociedade possam ser respeitados por àqueles que 
optam pela bandidagem. Não se trata simplesmente de opção, as 
pessoas são criadas na bandidagem. A criança chega ao mundo sem 
família, e os jovem, estimulado a ridicularizar as manifestações 
religiosas ou qualquer processo de educação espiritual. . 

Propomos a organização de seminário em que o poder público 
discuta nossa responsabilidade enquanto instrumento de organização 
da sociedade para valorização da família e das manifestações de 
educação espiritual, que se dão não apenas por intermédio das 
iniciativas religiosas, mas por iniciativas de natureza educacional e 
esotérica, que podem nos apontar o caminho de uma sociedade mais 
justa e fraterna, não conquistada pelas armas. Não p~de:_m~s ter_ a 
ilusão de que venceremos o crime com armas, com v1olenc1a. Nao 
prego que não se invista na polícia, que não se preocupe em 
organizar melhor o sistema prisional. Quan?o Prefeito de Di~i~ópol_i~, 
sempre fui defensor e parceiro das políc1as. Tanto a Pol1c1a C1v1l 
quanto a Militar requerem maiores investimentos do Estado, e nosso 
sistema prisional está falido. Entretanto, instrumentos como a família e 
organizações que se preocupam com a formação espiritual do ser 
humano têm de ser valorizados, carecendo de maior apoio do Estado 
e incentivo nas escolas. Em tempos em que a religião é pouco 
compreendida, o conceito de educação religiosa ou espiritual tem de 
ser revisto; precisamos criar motivação para que a sociedade viva em 
paz,. levando em conta que grande parte da violência é fruto das 
desigualdades sociais, da miséria. Para combatê-las, precisamos de 
atitudes firmes, de programas estruturais relativos à educação, e não 
de programas imediatistas. 

Há poucos dias, participava em Divinópolis de um encontro na 
Escola Municipal Hermínia Corgozinho. Essa é uma das milhares 
escolas deste Estado que se vêem diante do risco de fechar as portas, 
devido à constante insegurança posta pelos que querem achincalhar, 
agredir os mestres e abusar dos alunos. Esses resistem à atitude ·dos 
vândalos e dos que migraram, às vezes de forma irremediável, para 
uma postura desumanizada. Discutíamos alternativas, que, aliás" a 
Polícia Militar atualmente, com muita propriedade, vem analisanc~o. 
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Uma delas refere-se aos conselhos comunitários de segurança, 
ação de parceria da comunidade com a polícia. Apesar de isso não 
ser novidade, verifica-se que permanece muito na teoria. É preciso 
que esta Casa utilize os seminários, valorizando a família e a 
sociedade, como instrumento fundamental para que possamos 
encontrar segurança e maior estabilidade social, além disso encontrar 
meios para melhorar o funcionamento desses conselhos, que não 
podem ficar apenas na teoria, pois precisam ter instrumentalização. 
Quase sempre não há apoio à comunidade, somente propostas para 
que ela organize o Conselho de Segurança Comunitária. É preciso 
que haja o mínimo de apoio, de investimento para estruturar isso em 
cada região distante dos grandes centros. Hoje, os bolsões de miséria 
confundem-se com verdadeiros quartéis generais do tráfego, criando 
condição de maior sofrimento para quem já é pobre. Normalmente, 
quem vive na periferia não é bandido, mas trabalhador, pessoas 
humildes, mais pobres, que passam a ser presa fácil dos que querem 
tornar a área domínio próprio da bandidagem. 

Portanto, entendemos que é hora de a sociedade reagir, apoiando 
não apenas iniciativas para armar a polícia, mas também para dar 
condições à sociedade de se organizar melhor. 

Sr. Presidente, comunico que terei de me ausentar amanhã das 
reuniões ordinárias desta Casa, pois me preocupo também em 
resolver as questões da educação. Fui convidado pelo Deputado 
Federal Francisco Gonçalves, eleito também por Divinópolis e região, 
para ir a uma audiência em Brasília com o Ministro da Educação. 
Trataremos da questão do CEFET de Divinópolis, unidade de ensino 
técnico federal, que formou centenas de jovens, colocando-os no 
mercado de trabalho. No momento, a unidade vive situação de 
angústia, sob risco de ser despejada. Foi inaugurada em 1994, 
quando era Vereador por Divinópolis, onde trabalhei pela doação do 
terreno para a construção da sede. Logo após, como Prefeito, 
viabilizei convênio que possibilitou o seu pleno funcionamento. Até 
hoje essa unidade, com mais de 800 alunos de nível médio, 
profissionalizante, encontra-se desamparada pelo Governo Federal. 
Houve um convênio, celebrado e publicado ano passado, que foi 
cancelado. Portanto, é um trabalho que conta também com o apoio da 
Bancada do PT, da Deputada Estadual Maria Tereza Lara, de outros 
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Deputados Federais, como os Deputados Jaiminho Martins e 
Francisco Gonçalves, de Divinópolis. Além desses, também a 
Deputada Maria do Carmo, que esteve conosco há 15 dias em 
Brasília, lutando para que o Governo Federal disponibilize recurso 
para a construção da sede do CEFET. ' 

Logo, estaremos lá amanhã, lutando para que Minas Gerais não 
fique prejudicada mais uma ve?.. E para que Divinópolis e o Centro-
Oeste mineiro tenham a unidade do CEFET construída, 
proporcionando a toda a região os frutos de escola pública com 
qualidade. 

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)- Deputado Domingos Sávio, 
gostaria de parabenizá-lo não só pelo histórico de trabalho que tem 
como Prefeito, Vereador e Deputado, mas também pelo envolvimento 
com os adolescentes e com a comunidade escolar. Quero também 
chamar a atenção para a importância desse projeto do Governador na 
comunidade escolar, levando às escolas a mais bela das artes da 
medicina, que é a prevenção, uma das grandes armas que podemos 
ter e que está muito associada à educação. Hoje nossa preocupação 
com a educação, com as crianças e adolescentes é enorme. A maior 
preocupação dos sanitaristas do mundo em relação à AIDS é com as 
jovens adolescentes. Hoje, as meninas de 13 a 19 anos são o grande 
alvo da AIDS, e por isso precisamos trabalhar com essas 
adolescentes. Somos parceiros nesse trabalho. Nos dias 20 e 21 
faremos um trabalho, nesta Assembléia, com a ASPROM, com as 
crianças e adolescentes que são nossos colegas de trabalho. Será um 
trabalho de prevenção, principalmente quanto às questões da droga, 
da sexualidade e da AIDS. Parabéns pelo seu trabalho e conte 
conosco. Um abraço. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) -Quero cumprimentá-lo, 
Deputado Domingos Sávio, e confirmar que estaremos com V. Exa. 
amanhã em Brasília. Gostaria de deixar registrado que o CEFET é um 
grande espaço educativo, contrário à violência nas escolas, de 
construção da juventude que será responsável pelo futuro do. nosso 
País. 

Quero deixar registrado também que o Governo Federal vai 
promover a mudança de FUNDEF para FUNDES, viabilizando 
recursos para crianças de 4 a 6 anos e para o ensino médio, ajud~ndo 
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a sociedade brasileira a construir um mundo fraterno, justo e feliz? 
de se viver, sem a violência que estamos vendo. Muito obrigada. 

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço à Deputada e também ao 
Presidente pela tolerância. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Cecília ferramenta .. 
A Deputada Cecília Ferramenta* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, senhoras e senhores das galerias, em especial os 
companheiros e companheiras do PCR, estudantes da Associação 
Metropolitana dos Estudantes Secundaristas - AMES -, caros 
telespectadores da TV Assembléia, venho hoje a esta tribuna para 
fazer um registro histórico. Ontem, na cidade de São Paulo, iniciaram-
se as homenagens pelos 30 anos de morte do militante do Partido 
Comunista Revolucionário - PCR - Manoel Lisboa de Moura, torturado 
e morto nos porões da ditadura militar. Esse ato foi marcado pela 
entrega, pelo Governo Municipal de São Paulo, dos restos mortais de 
Manoel Lisboa à sua família. As homenagens prosseguiram na cidade 
do Recife e no final do dia seus restos mortais seguiram para a sua 
terra natal, o Estado de Alagoas. O PCR presta, nesta semana, várias 
homenagens a esse bravo companheiro. 

Esta Casa não poderia ficar ausente desse momento histórico. O 
ano é 1973, mês de setembro. Naquela época, censurava-se muito no 
País. Prendia-se, torturava-se. E aqueles que eram mortos constavam 
como desaparecidos ou então eram tidos como "mortos em tiroteio". 
Seus corpos eram jogados em valas comuns, sem que suas famílias 
pudessem, ao menos, enterrar seus mortos. Assim foi com Manoel 
Lisboa de Moura. Assassinado por agentes do DOI-CODI em São 
Paulo, após 18 dias de bárbaras torturas. 

Manoel Lisboa de Moura era um jovem sonhador, idealista, cheio de 
esperanças. Queria um mundo e uma vida melhor não só para si, mas 
para todos os operários, camponeses, jovens, mulheres e crianças 
deste País. Queria a liberdade de expressão, de organização e 
também de reivindicação. Acreditava no Brasil e em seu povo. 
Acreditava na democracia e no socialismo. E, por isso, foi preso, 
torturado e assassinado. Pois liberdade, justiça social e ideais eram 
proibidos naquela época de ditadura militar. Manoel Lisboa morreu 
com 29 anos. 

Engajou-se na luta e militância política por volta de 1960. Tinha 
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então 16 anos. Um adolescente apenas. Ingressou, primeiramente, 
no Partido Comunista Brasileiro. Em 1962, por divergir das diretrizes 
do PCB, foi para o Partido Comunista do Brasil - PC do B.- Em 
dezembro de 1966, deixou o PC do B, e junto com outros jovens 
militantes, como Ricardo Zaratini Filho, fundou o Partido Comunista 
Revolucionário- PCR. 

Manoel Lisboa era alagoano, e foi por não concordar com o que via 
no Nordeste - fome, seca, desnutrição infantil, desemprego - que 
começou sua militância. Em 1965, quando tinha 21 anos e estudava 
Medicina, foi preso, maltratado e ameaçado de morte. Em 1966, nova 
prisão, maus tratos e ameaças, pois assim era a vida daqueles que 
acreditavam em igualdade social. Diante de tantas perseguições, no 
mesmo ano de 1966, Manoel Lisboa foi para a clandestinidade, aliás 
como muitos jovens e militantes políticos daquela época. Isso porque, 
nos anos de chumbo, quem pensava, quem discordava, quem 
enfrentava a opressão e a exploração não tinha sossego, não tinha 
escolha. Ou se tornava clandestino, ou era preso. 

Em agosto de 1973, quando de sua última prisão, Manoel Lisboa foi 
torturado até a morte, porque "teimava" em não dar as informações 
que a repressão e a ditadura queriam. Ele sabia que se falasse, outros 
teriam o mesmo destino. E não falou. Era corajoso. Acreditava que era 
melhor morrer que trair seus ideais e companheiros de caminhada. 
Manoel Lisboa não traiu e por isso morreu. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, no transcurso dos 
30 anos da morte de Manoel Lisboa, esta Casa não poderia deixar de 
prestar-lhe uma homenagem. E creio, humildemente, que a melhor 
homenagem a ser feita ao companheiro Manoel Lisboa e a todos os 
que lutaram pela liberdade e por dias melhores neste País é o nosso 
compromisso com as causas populares, com a justiça e com a 
verdade. 

Caro companheiro Manoel Lisboa, onde quer que esteja, saiba que 
muitos continuam sua luta. Estamos presentes, preservando a 
memória de todos os que tombaram durante a ditadura militar. 
Estamos presentes, preservando seus ideais. Estamos presentes na 
certeza de que o respeito aos direitos e à justiça social ainda será a 
grande marca desta nação. Muito obrigada. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)*- Não poderia deixar passar 
i 
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a sua fala sem esse aparte, exatamente pela sua manifestação de 
solidariedade a esse fato. Também sou de origem alagoana, conheço 
a história de Manoel Lisboa, e já são mais anos da sua morte dó que 
quantos em vida teve. Sei dessa história, que é real, da sua luta 
constante, da perseverança na fidelidade aos seus ideais, o que lhe 
custou a vida, retirada brusca e covardemente. Era realmente um 
jovem idealista, que começou cedo na militância política, porque 
sonhava. E sonhar é importante para todos nós. Se não sonharmos 
não conseguiremos nada realizar. Infelizmente, interrompeu-se ~ 
concretização dos seus sonhos. E o que queria? Um País justo, com 
liberdade, que fosse bom para os brasileiros. Não era egoísta, mas 
pagou com a vida essa maneira de sonhar por um País digno, por um 
povo livre das mordaças da ditadura. 

Solidarizo-me com a manifestação de V. Exa., independentemente 
da questão partidária, mas muito mais pelo idealismo e grande 
exemplo que nos deu esse jovem. Apesar de ter transcorrido a sua 
vida política, de luta, em três partidos, tinha um só ideal: um Brasil 
mais justo e digno para os brasileiros. Parabenizo-a, porque sentimos 
que V. Exa. falou com o coração. A isso somamos as nossas 
homenagens a esse jovem alagoano, muito mais brasileiro. 

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Cara Deputada Cecília 
Ferramenta, cumprimento V. Exa. pela coragem, ousadia e coerência 
de trazer a esta Casa a lembrança de uma figura que não tem local de 
nascimento, porque nasceu no berço de um mundo livre. V. Eia. traz 
aqui a memória da trajetória de um homem que deixou o melhor que 
tinha no aconchego da sua família e ousou partir por este País afora, 
buscando transformações. Esta data é muito significativa, porque V. 
Exa. é de uma terra, a qual vem representando - lpatinga -, onde, há 
40 anos, aconteceu o massacre de seus operários. A luta do Manoel é 
também a luta dessa classe operária, cujo valor é desconhecido, que 
é "usada" nas suas condições de trabalho, explorada e desvalorizada, 
e ainda assim continua insistindo em produzir a riqueza do mundo. 
Logo, o mundo precisa dela. 

Podemos viver com a falta de qualquer coisa, menos com a falta dos 
que trabalham. 

Por isso, neste momento de impasses, em que a paz está 
ameaçada e a exorbitância do capital se faz, através dos mísseis 
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inteligentes que destroem a humanidade, V. Exa. rememora a 
lembrança de um_homem que acreditou na liberdade, a lembrànça de 
um homem que deu a sua vida pela causa da liberdade. Fazendo isso, 
v. Exa. traz a nossos corações e a cada um de nós a consciência· de 
que lutar por um Brasil melhor, pela liberdade e, sobretudo, pela 
libertação dos que trabalham e produzem essa riqueza é e deve sér o 
objetivo de todos os que querem o progresso. 

Compartilhando com V. Exa. a homenagem que fazemos, queró 
cumprimentá-la e, sobretudo, à classe operária de sua terra, que dá 
seu sangue, há 40 anos, para que possamos mudar o mundo e este 
País. 

A Deputada Cecília Ferramenta* - Agradeço ao Presidente da Casa, 
aos Deputados e às Deputadas, aos companheiros do PCR e à 
Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande 
BH. Obrigada. 

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

18 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Não havendo 
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, 
com a 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações 
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, reformando despacho anterior, torna sem efeito a 

anexação do Projeto de Lei no 615/2003, do Deputado Chico. Simões. 
Assim sendo, a Presidência encaminha o projeto às Comissões de 
Justiça, Saúde e Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Adelmo Carneiro Leão, 2°-Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na ya Reunião Ordinária, d9s 
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Requerimentos nos 512 e 513/2003, do Deputado Antônio Andrade; 
de Política Agropecuária - aprovação, na 5a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 514/2003, do Deputado Antônio Andrade, e 
524/2003, do Deputado Doutor Viana; do Trabalho - aprovação, na 7a 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 444/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, e 506/2003, do Deputado Djalma Diniz; e de 
Transporte - aprovação, na 7a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 
256/2003, do Deputado Paulo Piau, e dos Requerimentos nos 450 e 
510/2003, da Comissão de Justiça; 461/2003; do Deputado Pastor 
George; 480/2003, do Deputado Doutor Viana; 484 a 503 e 517 a 
522/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 515/2003, do Deputado 
Célio Moreira; 523/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, e 525/2003, 
do Deputado Weliton Prado. (Ciente. Publique-se.). 

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do 
Deputado Dinis Pinheiro (2), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei nos 2.053 e 2.404/2002. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão da indicação, feita 

pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Mauro Guimarães 
Werkema para o cargo de Presidente da Fundação Clóvis Salgado. A 
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a 
indicação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Inscrevi-me para discutir, mas 

esperava que houvesse, pelo menos, 26 Deputados presentes. 
Solicito que encerre, de plano, a reunião. 

O Deputado Doutor Viana - Há 14 Deputados em reuniões nas 
comissões. Pela importância da matéria, solicito que se faça chamada 
para a recomposição do quórum. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados Rogério 
Correia e Doutor Viana que há 14 Deputados em Plenário, que, 
somados aos 14 em reuniões de comissões, perfazem o total de 28 
parlamentares, número_ suficiente para a discussão da matéria 
constante na pauta. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
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o Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, colegas Deputados 

e Deputadas, essa--mensage·m do Governador submeteu à Casa o 
nome do Sr. Mauro Guimarães Werkema para a Presidência da 
Fundação Clóvis Salgado. A comissão que analisou a indicação, 
evidentemente, proferiu conclusão favorável. Hoje, a Deputada Jô 
Moraes apresentou os motivos pelos quais tanto o PT quanto o PC do 
B, partido da Deputada, votarão favoravelmente à indicação do Dr. 
Mauro Werkema. Consideramos, sem sombra de dúvida, uma 
indicação mais do que justa. O Governador Aécio Neves escolheu um 
nome que, à frente da Fundação Clóvis Salgado, dará prosseguimento 
a um processo positivo. Apenas realço os motivos já expostos pela 
Deputada Jô Moraes. Votaremos favoravelmente. 

Sabemos que não há quórum necessário para a votação. 
Precisaríamos ter, em Plenário, 39 Deputados. Não gostaríamos que 
o Sr. Mauro Werkema tivesse votação baixa, por merecer uma 
aprovação favorável, se possível, dos 77 Deputados. 

Nós, do PT-PC do B, tomamos conhecimento, por intermédio da 
imprensa, da intenção do Governador do Estado de remeter a esta 
Casa projeto ou projetos de lei visando a modificar a estrutura salarial 
e organizacional dos funcionários públicos do Estado de Minas Gerais. 
Não se sabe o conteúdo, mas há especulações quanto a cortes de 
direitos dos funcionários. Essas especulações vêm por meio da 
imprensa, e os Secretários começam a detalhar quais seriam as 
modificações. Nossa intenção é não deixar isso passar como se nada 
estivesse ocorrendo. Até agora, não nos foi comunicado o teor dessas 
mudanças. 

Por outro lado, há muito exigimos do Governador a remessa a esta 
Casa de propostas de plano de carreira dos funcionários públicos. É 
importante discutir questões polêmicas como o apostilamento, as 
férias-prêmio, os biênios, entre outras questões, que são direitos dos 
funcionários, mas essa discussão tem de ser feita junto com a 
avaliação de desempenho, a progressão na carreira, o piso salarial, 
em outras palavras, com um plano de carreira, em que o funcionário 
terá sua vida predeterminada por uma legislação, ou seja, seu plano 
de cargos e salários. 

Essa discussão não é realizada, o que evidentemente não nos 
coloca na obrigação de discutirmos os cortes que querem fazer, sem , 

I 
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discutir a totalidade da vida do servidor público. 

Ontem, em reunião do Bloco PT-PC do B, definimos um 
posicionamento que me parece o mais correto. Não nos negamos a 
discutir com o Governador Aécio Neves suas pretensões de mudança, 
até porque é o Governador do Estado e tem todo o direito de propor 
mudanças. Mas nós, na condição de Oposição, queremos discutir 
enxergar o conteúdo, apresentando nossos pressupostos, que são o~ 
planos de carreira dos servidores, que precisam ser discutidos em 
conjunto com as modificações que o Governador quer fazer. 

Não admitiremos que essa discussão seja feita em separado da 
discussão do plano de carreira, principalmente o da área de 
educação. Os professores iniciam a carreira com um determinado 
salário e terminam com quase o mesmo salário. Pouco ganho existe, 
depois de 25 anos, se mulher, e de 30 anos, se homem, na carreira do 
magistério. Houve um achatamento, e não foi construído um piso 
salarial, e sim uma política de remuneração compensatória, que não 
permite a existência da carreira. 

Com isso, a injustiça é muito grande. O professor, no início ou final 
de carreira, ganha praticamente o mesmo salário. Não há que se falar 
em fim de qüinqüênio, de férias-prêmio, de apostilamento, sem se 
falar na construção da carreira. 

Chamo a atenção para um outro assunto. Apresentamos 
requerimento, que, novamente, hoje, não entrou em votação. 
Requerimento esse assinado por todos os Deputados e Deputadas do 
PT-PC do B, solicitando a vinda da Secretária da Educação e do 
Secretário de Governo para discutir, além do plano de carreira, a 
questão do concurso público que foi anulado. 

O quadro de insegurança nas escolas é absurdo. Os professores 
não sabem se são professores ou até quando serão. Se são efetivos 
ou não. Se receberão ou não. Não conhecem sua situação, porque o 
concurso foi anulado. E não sentimos firmeza por parte do Governo do 
Estado de que a defesa do concurso será feita. São mais de 30 mil 
professores que já estão trabalhando como efetivos, correndo risco de 
não mais poder trabalhar, porque o Juiz da 4a Vara, se não me 
engano, da Primeira ln$tância, anulou o concurso. Quem deve fazer a 
defesa do concurso é o Governo, e não sabemos, até hoje, sua 
posição. Fará ou não a defesa do concurso? 
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Requerimento semelhante apresentei, há dois meses, na 

comissão de Educação, que foi aprovado, e não foi marcada a vinda 
da Secretária. Estamos dispostos a não permitir que as reuniões desta 
casa tenham continuidade enquanto não for marcada a vinda da 
secretária para explicitar o desejo do Governo em relação ao 
concurso público; se vai ou não haver defesa por parte do Governo. O 
que acontecerá a esses mais de 30 mil professores que passaram no 
concurso, foram chamados, estão dando aulas e não sabem em que 
situação ficarão? 

A nossa solicitação ao Líder de Governo para que seja marcada a 
vinda da Secretária não é, creio eu, um desejo apenas dos Deputados 
do PT, do PC do B, da Oposição, mas também de todos os Deputados 
da base do Governo, do PSB, do PSDB, do PDT. Todos os Deputados 
do PFL devem estar sendo cobrados, em suas bases, pelos 
professores, sobre o que acontecerá com eles que passaram no 
concurso. E, até agora, nenhuma resposta do Governo. 

O caso me parece grave. Não pode ser simplesmente deixado de 
lado, como se o Governo não tivesse nada a ver com a decisão da 
justiça. A decisão da justiça vai determinar o que acontecerá na 
escola. Os professores continuam dando aula ou não? Estão 
demitidos ou não? Que processos de contrato têm? Para nada disso 
existe definição com base nessa decisão judicial. Os professores não 
sabem o que acontecerá. A angústia dos professores é também 
nossa. Que atitude o Governo tomará? Desejamos que esta reunião 
não continue com essa diferença da base de Governo, que anuncia 
mais cortes. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Argüimos ontem o Sr. Mauro 

Guimarães Werkema e somos favoráveis à sua indicação. 
Quero fazer a leitura do jornal "Andradas Hoje Regional". Traz 

assunto da maior gravidade. A excelente matéria foi feita pela Sra. 
Rosângela Ferrari Granato, Editora. Diz respeito à Juíza daquela 
cidade. (- Lê:) 

"Mãe desesperada diz ter sido maltratada e humilhada pela Juíza e 
pede ajuda. O que não esperava é que ela fosse me ofender na frente 
do meu advogado, do pai do meu filho, do advogado dele e do 
Promotor Público. I 

! 
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Na manhã de quarta-feira, 30 de abril, por volta das 1 O horas, a 

direção do jornal "Andradas Hoje Regional" foi procurada por D. 
Aparecida Maria Pádua, que solicitou do jornal que seu problema 
fosse ouvido e divulgado. Caso isso não ocorresse, outra saída não 
via senão tirar a própria vida. Como o jornal "Andradas Hoje Regional" 
trabalha com o povo e para o povo, atendeu àquela senhora, 
impondo-lhe apenas uma condição: tudo que fosse dito também fosse 
gravado. Caso contrário, a denúncia não poderia ser publicada. Foi 
perguntado à Sra. Aparecida Maria Pádua se havia procurado a 
Promotoria Pública. Respondeu que sim. O seu estado de desespero 
era visível. 

A seguir, a denúncia feita por Aparecida Maria Pádua. 
"No dia 21/6/2001, eu e meu companheiro comparecemos a uma 

audiência no fórum, perante a Juíza, para pedir o exame de DNA. O 
que não esperava é que fosse me ofender na frente do meu 
advogado, do pai do meu filho, do advogado dele e do Promotor 
Público, que, na época, era o Dr. Níveo. Fui tratada como um 
cachorro, colocou-me no chão. Disse que eu era prostituta, 
vagabunda, que era a errada na história e outras coisas mais. Passei 
por toda essa humilhação na frente do pai do meu filho, que, depois, 
me disse: 'Viu, a própria Juíza disse que você é prostituta e 
vagabunda'. Saí da sala de audiência tão tonta, que não sabia o que. 
fazer. Em seguida, encontrei uma pessoa que me disse: 'Nossa, o que 
aconteceu com você?'. Disse: 'fui tão ofendida e humilhada pela 
Juíza, que não sirvo nem como pano de chão'. Dali, fui para casa. 
Deitei para acalmar-me um pouco, mas não consegui ficar deitada, 
pois passei mal. Fui procurar o médico, que constatou que estava 
tendo um infarto do lado esquerdo. Pode ver que tenho o meu lado 
esquerdo inchado até hoje. O meu maior desespero é que a audiência 
já mudou quatro vezes. O meu filho é menor. Sou pobre e trabalho. 
Ele tem problemas no fígado, pâncreas e rins. Não tenho ajuda. 

Procurei novamente pela Juíza, que levou mais oito meses para 
marcar novo exame. Dali a oito meses, o pai do meu filho não 
compareceu. Mesmo assim, o laboratório do Hércules tirou o meu 
sangue e também o do meu filho. Cobrou R$50,00, mas ele não voltou 
lá para pagar, nem para dar satisfações e muito menos para fazer o 
exame. Um caso como o meu levar dois, três anos para ser resolvido, 
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é porque não existe boa-vontade para trabalhar. A audiência foi 
marcada quatro vezes. A última foi no dia 22 de abril. Fui atendida por 
.outro Juiz, que estava no fórum. Aliás, cada vez que vou lá ela não 
está. Em uma hora está de licença, outra, simplesmente não está".-_ ~ 
. Vejam que absurdo: uma Juíza, que deveria estar a serviço da 
sociedade, fazendo justiça aos menos favorecidos, está agindo dessa 
forma. Agora, farei a leitura do editorial da jornalista responsável 
Rosângela Ferrari Granato. Pasmem os senhores e senhoras. São 
palavras da Juíza, que foram gravadas. (- Lê:) 

"Eu gosto de ter o meu rabo solto na minha vida profissional e na 
minha vida particular, que abano para quem quiser, na hora em que 
quiser. Não tenho de tirar o chapéu para ninguém, não é uma questão 
de orgulho, mas uma questão de idoneidade moral." 

.Essas palavras foram ditas pela Ora. Milce Terezinha Mendonça 
Mansur, Juíza de Direito da Comarca de Andradas. Uma Juíza diz 
essas palavras em público - a jornalista tem a gravação -, tendo ainda 
coragem de chamar uma pessoa humilde, que foi buscar seus direitos, 
de vagabunda e prostituta. 

As palavras acima foram ditas pela Ora. Milce, Juíza de Direito da 
Comarca de Andradas, em reunião nas dependências do Fórum, um 
dia após a rebelião de presos na cadeia local. Vale lembrar que, nesta 
reunião, estavam presentes os Prefeitos Wilkye Veronese - de 
Andradas - e Donizeu Bergamim, os Vereadores Paulo e Benedito, o 
editor do jornal "Folha Andradense" - Francisco Zétula -, a advogada 
Zilpa, o Tenente da Polícia Militar Luiz Otávio Vieira, o Presidente da 
Câmara Municipal, os Delegados da Polícia Civil Drs. Renato e 
Sérgio, o Presidente da OAB - Dr. Lázaro Noronha-, além do Juiz que 
acabara de chegar à cidade - Dr. João Ecyr Mota Ferreira. A reunião, 
como é norma desse jornal, foi gravada, na íntegra. Se alguns dos 
presentes disser que não se lembra, por favor, fiquem à vontade para 
ouvir a fita!(- Lê:) 

"Peço licença aos leitores para falar, esta semana, na primeira 
pessoa, pois a experiência e a decepção de ouvir a frase acima foi 
vivida também por mim, pois fui convidada a participar da reunião pelo 
Presidente da OAB, Dr. Lázaro Noronha. Estou na cidade há seis 
anos. Há aproximadamente quatro, recebo denúncias de maus tratos 
por parte da Juíza em audiências no Fórum. Desculpem-me, mas 'rão 
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dá mais para ficar calada, pois, se assim o fizer, estarei sendo co-
autora dos atos praticados por ela. Eu, Rosângela Ferrari Granato, 
não tenho nada pessoal contra a Juíza. Muito pelo contrário, admiro-a, 
por se tratar de mulher ocupando cargo tão nobre. Ela nunca me fez 
nada, mas não posso mais me calar diante de tantas denúncias. E o 
que é pior: de pessoas humildes! A seguir, a lei na qual obtive 
informações para redigir este editorial: 

"Lei Complementar no 35, de 14/3/79. Dispõe sobre as Leis 
Orgânicas da Magistratura Nacional. 

Capítulo 35 - São deveres do magistrado: 
Inciso IV - Tratar com urbanidade as partes, os membros do 

Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e 
auxiliares da Justiça e atender aos que procuram, a qualquer tempo, 
quando se trata de providência que reclame e possibilite solução de 
urgência". 

Urbanidade significa qualidade do que é urbano, civilidade, cortesia, 
afabilidade. 

Não fui eu quem redigiu o que está escrito acima. É lei! 
Lamentavelmente, em Andradas, as reclamações envolvendo a Juíza 
no trato com as pessoas têm passado da conta. 

Analisem, amigos leitores! Se na frente de importantes autoridades, 
como as que estavam presentes na reunião, a Juíza disse aquela 
frase, imaginem o que os mais humildes não escutam! Onde está a 
liberdade de ir e vir dos andradenses? Onde está o respeito ao 
próximo? Quantas pessoas eu impedi de publicar denúncias neste 
jornal, para que elas não sofressem perseguição! Hoje, arrependo-me 
amargamente, pois nossa cidade só voltará a ter paz quando o 
respeito ao cidadão andradense vier lá de cima. 

Honestamente, cansei! Não me calarei mais diante das injustiças 
cometidas contra este povo trabalhador, honesto e, acima de tudo·, 
cristão! Juíza, esta cidade a recebeu tão bem! Seu povo merece 
respeito, merece ser atendido e ter suas audiências feitas com 
dignidade! Como a senhora acha que me senti esta semana quando 
uma mãe entrou chorando na redação do jornal, dizendo que, se não 
a ajudássemos, iria tirar a.própria vida? Juíza, por várias vezes, tentei 
marcar uma reunião com a senhora para levar esses problemas e 
evitar suas publicações. Mas não fui atendida. 
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Vezes outras a senhora estava em audiência e não podia me 
atender. Entendo e respeito, mas deixei recados com o Sr. Renato 
inclusive adiantando o assunto, mas infelizmente nem resposta com~ 
'ela não vai te atender' ou 'ela não pode atender' eu obtive. 
. Am_igo leitor, se com esse jornal o tratamento tem sido de choque, 
1mag1ne com os mais humildes. Como fica o meu compromisso de 
trabalhar com ética e transparência na cidade, e não olhar para o 
problema dessa senhora que procurou o jornal como seu último 
recurso? Digo a ela para contratar um advogado porque é pobre e não 
pode me oferecer nada? Não. Jamais terei essa postura diante de 
pessoas que me procuram. Toda profissão e todo ser humano Juíza 
são dignos de respeito. Esse jornal sempre acolheu a todos' que ~ 
procuraram sem distinção de raça, religião ou qualquer outra. 

_Pasmem, amigos leitores, já cheguei a escutar: 'Larga de ser boba, 
~ao .compre a ~riga de ninguém, só se te pagarem muito dinheiro para 
1sso . Ora, sera que essas pessoas não sabem que estamos neste 
mundo de passagem? Será que elas ainda não se deram conta •de 
que no caixão não há gavetas e no céu não existem bancos? Será 
que essas pessoas não conhecem a lei da ação e reação? 

Desculpem o tom do editorial desta semana, amigos leitores, mas 
com vocês, que têm sido fiéis, que têm me ajudado a caminhar nesta 
árdu~ tarefa ~e estar à frente de um jornal em uma cidade cujas 
autondades nao se entendem e onde quem sofre as conseqüências 
somos nós, a população, eu tenho liberdade de conversar. A denúncia 
publi?a?a na página 5 foi feita por uma cidadã comum, empregada 
dom~st1c:_a. qu~ tem, para este jornal, o mesmo valor e atenção das 
publlcaçoes fe1tas pelo Promotor Níveo Leandro Previato. No jornal 
'Andradas Hoje Regional', o rico e o pobre têm o mesmo peso e a 
mesma medida. 

Empresários de Andradas, será que não está na hora de vocês 
tomarem alguma atitude? Ou será que vocês preferem que o jornal vá 
embora e as coisas continuem do jeito que estão? Sim, porque, até 
agora, somente o jornal 'Andradas Hoje Regional' tem tomado as 
dores dos cidadãos andradenses. Não poderia ser outra a minha 
atitude, pois este povo trabalhador e honesto acolheu-me e tem me 
tratado como se fosse filha desta cidade. 

Depois de ler este editorial, você quiser se deixar levar por pressões . , I 

--------------~------------~ i 
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prática comum em Andradas por algumas pessoas, e cancelar sua 
assinatura, não terei dúvidas: você não é andradense e não quer que 
a situação em Andradas mude. 

Algumas pessoas devem estar se perguntando: ' Nossa! Se a Juíza 
faz com as pessoas o que muitos dizem, será que essa moça não tem 
medo de escrever essas coisas?'. Não. Não tenho, caro leitor. Tenho 
medo da mão de Deus pesar sobre minha vida caso eu esteja 
prejudicando ou fazendo alguém sofrer. De Deus, sim, eu tenho medo. 
Mas pela pessoa da Juíza tenho respeito. Boa leitura, fique com Deus, 
e até a próxima semana, se Ele assim o permitir". 

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Sem dúvida, estou 
absolutamente impactada. Cumprimento V. Exa. por trazer essa 
denúncia e solicito que transmita à jornalista autora desse editorial a 
nossa completa solidariedade a ela, por suas palavras. Deputado, 
continuaremos a discussão porque essa situação não pode ficar 
impune. Não é possível que uma servidora pública, que ganha 
dinheiro da O. Aparecida para cumprir o seu dever, cometa tamanho 
crime, cause tamanha indignação ao tratar mal uma mulher que tem 
como único crime o fato de ser pobre. 

Duvido que a Ora. Milce Terezinha tivesse a coragem de afrontar 
alguma mulher poderosa da cidade, que fosse procurá-la para um 
apoio. A D. Aparecida, nas circunstâncias de pobreza em que se 
encontra e como mãe desamparada, com um filho necessitando de 
proteção e apoio do Estado, abandonado por quem deveria 
reconhecer sua paternidade, foi em busca do Estado, e escutou essa 
iniqüidade da Juíza. 

Proponho que, por meio de V. Exa., façamos contato com O. 
Aparecida, com a jornalista e as mulheres de bem desta cidade, para 
que os movimentos de mulheres e a nossa bancada possam se 
solidarizar. Mais do que isso, proponho dirigir-nos à OAB para 
questionar a não-possibilidade de atingir quem comete crime de lesa-
humanidade ao afrontar a Lei Orgânica da Magistratura e ao 
desrespeitar pessoa, com essa simplicidade. 

Por isso, estamos indignados. Não é possível que o Poder Judiciário 
seja conspurcado por .pessoas que não possuem a menor dignidade 
em cumprir função pública. Há o testemunho de inúmeras figuras 
públicas que escutaram o desatino da Ora. Milce Terezinha. 
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Em nome da causa das mulheres, sobretudo das que têm a 
~maternidade como desafio, pois a sociedade não lhes protege, não 
lhes dá creche, apoio, nenhum acompanhamento nem condições de 
enfrentar isso sozinha. 

· Registro minha solidariedade e cumprimento V. Exa. por trazer essa 
denúncia. Vamos dar continuidade, porque a O. Aparecida não está 
sozinha. Ora. Milce Terezinha, a O. Aparecida tem ao seu lado 
homens e mulheres que estão aqui para defender os direitos das 
mulheres, principalmente daquelas que não são amparadas pela 
sociedade e que são afrontadas por pessoas que se imaginam 
poderosas para rasgar as leis deste País, leis que são legítimas e que 
exigem o mínimo de respeito. Vamos continuar nesta luta, porque 
essa iniqüidade não pode ficar em vão. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputada Jô Moraes. Ao 
fazermos esse pronunciamento, iniciamos um processo, uma batalha, 
para que se faça justiça a essa senhora. 

Espero que essa Juíza aprenda que é servidora pública e não 
deusa; que não tem o direito de pisar na honra de pessoa humilde 
nem na honra de ninguém. 

Lamento que o Promotor e o advogado, ao presenciarem a situação, 
tenham se calado. Já telefonei para a jornalista Rosângela e disse-lhe 
que ela não está só e que não tenha medo de perseguição. Vento que 
venta lá ve,nta cá. Não estamos preocupados se alguém punirá ou fará 
covardia. E o Poder Legislativo tomando posição com relação a esse 
absurdo. 

Primeiro, a senhora deveria ter postura de Juíza, até mesmo nas 
palavras. Saber o seu lugar de servidora, paga pelo povo para servi-
lo, de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura. Cumprir o que sua 
corporação determina. Encaminharemos o fato ao Presidente do 
Tribunal de Justiça, ao Corregedor e, provavelmente, faremos 
audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Chamaremos a 
senhora e a jornalista. A Juíza também virá, para ter a chance de se 
defender, porque essa matéria foi gravada, registrada. 

Lamentamos que ainda nesse País, estado de direito, em que a 
esquerda democraticamente conquistou o Poder e no qual o povo 
começa a acreditar, tenhamos essa situação. ' 

E a primeira denúncia que se deu dessa forma. Ouve-se que a Ju'íza 
I 
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manda e desmanda, faz e desfaz, humilha, agride e ofende. Há 
uma senhora que, apesar de humilde, tem coragem. Se todos 
tivessem feito o mesmo, essa situação não teria acontecido. 

Manifesto minha solidariedade à Sra. Maria Aparecida Pádua e à 
jornalista Rosângela, que, com muita coragem, fez a denúncia. Isso 
não ficará assim. O Tribunal de Justiça não se calará. Presidido por 
um dos melhores Presidentes, Gudesteu Biber Sampaio inovou e 
renovou o T J. Quando tiver acesso à denúncia, as providências 
internas terão sido tomadas. 
. Não podíamos nos calar diante de tal barbárie. D. Aparecida podia 

ter morrido de um ataque cardíaco devido a essa humilhação. Disse 
que não serve nem para pano de chão. Aparecida merece estar num 
pedestal, pois tem dignidade. Que bom se todos a tivessem! Muito 
obrigado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 8, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 183 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 30/4/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
Votação de Pareceres: Prosseguimento da discussão da Indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Roberto Rezende 
para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -; 
encerramento da discussão; votação secreta; inexistência de quórum 
para votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada para 
a recomposição de quórum; existência de número regimental para 
votação; renovação da votação secreta da indicação; aprovação -
Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Francisco 
Pedalino Costa para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do 
Estado de Minas Gerais; aprovação- Indicação feita pelo Governador 
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do Estado do nome do Sr. Fernando de Campos Sasso para o 
cargo de Presidente da Administração de Estádios de Minas Gerais -
ADEMG -; aprovação- Indicação feita pelo Governador do Estado do 
nome do Sr. Inácio Luiz Gomes de Barros para o cargo de· Diretor-
Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais; encerramento da 
discussão; discursos dos Deputados André Quintão, Alencar da 
Silveira Júnior, Chico Simões, Zé Maia, Rogério Correia e Carlos 
Pimenta; votação secreta; aprovação; declarações de voto- Indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Ivan Alves Soares 
para o cargo de Diretor-Geral do Departamento Estadual de 
Telecomunicações - DETEL -; questões de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis 
Pinheiro - DjalmAa Diniz ~ Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Jayro Lessa- Jô Moraes-
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Ouintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro-
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado -Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) -Às 9h15min, a lista de 

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

! 



Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
1 a Parte 

Ata 
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- O Deputado Pastor George, 3°-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e a votação de requerimentos. 

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

reunião a indicação feita pelo Governador do Estado do nome da Sra. 
Maria Coeli Simões Pires para o cargo de Presidente do IPSEMG, em 
virtude de sua apreciação em reunião extraordinária realizada ontem à 
noite. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão da indicação feita 

pelo Governador do Estado do nome do Roberto Rezende para o 
cargo de Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM. A Comissão Especial 
opinou pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade 
com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. 
Os Deputados que desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e 
os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Em votação, a 
indicação. 

-Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Não há quórum 

para votação. A Presidência torna sem efeito a votação da indicação. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Peço recomposição do quórum, Sr. 
Presidente. . 

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para procecer à chamada dos Deputados para a recomposição de 

quórum . 
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. O Sr. Secretário (Deputado Pastor George)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 53 Deputados. 

Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai renovar a 
votação da indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. 
Roberto Rezende para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM. Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior - André Ouintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio- Arlen Santiago- Biel Rocha- Bonifácio Mourão- Carlos 
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio 
- Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gilberto Abramo - lvair Nogueira - Jô Moraes -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto 
Carneiro - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho 
- Pastor George - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Wanderley Ávila - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados; votaram "não" 6 
Deputados, totalizando 47 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
do Sr. Roberto Rezende para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. 
Oficie-se ao Governador do Estado. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. 
Francisco Pedalino Costa para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art 
261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e os 
que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados : 
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Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elmiro 
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Gilberto Abramo - lvair Nogueira - Jô Moraes - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria 
Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João -
Pastor George - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados; votaram "não" 4 
Deputados; houve 1 voto "em branco", totalizando 51 votos. Está 
aprovada a indicação do Sr. Francisco Pedalino Costa para o cargo de 
Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. Oficie-
se ao Governador do Estado. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. 
Fernando de Campos Sasso para o cargo de Presidente da 
Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG. A Comissão 
Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade 
com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. 
Os Deputados que desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e 
os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Em votação, a 
indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados : 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elmiro 
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil 
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Pereira - Gilberto Abramo - lvair Nogueira - Jô Moraes - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Ricardo Duarte 
- Rogério ç:;orreia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados; votaram "não" 5 
Deputados, totalizando 51 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
do Sr. Fernando de Campos Sasso para o cargo de Presidente da 
Administração de Estádios de Minas Gerais- ADEMG. Oficie-se ao Sr. 
Governador do Estado. 

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Inácio 
Luiz Gomes de Barros para cargo de Diretor-Geral da Loteria do 
Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela aprovação 
do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso 
I, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e os que desejarem 
rejeitá-la registrarão "não". Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, participei da sabatina que analisou a indicação do Diretor 
da Loteria do Estado de Minas Gerais. O parecer foi aprovado, mas o 
debate tratou principalmente da própria dinâmica e funcionamento da 
Loteria, com a participação ativa de todos os Deputados, Deputadas e 
convidados. 

Percebemos algumas distorções, até ilegalidades, acredito, na forma 
como a Loteria vem trabalhando hoje. Se analisarmos o fato de que o 
Estado, o poder público devem ou não promover, concorrer e 
estabelecer esse tipo de arrecadação, superando esse debate, vamos 
ver que na destinação dos recursos da Loteria faltam critérios .. Até a 
forma como são distribuídos colide com a legislação e com a própria 
Constituição Federal. Naquela oportunidade, o Dr. Inácio apresentou 
uma minuta de decreto em que o Governo do Estado acenava com a 
possibilidade de uma regulamentação, de maior transparência nessa 
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aplicação. 

Para nossa surpresa, esse decreto foi publicado, mas não da forma 
como esperávamos: o Decreto no 43.270, de 15/4/2003. Em primeiro 
lugar, Srs. Deputados, ele reitera claramente o papel da Loteria e 
estabelece que ela tem a finalidade, mediante exploração de jogos 
lotéricos e similares no Estado de Minas, de gerar recursos. Até aí, 
tudo bem, é a missão da Loteria. E foi discutido lá que, com uma 
estrutura operacional e com criatividade e organização melhores pode 
até gerar muito mais recursos. Vários Deputados apresentaram 
sugestões nesse sentido. Agora, o decreto vai mais adiante, ao 
estabelecer que, além de gerar esses recursos, cabe à Loteria 
destiná-los à promoção do bem-estar nas áreas de assistência, 
desporto, educação, saúde e desenvolvimento. E o Governador Aécio 
Neves estabelece nesse decreto um Conselho de Administração 
talvez até para tentar democratizar essa distribuição de recursos. 

Cria o Conselho de Administração com a seguinte composição: o 
Secretário de Governo, o Diretor da Loteria, um representante da 
Fazenda, um do Planejamento e um do Governador do Estado. 

Entre as atribuições está: "estabelecer diretrizes e prioridades para 
as aplicações dos recursos arrecadados; exercer gestão, supervisão, 
fiscalização e aplicação". Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, a Constituição Federal prevê que o SUS é o responsável 
pelo estabelecimento das diretrizes da área de saúde. A Lei Orgânica 
da Assistência Social- Lei no 8.742, de 1993- estabelece o comando 
único das ações na assistência social, cabendo aos respectivos 
conselhos - nacional, estaduais e municipais -, através de fundos 
legalmente constituídos, estabelecer a gestão, a aplicação e a 
supervisão desses recursos. 

Então, fica muito claro que esse decreto fere a Constituição Federal 
e a lei que criou o Conselho Estadual de Assistência Social e o Fundo 
Estadual de Assistência Social. A lei que cria esses dois mecanismos 
prevê a aplicação de recursos da Loteria Mineira como forma de 
composição desse fundo estadual. Por isso, não entendemos que 
caiba à Loteria Mineira fazer esse tipo de distribuição. Não vou entrar 
no mérito de como foi feito no passado ou está sendo feito hoje. Não 
tenho elementos para fazer nenhum juízo de mérito. Mas, até por 
experiência própria de início de mandato, sabemos que quem indica 
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às vezes vale mais do que planos, planejamentos ou diagnósticos 
sociais. Não podemos admitir que o critério da conveniência política 
eleitoral prevaleça sobre o da necessidade. É muito graveque milhões 
de reais estejam sendo aplicados à margem do controle ·social 
estabelecido pela Constituição Federal; no caso da saúde, pela.Lei-n° 
8.080, e, no caso da assistência social, pela Lei n° 8.742. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente também estabelece conselhos e fundos 
municipais, estaduais e federais. 

Por tudo isso, expressamos nossa discordância com a forma como 
esse decreto foi publicado. Naquela sabatina, foi estabelecido um 
compromisso de maior debate com a Assembléia Legislativa para 
aperfeiçoarmos os mecanismos de distribuição desses recursos. 
Acredito que seria mais justo se fossem destinados tantos por cento 
da arrecadação para a área da assistência, tantos por cento para a 
área de pessoas portadoras de deficiência, tantos por cento para o 
fundo da criança e para o da assistência. E, de acordo com o Plano 
Plurianual e com as resoluções das conferências, esses recursos 
deveriam ser dirigidos diretamente não somente às entidades, mas 
aos próprios programas estaduais de apoio à saúde, à assistência e à 
pessoa portadora de deficiência. 

Esse decreto foi publicado à revelia do debate, e o compromisso 
assumido naquela sabatina não foi cumprido. Nós, da Bancada do PT, 
já apresentamos um requerimento solicitando audiência pública e 
convidando todos os conselhos temáticos e setoriais, bem como o 
Diretor-Geral da Loteria Mineira, para rediscutirmos os critérios de 
destinação dos recursos da Loteria Mineira. 

Para vocês terem uma idéia, o montante arrecadado pela Loteria 
hoje é praticamente o mesmo que o Governo Estadual destina ao 
Fundo Estadual da Assistência Social. Tivemos oportunidade de 
discutir esse assunto ontem com o Secretário João Leite, que falou 
muito em falta de recursos estaduais. A Secretaria está trabalhando 
com o Governo Federal e apenas com os programas federais do 
Governo Lula. Mas a série histórica do orçamento da assistência é 
irrisória e irrelevante. E não é só deste Governo, mas de muitos que já 
passaram pelo Palácio da Liberdade. Na oportunidade em que 
estamos votando, reitero que não houve polêmica quanto à indicação 
na sabatina. r 
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Quanto à forma, à sistemática e à ausência de critérios na 

destinação dos recursos da Loteria, gostaríamos de fazer este 
registro. A Assembléia Legislativa, que tem contato com as bases, 
com os municípios, com as entidades sociais, com os conselhos 
setoriais, tem o direito de ser ouvida nessa destinação, enquanto 
recurso público, e não enquanto a favor de A ou de B que ocupe a 
diretoria da Loteria. 

Esse requerimento foi aprovado na Comissão do Trabalho, 
Previdência e Ação Social, mas esperamos debater o assunto, para 
haver melhor e maior transparência na aplicação dos recursos da 
Loteria Mineira. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. ' 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Concordo em parte com o 
Deputado que me antecedeu e o convido para irmos até à 
administração do partido dele a fim de vermos que o modelo aplicado 
anteriormente na Loteria daqui é aplicado hoje pelo Zeca do PT. Tudo 
que ele falou tem fundamento. Temos de tirar o presidencialismo que 
existe na Loteria daquele Estado e fazer o que foi feito pelo 
Governador Aécio Neves, criando esse conselho. 

Com relação à destinação da verba da Loteria, tenho a certeza 
absoluta de que ela ficará mais democrática com o conselho e serão 
ouvidas sugestões de todos os Deputados desta Casa. 

Esse decreto foi publicado porque a lei da Loteria era muito antiga. 
Se fôssemos levá-la ao pé da letra, o único produto que poderia ser 
comercializado pela Loteria do Estado de Minas Gerais seria o bilhete 
tradicional. Estava errado, todos os jogos na Loteria, hoje, podem ser 
comercializados. Ele acertou e abriu a Loteria para a modernidade, 
para o que quer a administração da CEF, que é modernizar os jogos. 

Poderemos, com esse decreto, não só ter condição de comercializar 
os produtos da Loteria Mineira, como também gerar emprego. A CEF 
tem uma loja em cada município, a Loteria do Estado de Minas 
também terá uma loja em cada município, gerando receita. A mesma 
conta paga nas agências lotéricas poderá ser paga nas casas da 
Loteria do Estado de Minas Gerais. 

Te remos de fazer uma discussão nesta Casa mostrando que o 
decreto foi anterior ao dia da sabatina. Sugestões foram dadas. A 
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sabatina, se não engano, foi numa terça-feira, e o decreto saiu na 
quinta da outra-semana. Deu tempo para se apresentarem sügestões. 
Quero deixar isso bem claro para esta Casa. . · · , ', 

Com isso, poderemos ter modernidade na Loteria do Estado ·ae 
Minas. Não há como, hoje, confeccionar 100 bilhetes e vender 16 mil. 
Isso dá prejuízo para a Loteria. O Deputado André Quintão está com a 
razão. Na destinação da verba, a Casa tem de discutir. 

O que argumentei na sabatina repito hoje, temos um Presidente 
bem-intencionado porque, para entender de loteria - lógico que ele 
não entende -, a pessoa tem de estudar e conhecer. Ele tem de ser 
bem -intencionado e ouvir os anseios desta Casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões *- Sr. Presidente, de uma vez por todas, 
esta Casa precisa parar de justificar um erro com outro erro. O 
dinheiro da Loteria Mineira tem de ser controlado e atender a 
finalidades sociais, ou seja, ser empregado na melhoria da qualidade 
de vida do mineiro. Não pode ser aplicado ao bel-prazer de quem 
preside essa Casa e ser utilizado para atender a interesses 
particulares ou políticos pessoais. 

Se ocorre com o Zeca do PT o que disse o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, temos também de ser contra. É preciso dar um fim a 
esse tipo de argumento. O erro do adversário não justifica o nosso. 

Não está em discussão a indicação de quem vai presidir a Loteria 
Mineira; insisto, porém, em que esta Casa normatize a aplicação dos 
recursos. Afinal de contas, para que somos eleitos? Para que existe o 
Poder Legislativo? Se não nos valorizarmos, quem nos vai valorizar? 

Não vou entrar no mérito do nome indicado. A pessoa já foi 
sabatinada e aprovada. O que peço aos Deputados de todos os 
partidos é que tomem atitudes para tornar transparentes as ações 
deste Poder. O Poder Legislativo tem de ser definitivamente 

· respeitado. Infelizmente, nós próprios não nos valorizamos. Por isso, 
não somos respeitados. 

Suplico aos companheiros que, assim que seja aprovado o nome do 
indicado, nos reunamos para fazer alterações nas leis que 
regulamentam o uso dos recursos da Loteria Mineira. Que s~jam 
usados apenas para atender à finalidade social e sejam aplicados de 
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maneira imparcial e justa! 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Zé Maia. 

O Deputado Zé Maia*- O decreto, ao criar o conselho, democratiza a 
alocação dos recursos da Loteria Mineira. Tomara que a Loteria 
Federal, que trabalha com um volume maior de recursos, tome o 
mesmo caminho da Loteria Mineira. Fazemos até um pedido aos 
companheiros do PT: que democratizem a Loteria Federal. Trata-se 
de um grande avanço do Governo Aécio Neves, o qual, aliás, se 
repete em outros setores da administração pública. No que diz. 
respeito à segurança pública, por exemplo, o Governo mineiro está se 
movendo, enquanto o Governo Federal continua inerte. · 

A Loteria Mineira, sob a direção do Dr. Inácio, que comeÇa 
democratizando a aplicação dos recursos, crescerá muito. Estive 
ontem com ele e, pelos programas que pretende implementar, 
acredito que a aplicação dos recursos arrecadados será mais justa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - O Deputado André Quintão 
apresentou, em nome do PT e do PC do B, um posicionamento 
tranqüilo a respeito da verba da Loteria Mineira. 

O Deputado Dinis Pinheiro apresentou, na legislatura passada, um 
projeto de lei sugerindo a aplicação social dos percentuais da Loteria 
Mineira. Era preciso descentralizar a decisão sobre o uso da verba da 
Loteria, tema que foi motivo de muitas críticas na Casa. À época, 
ficava a cargo do Dr. Hargreaves dizer para onde ia o dinheiro da 
Loteria Mineira. Apresentei um substitutivo, até muito bem elaborado. 
Infelizmente, o projeto não foi aprovado. Agora foi desarquivado. 

É claro que isso é necessário. Esta Casa tem o direito, mas também 
tem o dever, de promover uma ampla discussão sobre a verba da 
Loteria Mineira, sobre como será aplicada na assistência social, na 
saúde, no esporte, na segurança alimentar. É necessário debater isso. 
Não pode uma única pessoa determinar sua destinação. 

Não posso concordar com a afirmação do Deputado José Maia de 
que o Governo democratizou a verba nem com a recomendação de 
que o Governo Federal a democratize como o Governo do Estado fez, 
porque não é verdade. Não há nenhuma democratização em 
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estabelecer um conselho composto por Secretário de Governo, 
Diretor-Geral da Loteria, Secretário do Planejamento e um 
representante do Governo do. Estado. Não democratizou coisa 
nenhuma nem no interior do Governo. Para democratizar no interior 
do Governo seria necessário que fizessem parte do conselho o 
Secretário da Saúde, o Secretário responsável pela Assistência Social 
e pelo menos um membro da Assembléia Legislativa. Sinceramente, 
não há democratização nesse conselho. Democratizar é um passo 
importante, o que não foi feito. 

Sugiro ao Deputado André Quintão que discutamos na Comissão do 
Trabalho esse projeto do Deputado Dinis Pinheiro e que abramos a 
discussão para a Assembléia Legislativa, para realmente democratizar 
esse conselho. Se o Deputado Dinis Pinheiro permitir, a partir de seu 
projeto de lei, proporemos um projeto de lei que crie um conselho 
realmente democrático, com participação do Governo e da sociedade 
civil, preestabelecendo valores que seriam destinados às áreas de 
assistência social, de saúde, de esporte, de cultura, de lazer, etc. Isso, 
sim, seria democratizar. O que o Governo fez foi escolher a dedo um 
conselho do qual nem sequer os Secretários das áreas interessadas 
participam. Deputado José Maia, agradeço a contribuição. Mas não 
podemos aceitar que se sugira ao Governo Lula que democratize 
nesses termos. O PT é acusado de fazer muita reunião, muita 
democracia, e um decreto como esse não nos chama a atenção. A 
partir de um amplo debate na Assembléia Legislativa, podemos 
formular um conselho democratizado para a Loteria Mineira, mas não 
esse. Fica aqui apenas a vontade do Governador. Evidentemente, o 
Diretor-Geral da Loteria já tinha esse dever. O Secretário de Governo, 
com quem brigávamos, era o Hargreaves, que determinava o destino 
de cada centavo da Loteria. Todo o mundo, da Oposição e da 
Situação, reclamava dos poderes concedidos. O Governador incluiu o 
Secretário de Planejamento e Gestão e um representante do próprio 
Governador. 

Falemos sério. Não há democratização nenhuma nisso. Sugiro ao 
Deputado André Quintão que discutamos um projeto de lei que 
democratize realmente as verbas da Loteria Mineira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação; o 
Deputado Carlos Pimenta. 
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, entre todas as · 

indicações para cargos de autarquias, de órgãos ligados ao Governo 
do Estado que são obrigados a passar por essa votação, o Dr. Inácio, 
Diretor da Loteria Mineira, é uma das pessoas que tive a grata 
surpresa de conhecer recentemente. Conheci-o quando trabalhava à 
frente da Secretaria da Segurança Pública, e não conhecia essa sua 
face ligada à gerência e ao direcionamento da Loteria Mineira. 

Tive a impressão de que é pessoa altamente capacitada para o 
cargo, pessoa que tem todas as condições morais para gerenciar e 
presidir a Loteria Mineira. Acho que esta Casa terá 1 00% de acerto na 
indicação do Dr. Inácio. 

Com relação ao decreto comentado pelo companheiro Deputado 
André Quintão, quero dizer que o Governo Aécio Neves entende que 
as coisas aconteciam na Loteria Mineira, principalmente no Governo 
passado, sem critério algum. Não podia continuar sendo um ato 
unilateral do Presidente da Loteria ou do Chefe da Casa Civil, tanto é 
que foi constituída esta Comissão para deliberar sobre os recursos 
oriundos da Loteria Mineira. 

A forma como está acontecendo é democrática. Se é necessário 
acrescentar alguns membros ou mudar outros, fica para outra 
discussão. 

A verdade é que o Governo Aécio Neves acertou e demonstra total 
transparência para gerir os recursos da Loteria Mineira. A Casa deve 
participar, e há um projeto de resolução em tramitação que dará 
oportunidade de debate mais amplo com a sociedade. 

Estamos votando numa Loteria mais transparente e mais 
comprometida com as questões sociais. O Governador Aécio Neves 
tem essa preocupação e quer demonstrar que em seu Governo não 
fará nada às escondidas, como ocorreu no Governo passado. Estou 
de acordo com a indicação do Dr. Inácio. 

O Sr. Presidente - Em votação, a indicação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio 
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
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Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jô Moraes - José Henrique -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Maria Olívia - Marília Campos - Mauri 
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Cesar 
- Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa 
Lucas- Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados. Votaram "não" 6 
Deputados, totalizando 52 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
do Sr. Inácio Luiz Gomes de Barros para o cargo de Diretor-Geral da 
Loteria do Estado de Minas Gerais. Oficie-se ao Sr. Governador do 
Estado. 

Declarações de Voto 
O Deputado Arlen Santiago - Esta Casa tem analisado os currículos 

das pessoas indicadas pelo Governador Aécio Neves. 
Quero parabenizar o Deputado André Quintão por sua observação e 

colocar-me à disposição para fazer as análises que ele propôs. Quero 
também dizer que foi muito . bom as leis criarem os conselhos. O 
Conselho Estadual de Saúde é bastante operoso, funciona bem e 
traça as normas que devem ser usadas para a aplicação dos 
recursos. Os conselhos traçam os programas, mas não indicam qual 
entidade ou Prefeitura receberá o recurso. 

Temos de discutir com o Conselho Estadual de Assistência Social 
para que ele trace as normas e se adapte às políticas que o 
Governador Aécio Neves quer traçar. _ 

A partir daí, os órgãos executivos, cumprindo a finalidade que é 
deles, vão indicar a Prefeitura e o benefício a ser recebido, vão 
determinar a secretaria e o volume de recursos, etc. Os deficientes 
físicos poderão também ter suas bolsas. Naquela reunião em que a 
participação do Deputado André Quintão foi muito boa, o Dr. Inácio foi 
muito feliz em traçar as políticas em que os recursos serão aplicados. 
A partir daí, cabe ao Executivo decidir como fazer e cabe a esta Casa 
discutir bastante e estabelecer quais são as linhas mestras da 
assistência social no Estado, nos municípios e no País. Acredito que, 
traçada essa linha mestra pelo Conselho Estadual, cabe ao Executivp 
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fazer. Entendi que o objetivo desse decreto é que as linhas do . 
Conselho Estadual sejam obedecidas e que as decisões relativas à 
Loteria não sejam tomadas por uma só pessoa. Quero deixar bem 
claro que foi um grande avanço não apenas o Presidente ter o poder 
de decisão, mas também representantes de vários organismos do 
Governo, porque é o Executivo que tem a obrigação de pôr em prática 
as políticas determinadas pelo Conselho Estadual de Assistência 
Social. Muito obrigado. 

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, concordo com as 
palavras dos Deputados Arlen Santiago e André Quintão, que, na 
Comissão do Trabalho, apresentou requerimento solicitando essas 
informações. Tive o cuidado de verificar o que a Loteria Mineira, ao 
final de dezembro do ano passado, ao final do Governo Itamar Franco, 
apurou. Concordo com o Deputado André Quintão em fazer-se esse 
acompanhamento porque a Loteria Mineira não tem o papel de fazer 
essa distribuição e de assinar esses contratos com as entidades. A 
preocupação do Governador é justamente essa, porque antes ficava a 
cargo do Presidente da Loteria fazer os contratos da maneira como 
ele queria. Agora, com esse conselho constituído do Secretário de 
Governo, do Diretor da Loteria, de um representante do Governo e da 
Secretaria do Planejamento, as coisas ficarão mais claras. Sou 
favorável a que haja também um representante do Conselho Estadual 
de Assistência Social e do Legislativo, tornando assim mais 
transparente essa indicação. 

Quanto à observação do Deputado Rogério Correia, queremos dizer 
que a Caixa Econômica Federal não repassa toda a sua receita de 
loteria para o Conselho Nacional de Assistência Social. Então, que o 
Governo Federal siga esse exemplo do Governo Estadual e crie um 
conselho para determinar os convênios. Hoje o Diretor da Loteria 
Mineira não pode fazer nenhum convênio sem a apreciação desse 
conselho. 

Não sei se é do conhecimento dos Deputados que na legislatura 
passada não houve essa fiscalização e esse cuidado. Peguei um 
convênio .assinado com a Polícia Militar em 30/12/2002, de 
R$3.500.000.000,00, .sem fiscalização. 

Houve mais uma liberação de R$150.000,00 em julho e também 
outra liberação em outubro. No dia 23 de agosto foi repassado o valor 
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de R$1.000.000,00 para a Secretaria de Estado de Esportes, para 
a realização de .jogos no interior, escolares e campeonatos de .futebol. 
Estamos com uma relação e esse subtotal para entidades foi de 
R$8.316.819,89. Não houve essa preocupação que agora o Governo 
do Estaddstá tendo de, antes de liberar esses recursos, fazer passar 
por esse conselho, para que não permaneça a situação em que ó 
Secretário do Governo fazia os convênios sem esses critérios. Hoje o 
diretor da Loteria Mineira não pode assinar nenhum contrato sem 
passar por esse conselho. Agora, no caso da assinatura dos 
convênios, a transparência será maior, porque antes não havia essa 
fiscalização e essa cobrança. 
. Portanto, estamos solicitando não apenas à Bancada do PT, mas à 

Bancada do PL e de outros partidos que encaminhem esse exemplo 
do Estado de Minas para que o Presidente da República tome essa 
medida e, de fato, publique um decreto nomeando um conselho para 
verificar o repasse dos recursos da Loteria Federal. 

Portanto, trago estas informações, preciso detalhar mais e depois 
quero, desta tribuna, fazer o anúncio de vários convênios que foram 
feitos no final do Governo passado. 

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fico 
feliz em ver a indicação do Dr. Inácio Luiz Gomes Barros para Diretor 
da Loteria Mineira. No início do Governo, em fevereiro, fez uma visita; 
e pude verificar a disposição dele, que é do Vale do Aço, como este 
Deputado, para democratizar a liberação desses recursos. Mais uma 
vez pude ver a boa intenção do Governador Aécio Neves em trazer 
mais transparência para a Loteria Mineira. A criação desse conselho, 
tenho certeza, virá democratizar as informações e tornar mais leve o 
fardo de dividir os recursos, decidindo qual área é a mais importante. 

Isso é muito difícil. Será que a área da saúde é mais importante do 
que a área de assistência social? Será que a área de assistência 
social é mais importante do que a área de esportes? Com a criação 
desse conselho, dividiu-se o fardo de repassar os recursos. Hoje, 
quando se fala em recursos, no Brasil e em Minas Gerais, é muito 
difícil dividir de maneira democrática, e, com isso, o Governador Aécio 
Neves está dando o primeiro passo para a democratização. A fala dos 
Deputados André Quintão, Rogério Correia e Célio Moreira a respeito 
da transparência foi oportuna, tenho certeza de que esta Casa\ vai 
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contribuir muito para a democratização da informação desses 
recursos. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, recursos têm de ser bem 
administrados no Brasil, para que os Estados possam distribuí-los· de 
forma democrática, a fim de que sejam bem aplicados. Caberá a nós, 
Deputados, fiscalizar a distribuição e aplicação desses recursos nas 
comunidades carentes, nas áreas de saúde, assistência social e 
esportes, a fim de que não venham a ser extraviados. 

O Deputado Dinis Pinheiro Observei com atenção o 
pronunciamento dos Deputados que nos antecederam e, de forma 
particular, o pronunciamento do Deputado André Quintão. 
Reconhecemos que seu pronunciamento não representa lei ou norma 
jurídica, mas o Deputado aqui reinicia uma importante discussão. O 
Governo de Minas, através da criação desse conselho, dá o primeiro 
passo, numa medida acertada, visando tornar mais plural a 
distribuição de recursos essenciais para o setor social. 

Conforme o nobre Deputado Rogério Correia externou, tivemos a 
oportunidade de apresentar, no ano passado, um projeto de lei que se 
encontrava paralisado. E agora esta Assembléia poderá dar sua 
opinião, promovendo intenso e grandioso debate no que diz respeito à 
constituição desse conselho, buscando aperfeiçoá-lo. Esta Casa 
deverá apresentar sugestões e alternativas para que a Loteria Mineira 
possa, de forma mais democrática, distribuir esses recursos. 
Reconhecemos a seriedade, a competência, a capacidade 
administrativa do Presidente Inácio de Barros. Temos a certeza de 
que a Assembléia, junto com o Governo do Estado, promoverá grande 
debate na busca de critérios mais justos para a distribuição dos 
recursos, dando atenção aos mais necessitados. 

O Sr. Presidente - Indicação feita pelo Governador do Estado do 
nome de Ivan Alves Soares para o cargo de Diretor-Geral do 
Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL. A Comissão 
Especial opina pela aprovação do nome. 

Questões de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como não há quórum 

para votação, peço a V. Exa. que a encerre a reunião. 
O Deputado Ermano Batista - O próprio processo de votação é uma 

recomposição de quórum. V. Sa. poderá submeter a indicação a 
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votação e verificar o quórum pelo próprio painel. 

O Deputado Domingos Sávio - Enquanto aguardamos a volta dos 
Deputados para votação, comunico a esta Casa que estou 
protocolando um requerimento. Julgo oportuno dar conhecimento de 
que o faço por se tratar de assunto de relevante importância para 
todos. Esta Casa, até o momento, não havia se pronunciado 
relativamente a um episódio mundialmente repudiado pela opinião 
pública. 

Sr. Presidente, protocolamos um requerimento solicitando que esta 
Casa envie à embaixada cubana no Brasil, aos Presidentes da 
República, do Senado e da Câmara dos Deputados uma manifestação 
de repúdio à execução dos três homens que tomaram um barco na 
tentativa de fugir de Cuba, assim como às constantes perseguições 
políticas do governo daquele país. 

Entendemos que esta Casa, que busca primar pela democracia, não 
pode se calar diante de episódios que nos trazem profunda revolta e 
decepção com um governo que por longo tempo tem recebido, por 
parte do Brasil, manifestações de respeito. Diante de · uma 
circunstância como essa não podemos nos omitir. 

Quero conclamar todos os Deputados para que subscrevam 
conosco esse requerimento, em especial a Bancada do PT, que 
sempre proclamou a defesa dos direitos humanos. Não podemos nos 
calar diante de uma situação como essa, que nem podemos aceitar 
como sendo mera pena de morte. É pior, é execução sumária de 
seres humanos por discordância de natureza política. Esta Casa, que 
representa o poder democrático no Estado e que fala em nome do 
povo de Minas, tem o dever de se manifestar. Conclamo todos os 
Deputados para que subscrevam conosco esse requerimento, para 
que o povo brasileiro possa dizer que não aceita esse tipo de coisa. 

E mais, Sr. Presidente, entendemos como atitude absurda que o 
Governo brasileiro tenha se abstido de votar proposição com o 
objetivo de que uma comissão da ONU fosse a Cuba conhecer a 
realidade dos direitos humanos nesse país. Isso foi tratado nas 
semanas recentes do Governo Lula e é inaceitável. É inadmissível 
que o Brasil se abstenha de votar uma proposição que propõe a 
verificação das condições de direitos humanos em Cuba. E• a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais deve se manifestar. Muito 
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obrigado. 

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

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

*-Sem revisão do orador. 
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 
22/4/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Gil Pereira, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e Sidinho do 
Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Adalclever Lopes, 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 a se discutirem e votarem proposições 
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
ofícios dos Srs. Gilmar de Freitas Soares, Diretor-Presidente da 
Coopertramo Rádio Táxi BH, e Tarcísio Henriques Filho, Procurador 
da República, publicados no " Diário do Legislativo" dos dias 14 e 
17/4/2003, respectivamente. O Presidente acusa o recebimento da 
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: 
Projeto de Lei no 256/2003, no 1 o turno (Deputado Djalma Diniz). 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os pareceres pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 
17 e 158/2003 (relator: Deputado Adalclever Lopes), que concluem 
pela aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. O Requerimento no 421/2003 é 
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Gil 
Pereira, aprovado pela Comissão. Submetidos a votação, cada um por 
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sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 381, 396, 400, '402 
a 407, 418 a 420 e 430/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão: 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta em que solicitá ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do 
DER-MG a elaboração de projeto técnico para a pavimentação 
asfáltica das vias de acesso às sedes dos Municípios de Berizal~ 
lcaraí de Minas, Fruta de Leite, Francisco Dumont, Cônego Marinho, 
Campo Azul, Botumirim, Bonito de Minas, Rio Pardo de Minas, Santa 
Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Pacuí, 
Serranópolis, Urucuia, Vargem Grande do Rio Pardo, Padre Carvalho, 
Novorizonte, Ninheira, Montezuma, Miravânia, Montalvânia, Lagoa 
dos Patos, Juvenília, Josenópolis e Ubaí, bem como a inclusão 
desses municípios no programa mineiro de construção e recuperação 
de estradas; e Gil Pereira, em que solicita seja formulado convite aos 
representantes legais das empresas aéreas TAM, VASP, Rio Sul e 
TOTAL para prestarem esclarecimentos sobre o atraso nos vôos do 
Aeroporto da Pampulha. 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 de maio de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Djalma Diniz - Laudelino 

Augusto - Sidinho do Ferrotaco. 
ATA DA 5a REUNIÃO _9RDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, EM 23/4/2003 
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças e 
Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante da pauta. A Deputada Ana Maria lê carta 1 do 
Movimento Pró-Bibliotecas, que denuncia o possível fechamento Çlas 
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bibliotecas situadas nos Bairros das Indústrias, Renascença e São 
Cristóvão. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação.do 
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento no 
354/2003, com o voto contrário da Deputada Ana Maria, que solicitou 
constasse este em ata. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Ana 
Maria, solicitando reunião para o dia 7 de maio, a fim de que o Prof. 
Paulo César Gonçalves, Reitor da UNIMONTES, preste 
esclarecimentos sobre a atual situação financeira, administrativa e 
estrutural da referida entidade. 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, 7 de maio de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonídio Bouças- Weliton Prado. 
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 

24/4/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Doutor Viana e Neider 
Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva e 
Sebastião Helvécio. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei no 
25/2002, de autoria do Senador Geraldo Althoff, que define o ato 
médico e dá outras providências; e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios do Secretário da Saúde, convidando 
a Comissão para participar do Seminário Política de Fortalecimento da 
Rede Hospitalar nos Pólos Macrorregionais, a ser realizado no dia 
14/5/2003, às 14 horas, no 1° andar do BDMG; do Colegiado de 
Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais, convidando a 
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Comissão para a abertura oficial do XIX Congresso Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde, a realizar-se no dia 27/4/2003 às 
19h30min, no Teatro :Topázio, do Minascentro; do Deputado Pa~tor 
George, formulando convite à Comissão para participar de audiência 
pública que será realizada nesta data, na qual será discutida a 
regulamentação da profissão de instrumentador cirúrgico e a criação 
de Conselhos Regionais de lnstrumentadores Cirúrgicos, com a 
finalidade de oferecer subsídios para a elaboração de projeto de lei 
federal sobre a matéria. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão: 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Miguel Martini, em que solicita seja 
convidado o Sr. Roberto Porto Fonseca, Diretor de Saúde do 
IPSEMG, para participar da audiência pública agendada nesta 
Comissão, na qual se debaterá a situação desse Instituto; Doutor 
Viana, em que solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões 
de Saúde, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de 
Administração Pública, com a finalidade de discutir, analisar e emitir 
parecer sobre a situação do I PSEMG após a aprovação da Lei 
Complementar no 64, de 25/3/2002, com a presença dos convidados 
que menciona; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita sejam remetidas 
às comissões do Senado Federal que apreciam o Projeto de Lei no 
25/2002 as notas taquigráficas desta audiência pública, a fim de 
subsidiar a análise da matéria. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os seguintes convidados: Sr. Jader Bernardo 
Campomizzi, 1 °-Secretário-Geral do Conselho Regional de Medicina; 
Sras. Marta Elizabete de Souza, Presidente do Conselho Regional de 
Psicologia; Lenice Maciel Dornas, do Conselho Regional de 
Enfermagem; Srs. Lauro Melo Vieira, Presidente do Conselho 
Regional de Farmácia; ~ Silvio Neves da Silva, Diretor Executivo do 
Conselho Regional de Optica e Optometria, que são convidados a 
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao d~bate, 
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, na ordem acima, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 
notas taquigráficas. Participam dos debates o Sr. Sávio José Ma;rtins 
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de Oliveira, do Conselho Regional de Biologia - 4a Região; a Sra. ·-
Adriana Aquino Aguiar, do Conselho Regional de Serviço Social; os 
Srs. Roges Carvalho, do Sindicato dos Psicólogos, e Paulo Prazeres, 
Vice-Presidente do Conselho Regional de Psicologia. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Viana - Neider 

Moreira. -
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

TRIBUNAL DE CONTAS, EM 29/4/2003 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar, Antônio Carlos Andrada, 
Rogério Correia e José Henrique, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Fábio Avelar, 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 o Sr. Gilvan Alves Franco, Procurador e 
Coordenador da Procuradoria de Justiça Especializada em Crimes 
Praticados por Prefeitos, e a Sra. Stella Pacheco Pimenta, Presidente 
do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais. Inicialmente, o Presidente indaga se há alguma 
proposição a ser apreciada. O Deputado Antônio Carlos Andrada 
apresenta requerimento no qual solicita seja ouvido pela Comissão o 
Sr. Mauro Bonfim, Consultor Legislativo e advogado. Colocado em 
votação, o requerimento é aprovado. Em seguida, o Presidente passa 
a palavra aos convidados, que fazem suas considerações iniciais. O 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, ausenta-se da reunião para 
presidir reunião da Comissão de Constituição e Justiça e o Deputado 
Fábio Avelar assume a direção dos trabalhos. A seguir, os Deputados 
Antônio Carlos Andrada, Rogério Correia e Fábio Avelar fazem 
perguntas aos convidados. A Presidência esclarece que o inteiro teor 
desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade 
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da_ reunião, o Presidente agradece a colaboração do Sr. Gilvan 
Alves Franco e- da Sra. Stella Pacheco Pimenta, pelos subsídios 
prestados à Comissão, agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
José Henrique, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Rogério 

Correia. 
- ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 29/4/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, lrani Barbosa e Rogério Correia, 
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 Jayro Lessa, 
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 comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Manoel Rodrigues da Silva Ponte, 
Diretor titular da Casa Silva Pontes, e Romeu Scarioli, Presidente do 
BDMG, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 24/4/2003. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 9/2003, 
no 1 o turno (Deputado lrani Barbosa); Projeto de Lei no 17/2003, no 1 o 
turno (Deputado Jayro Lessa); e Projeto de Lei n° 158/2003, no 1 o 
turno ( Deputado José Henrique). Passa-se à 1a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão 
do parecer do relator Jayro Lessa, sobre a Mensagem no 291/2002, 
que conclui, por meio do projeto de resolução, que apresenta, pela 
rejeição das contas do Governador do Estado relativas ao exercício 
financeiro encerrado em 31/12/2001. O Presidente defere o pedido de 
vista do Deputado Rogério Correia. Os Projetos de Lei nos 23 e 
79/2003 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento, 
aprovado pela Comissão, dos Deputados Rogério Correia e lrani 
Barbosa. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendO' a 
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Ermano Batista, em que solicita que o Poder Executivo, de 
acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal venha a esta Comissão 
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas 
para o Estado referentes ao 1 o quadrimestre de 2003; I rani Barbosa, 
em que solicita ao Secretário da Fazenda informações sobre a carga 
tributária do ICMS; e Rogério Correia e Chico Simões, em que 
solicitam a participação da Sra. Andréia Mirra Guimarães e do Sr. 
Renato Barros na reunião conjunta das Comissões de Administração 
Pública, de Fiscalização Financeira e de Saúde, para discutir questões 
relativas ao IPSEMG. 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, 7 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira - Chico Simões - Jayro 

Lessa- José Henrique- lr~ni Barbosa.- Sebastião Helvé~io. 
ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 29/4/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta, 
Chico Rafael e Dinis Pinheiro, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Doutor Ronaldo. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
da Deputada Jô Moraes, 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 comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Sr. Gilmar Freitas Soares, Diretor-
Presidente da COOPERTRAMO, em que solicita a participação do 
Presidente da AMBEL na audiência pública que menciona. Passa-se à 
1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela 
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei Complementar no 2/2003 na 
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forma do Substitutivo no 1, da. Comissão de Constituição e Justiça'·'. 
.(relator: Deputado Domingos Sávio); do Projeto de Lei no 96/2003 ·na 
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
com a Emenda no 1 (relator: redistribuído ao Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); do Projeto de Lei no 296/2003 com as Emendas no 1 e 2 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça (relator; 
Deputado Domingos Sávio). O parecer sobre o Projeto de Lei no 
69/2003, no ~o turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação 
,de prazo regrmental pelo relator, Deputado Dinis Pinheiro (em virtude 
de redistribuição). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
c?mpreendendo a discussão e a votação de proposições que 
drspensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados, -em turno único, os Requerimentos nos 
441, 45! _e 4~8/2003. O Requerimento no 370/2003 é retirado da pauta 
por sohcrtaçao do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovada pela 
Comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Leonardo Ouintão, em que solicita seja convidado o 
Presidente da AMBEL, no .lugar do Presidente da FETRANSCOOP 
para participar de audiência pública em que será discutido ~ 
descuprimento da Lei Federal no 8.666, de 1993; Dalmo Ribeiro Silva 
e Domingos Sávio, em que solicitam sejam pedidas ao Procurador-
Geral do Estado informações sobre a decisão judicial que determinou 
a anulação do concurso público para preenchimento de vagas na 
Se?r.etaria ~a Educa_ção; Rogério Correia e Chico Simões, em que 
sohcrtam sejam convrdados o Sr. Renato de Almeida Barros e a Sra. 
Andréia Mirra Guimarães para participarem de reunião conjunta desta 
Comisão com as Comissões de Fiscalização Financeira e de Saúde, 
na qual será discutida a situação do IPSEMG. Requerimento dos 
Deputados Rogério Correia e Jô Moraes, em que solicitam a 
realiza9ão de audiência pública com a Auditora-Geral do Estado para 
~ue ~eJam prestados esclarecimentos sobre indícios de lançamentos 
rndevrdos de vantagens e benefícios na folha do funcionalismo do 
Estado, deixa de ser apreciado em virtude de requerimento da 
Deputada Jô Moraes para o adiamento de sua votação, aprovado pela 
Comissão. Em seguida, o Presidente recebe os seguin,tes 
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requerimentos, os quais serão submetidos a votação na próxima 
reunião da Comissão: da Deputada Marília Campos, em que solicita a 
realização de reunião conjunta da Comissão com a Comissão do 
Trabalho, para debater a situação dos funcionários públicos não 
efetivos; do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita reunião 
conjunta da Comissão com a Comissão de Educação, com a presença 
dos Secretários de Planejamento e da Educação, para que prestem 
esclarecimentos sobre os efeitos da sentença prolatada pelo Juiz 
substituto da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo 
Horizonte, que determinou a anulação do concurso público para 
preenchimento de vagas na Secretaria da Educação. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. ·1 

Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva':. 

Jô Moraes- Dinis Pinheiro - Leonardo Quintão. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 29/4/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Viana, Luiz Humberto Carneiro e Biel Rocha (substituindo este 
ao Deputado Padre João, por indicação da Liderança do PT), 
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 Biel Rocha, 
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 da 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício 
do Sr. José Vicente Furtado, Presidente do Sindicato Rural de 
Manhumirim, e do Sr. Ruy Gripp, Vice-Presidente do Núcleo Regional 
de Manhumirim da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos -
SMEA -, em que solicitam a esta Comissão seja pedido o apoio dos 
Deputados Estaduais e Federais a fim de que o Governo libere o 
Armazém do IBC para que ali funcione o CEASA. O Presidente acusa 
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o recebi~ento da seguinte propos1çao, para a qual designou o .,_. 
relator Citado a seguir: Projeto de Lei no 251/2003, em turno único 
(Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Diá 
c?mpreendendo a discussão e votação de proposições qu~ 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento no 417/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem 
do ~ia,_ compreend~ndo a discussão e votação de proposições da 
Com1ssao. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
ap~o~ados ~equeri~entos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em que 
solic1ta seJa realizada audiência pública para debater sobre a 
i~plementação de política para o agronegócio no Estado; Doutor 
V1ana, em que solicita seja promovida reunião desta Comissão para 
discutir, em audiência pública, o uso de agrotóxicos, em especial nos 
produtos hortifrutigranjeiros. 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 de maio de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Padre João - Gilberto Abramo. 
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
. HUMANOS, EM 30/4/2003 
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Angelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Roberto Carvalho 
mem_bros da supracitada Cor~issão. Havendo número regimental, ~ 
P_res1dente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em 
VIrtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada po; 
apro~a~a . e ~ subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Pres1denc1a mforma que a reunião se destina a discutir e votar 
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Sr. Luiz Carlos Aguieiras, 
Supenntendente Interino da Superintendência Regional do Leste -
SRGL -, da INFRAERO, prestando informações relativas .a 
requerimento da Comissão em que solicita informações sobre a 
existência de proibição legal à construção de unidade prisional em 
Vespasiano, publicado no "Diário do Legislativo" de 24/4/2003; do Sr: 
Paulo Jorge Pires Plaisant, Conselheiro Municipal dos Direitos da· 
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Criança e do Adolescente, denunciando a Associação de Proteção 
à Guarda-Mirim Masculina de Juiz de Fora, por exploração do trabalho 
do menor, maus tratos e a morte, por negligência, de um menino de 
apenas 14 anos; Walter Moreira Martins, solicitando realização de 
audiência pública da Comissão para obter esclarecimentos sobre o 
processo que ensejou a prisão preventiva em Portugal, no dia 
16/11/98, da Sra. Zoraia Moreira Martins, de Poços de Caldas, 
acusada pelo cometimento do crime de estelionato; fax do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, de Sobradinho, Distrito 
Federal, comunicando os conflitos gerados pela ocupação de terras 
na região Noroeste de Minas (Municípios de Arinos e Buritis) e 
solicitando providências para que seja disponibilizada a terra pública 
para as famílias ali acampadas; recortes do jornal "Folha de Ponte 
Nova", do dia 1 °/3/2003; e correspondência de entidades e instituições 
relatando a grave situação nos estabelecimentos asilares de Santa 
Luzia. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Durval Ângelo (8), em que solicitam sejam encaminhados 
ofícios aos Srs. Paulo Rogério de Rezende Moreira, Diretor Regional 
do Hospital Dr. João Penido, e Narciso Francisco Pazinatto, Diretor 
Clínico deste hospital, solicitando informações sobre o caso do Sr. 
Wanderlei Sobrinho Alves de Oliveira, que faleceu em circunstâncias 
misteriosas no dia 22/1 0/2000, solicita, ainda, informação sobre se 
houve a abertura de sindicância interna para averiguação do caso e o 
seu resultado; seja encaminhado ofício à Auditoria do Ministério da 
Saúde, solicitando informações sobre a apuração da ocorrência do 
falecimento do Sr. Wanderlei Sobrinho Alves de Oliveira; solicita, 
ainda, informação sobre se houve a abertura de sindicância para 
averiguação do caso e o seu resultado; seja encaminhado ofício à 
Sra. Clara de Jesus Marques Andrade, Presidente do Conselho 
Regional de Enfermagem de Minas Gerais, solicitando informações 
acerca do Processo Ético no 858/10/2001, instaurado com o objetivo 
de apurar a conduta profissional do técnico em enfermagem lvanir 
Manoel de Oliveira, da enfermeira Mayumi Seito e do enfermeiro 
Geraldo Lourdes Santos, tendo em vista que esses profissionais 
trabalham no Hospital Regional Dr. João Penido de Juiz de Fora e 
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acompanhavam o caso do Sr. Wanderlei Sobrinho Alves de 
Oliveira; realização de audiência pública na Câmara Municipál de Bom 
Jesus do Galho, no dia 15/5/2003, para apurar questões policiais; 
realização de três visitas desta Comissão no dia 16/5/2003 ·ao 
Município de Candonga, com o objetivo de verificar a situação das 
famílias atingidas por obras realizadas pela usina hidrelétrica locaL e 
apurar denúncia de desaparecimento do Sr. João Caetano dos Santos 
no canteiro de obras da referida usina; à cadeia pública de 'Monte 
Sião, em caráter de urgência, tendo em vista a necessidade de 
apuração de gravíssima denúncia da prática de tortura, que estaria 
ocorrendo no âmbito desse estabelecimento prisional; à cadeia 
pública do Município de Ponte Nova, no dia 16/5/2003, com o objetivo 
de apurar denúncia de superlotação e condições precárias a que 
estariam sujeitos os presos no local; solicita, ainda, que se averigúe o 
desfecho da rebelião ocorrida no último dia 22/4/2003; e, em caráter 
de urgência, visita ao Comandante-Geral da PMMG, Cel. Álvaro 
Antônio Nicolau, com o objetivo de solicitar agilidade e total empenho 
na investigação da possível participação de um grupo de policiais 
militares da 1 a Companhia Independente de Nova Lima em uma brutal 
sessão de tortura e espancamento ao motoboy Valteir do Carmo de 
Araújo e ao balconista Adriano Moreira Evangelista, que os 
confundiram com dois homens que praticaram um assalto contra o 
Soldado da PM Sérgio Aparecido, ocorrido na madrugada do dia 
21/4/2003; Roberto Ramos, em que solicita sejam encaminhados 
ofícios ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado João 
Paulo Cunha e ao Presidente do Senado Federal, Senador José 
Sarney, solicitando agilidade na apreciação do Estatuto dos Povos 
Indígenas pelo Congresso Nacional; e Leonardo Quintão, em que 
solicita realização de visita ao Projeto Fazenda Liberdade, consistente 
em trabalho de ressocialização, reeducação e reinserção social, 
executado na Fazenda Ouro Verde, localizada no Município de lpaba, 
Distrito de São Cândido, executado por meio de convênio firmado 
entre a Associação Projeto de Salvação e a Secretaria de Estado de 
Defesa Social. 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. \ 

I 



724 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Célio Moreira - Roberto Ramos - Marília 

Campos. 
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 30/4/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio e Dimas 
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a 
presença do Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, 
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 ouvir diversos convidados para esclarecimentos 
sobre a liqüidação dos Consórcios Uniauto e Liderauto. A Presidente 
comunica que no dia 11/4/2003, teve o seu nome e o do Deputado 
Célio Moreira indicados para representar esta Casa, como membro 
efetivo e suplente, respectivamente, no Conselho Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor - COMDECON-BH. Comunica, 
ainda, o recebimento da seguinte correspondência: do Vereador 
Geraldino de Souza Filho, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, Defesa do Consumidor e Meio Ambiente da Câmara 
Municipal de ltaúna, em que convida esta Comissão para a audiência 
pública que será realizada no dia 9/5/2003 para tratar de questões 
relativas à Lei no 14.235, de 26/4/2002, do Sr. Marcelo Rodrigo 
Barbosa, Coordenador-Geral do PROCON Assembléia, em que 
informa o início da campanha educativa de informação aos 
fornecedores e consumidores sobre seus direitos e deveres. A 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, no '1° 
turno, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos 
de Lei nos 95/2003 (Deputado Antônio Júlio) e 116/2003 (Deputado 
Dimas Fabiano). A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir 
os convidados que discorrerão sobre a liqüidação dos Consórcios 
Uniauto e Liderauto. Registram-se as presenças dos Srs. Marcelo 
Rodrigo Barbosa, Coordenador-Geral do PROCON Assembléia; José 
Augusto Monteiro Neto, Liqüidante do Consórcio Uniauto, nomeado 
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pelo Banco Central; Antônio Luiz Lung, Diretor da CONSAVEL 
Administradora de Consórcios Ltda. e José Antônio Pereira de Matos, 
Coordenador da Associação dos Consorciados Lesados - ASCOL, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede 
a palavra ao Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa 
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Na impossibilidade de se apreciar a matéria constante 
na pauta, por falta de quórum, a Presidente agradece a presença dos 
convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente- Vanessa Lucas- Dimas Fabiano- Maria 

Tereza Lara. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 30/4/2003 
Às 13h15min, comparecem na Câmara Municipal de· São Lourenço 

os Deputados Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e Laudelino 
Augusto, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 
o Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor 
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública na Câmara Municipal de São Lourenço, a exploração 
excessiva de água mineral no município pela Empresa Nestlé Pure 
Life. Registra-se a presença dos Srs. Pedro Paulo Barreiros Aina e 
Luiz Augusto Lima Silveira, respectivamente Promotor de Justiça e 
Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço; Cássio Mendes, 
Vereador à Câmara Municipal de São Lourenço e membro do 
Movimento Cidadania das Águas; João César de Freitas Pinheiro, 
Diretor Adjunto do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais -
DNPM; João Bosco Senra, Secretário de Recursos Hídricos do 
Ministério do Meio Ambiente; Marcelo Arruda Nassif, Diretor çle 
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Desenvolvimento Mineral da COMIG; Marcelo Henrique Marques, ·""' 
Gerente Industrial da Empresa de Águas São Lourenço; Afrânio 
Nardy, Assessor de Meio Ambiente da Procuradoria da República no 
Estado; Carlos Facchini, Diretor de Recursos Humanos da Nestlé, e 
Odair Cunha, Deputado Federal, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados 
Rogério Correia e Laudelino Augusto, autores do requerimento que 
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 
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, 7 de maio de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

José Milton- Márcio Passos. 
ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 30/4/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo, Bonifácio Mourão, Gustavo 
Valadares e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos. de Lei n°s 633 e 642/2003 (Deputado Ermano 
Batista); 623/2003 e Projeto de Lei Complementar no 22/2003 
(Deputado Gustavo Valadares); 643, 644 e 646/2003 (Deputado 
Bonifácio Mourão); 624/2003 (Deputado Leonardo Moreira); 620, 
627/2003 e Projeto de Lei Complementar no 21/2003 (Deputado 
Durval Ângelo); 625, 626, 628, 645, 647, 648 e 649/2003 (Deputado 
Paulo Piau). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Presidente informa que continuam em 
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discussão os pareceres sobre os Projetos de Lei nos 289 e 
293/2003. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por 
sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 
ilegalidade, no 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 289 e 293/2003 
(relator: Deputado Ermano Batista); 148, 151 e 278/2003 (relator: 
Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição). Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei Complementar no 21/2003 e dos Projetos de 
Lei nos ?45/2003, com as Emendas nos 1 e 2 (relator: Deputado 
Durval Angelo) e 130/2003 (relator: Deputado Paulo Piau). O 
Deputado Bonifácio~ Mourão procede à leitura do parecer do relator, 
Deputado Durval Angelo, sobre o Projeto de Lei no 241/2003, 
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade da matéria com as Emendas nos 1 a 3. Na fase de 
discussão, o Deputado Paulo Piau apresenta requerimento solicitando 
votação destacada da Emenda n°1, o que é deferido pelo Presidente. 
Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o parecer, 
salvo a Emenda no 1, o qual é aprovado com as Emendas n°s 2 e 3. 
Em seguida, a Emenda no 1 é submetida a votação, sendo rejeitada. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Bonifácio Mourão 
apresenta dois requerimentos em que solicita seja formulado convite 
aos Srs. Fernando de Castro, Superintendente de Assuntos 
Metropolitanos, e Nilson Souto Cardoso, Coordenador do Fórum de 
Prefeituras, para participar de reunião conjunta da Comissão de 
Justiça com a de Assuntos Muncipais para debater os projetos de lei 
que criam regiões metropolitanas; e seja formulada manifestação de 
pesar pelo falecimento do Sr. Aureliano Chaves. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra .os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares -

Bonifácio Mourão - Durval Ângelo - Paulo Piau - Ermano Batista. 
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ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO '-· 

ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS 
TITULARES DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO, DA FUNDAÇÃO 

DE ARTE DE OURO PRETO, DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO E DA TV MINAS-

CULTURAL E EDUCATIVA, EM 30/4/2003 
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Biel Rocha e Miguel Martini, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Sr. José Osvaldo 
Lasmar, Secretário Adjunto da Cultura, e da Sra. Domingas de 
Almeida Carvalho, Prefeita Municipal de Bandeiras. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Biel Rocha, 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 proceder 
à argüição pública dos Srs. Mauro Guimarães Werkema e Octávio 
Elísio Alves de Brito, indicados, respectivamente, para a Fundação 
Clóvis Salgado- FCS- e a Fundação de Arte de Ouro Preto- FAOP ~. 
e a apreciar, se possível, os pareceres sobre as indicações. O 
Presidente comunica o recebimento de fax do Sr. Mauro Guimarães 
Werkema, em que comunica a impossibilidade de sua presença, em 
virtude do falecimento de seu pai. O Presidente passa a palavra ao 
Deputado Miguel Martini, relator da indicação para a FAOP, para suas 
perguntas. Dada a palavra aos demais membros, segue-se a 
argüição, conforme consta das notas taquigráficas. Após as 
considerações finais do indicado, o relator emite parecer pela 
aprovação do nome do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Biel Rocha - Miguel Martini. 

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA 
_PÚBLICA, EM 5/5/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado 
Sargento Rodrigues, Presidente da supracitada Comissão, e a 
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Deputada Ana Maria. A Presidência declara aberta a reunião; ·dá 
por aprovada a ata da reunião anterior, subscreve-a e informa que a 
reunião se destina a debater a relação entre alcoolismo, horário -de 
funcionamento de bares e violência urbana. A Presidência destina 
esta parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Cap. PM 
Agnaldo Lima de Barros, representante do Cel. PM Álvaro Antônio 
Nicolau, Comandante-Geral da PMMG, e Sr. Edson Moreira, 
Coordenador da Polícia Civil do Estado e representante do Sr. Otto 
Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado. A Presidência 
concede a palavra à Deputada Ana Maria, autora do requerimento que 
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, 
passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia. 

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 6/5/2003 

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Miguel 
Martini. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a obter subsídios para a discussão 
do Projeto de Lei no 46/2003, de autoria do Deputado Miguel Martini, 
que dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares 
pré-pagos e dá outras providências, e a tratar de assuntos de 
interesse da Comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem do -Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, 
requerimentos do Deputado Rogério Correia (2}, em que solicita seja 

~ 
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convidado o Sr. Cássio Salomé, Juiz da Vara de Conflitos Agrários, 
para a reunião sobre ações e projetos que possam ser desenvolvidos 
com recursos provenientes da alienação de terras, bens móveis e 
semoventes apreendidos de organizações criminosas e em 
decorrência de prática de crime de tráfico de drogas; e em que solicita 
visita desta Comissão à ANA TEL e ao Ministério das Comunicações, 
em Brasília, com a presença do Sr. Cláudio Roberto Pessoa Dornelas, 
Delegado Titular da Delegacia de Prevenção e Repressão a 
Entorpecentes da Polícia Federal, e da Sra. Maria Celina Costa de 
Almeida, Procuradora Federal com atuação junto à ANATEL-MG. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e 
registra a presença dos Srs. André Estêvão Ubaldino Pereira, 
Procurador e Coordenador do Centro de Apoio Operacional de 
Combate ao Crime Organizado e de Investigação Criminal; Cláudio 
Roberto Pessoa Dornelas, Delegado Titular da Delegacia de 
Prevenção e Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal; Jorge 
lvanovitch, Gerente da Área de Fiscalização, e Maria Celina Costa de 
Almeida, Procuradora-Geral, representantes da ANATEL; José 
Moreira da Silva Ribeiro, Gerente de Regulamentação e Negócios de 
Interconexão da Telemig Celular; Adalton Cristiano Caetano, 
Coordenador de Sites e Contratos da Oi, representando Luiz Gonzaga 
Leal, Diretor Regional da Oi em Minas Gerais; Getúlio Eustáquio de 
Aquino, advogado da Vesper S.A., representando Francisco de Assis 
Barbosa, Vice-Presidente de Relações Institucionais da VESPER S.A., 
e José Vicente Cabral, Supervisor de Segurança Corporativa da TIM-
MAXITEL, representando Mássimo Tachella, Presidente da TIM-
MAXITEL em Belo Horizonte. O Presidente, Deputado Sargento 
Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião , determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Ermano Batista. 

. ATA DA 3a REUNIÃO·EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 
~SPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS 
. TITULARES DAS FUNDAÇÕES CLÓVIS SALGADO, ARTE DE 

73! 

OURO fRETO, INST)TUTO ESTADUAL DOPATRIMÔNIO 
HISTORICO E ARTISITCO E TV MINAS - CULTURAL E 

EDUCATIVA, EM 6/5/2003 
À~ ~ ~h15min, _comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bon1fa~1o Mourao, Biel Rocha e Miguel Martini, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente 
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e em virtude d~ 
a~rovação de requerimento do Deputado Biel Roch~, dispensa a 
leitura. da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscnta pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa qu_e a r~união se destina a proceder à argüição pública do Sr. 
M~u~o GUimaraes ~erkema, indicado para a direção da Fundação 
Clov1s Salgado. Reg1stra-se a presença do Sr. Francisco de Assis 
Brant, ~iretor de Planej~~ento e Gestão da Fundação Clóvis Salgado. 
O ~r~s1d~nte, na cond1çao de relator, dá início à argüição, com a 
part1c1paçao dos demais membros, conforme consta nas notas 
taquigr~ficas. _Após as considerações finais dos presentes, é 
submet1~o a ~~s~ussão e a votação, e é aprovado, o parecer pela 
aprovaçao do 1nd1cado. O Presidente solicita ao Deputado Biel Rocha 
que proced~ à leitura da ata desta reunião, a qual, a requerimento do 
Deputado Miguel Martini, é dispensada. A ata é aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião a 
Presidência agradece a presença do indicado e dos parlamentare~ e 
encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 2003. 
Bonifácio Mourão, ~residente : Biel Rocha - Miguel Martini. 
ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE TURISMO 
, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 7/5/2003 ' 
A~ 15 h?ras, co~parecem na Sala das Comissões os Deputados 

Jose -~ennque, Elm1ro Nascimento, Biel Rocha, Laudelino Augusto e 
Leon1d1o Bouças, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva Leonardo 
Moreira e Maria Olívia. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e, em virtude cia 
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aprovação de requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, 
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 pedido do Deputado 
Biel Rocha, a buscar soluções para os problemas relacionados com 
os constantes prejuízos causados ao turismo, ao comércio e à 
indústria das cidades mineiras que compõem o Circuito das ÁgUas, 
das cidades-pólo do Sul de Minas e dos municípios da Zona da Mata 
ligados geograficamente a essa região, tendo em vista o estado em 
que se encontram as rodovias que dão acesso a esses municípios. O 
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei no 304/2003, no ·1 o 
turno, e comunica que designou o Deputado Leonídio Bouças para 
relatá-lo. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir •os 
convidados que discorrerão sobre o tema da reunião. Registra-se a 
presença dos Srs. Rubens Barros Santos e Marcus Nagib Gadben, 
Prefeitos Municipais de Cambuquira e Caxambu, respectivamente; e 
Domingos Sávio Miranda Paiva, Vice-Prefeito Municipal de Sem-
Peixe, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Biel Rocha, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados e Deputados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a reunião extraordinária, amanhã, 8/5/2003, às 9horas, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
José Henrique, Presidente - Biel Rocha - Leonídio Bouças - Paulo 

Cesar. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 164/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Djalma Diniz, pretende 
declarar de utilidade pública a Associação Betesda de Assistência 
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Social - ABAS -, com sede no Município de Santa Bárbara. . 
O projeto foi .. examinado preliminarmente pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda no 1. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre: a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. · 

Fundamentação 
A Associação Betesda de Assistência Social - ABAS - tem por 

finalidade desenvolver ações comunitárias nas áreas de educação, 
saúde e habitação, promover a pessoa humana e o bem-estar social. 
A defesa dos direitos da criança e do adolescente, mediante dispêndio 
de recursos próprios ou mediante convênios com organizações 
particulares e públicas federal, estadual ou municipal, é também um 
dos seus objetivos. 

Conclusão 
Pelo relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 164/2003 

com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 238/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em análise 

pretende declarar de utilidade pública a Fundação Dom Geraldo 
Proença Sigaud - FUNSIG -, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda no 1, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada Fundação possui por objetivo principal manter parcial ou 

integralmente, em caráter beneficente, serviços assistenciais 
prestados a indigentes, bem como proporcionar educação e amparo 
ao menor e ao adolescente. Em relação aos menores infratores, 
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procura cumprir o seu objetivo por meio de medidas 
socioeducativas e corretivas, encaminhando-os para o Juiz de Direito 
da comarca, para que possa adotar medidas compatíveis com as 
necessidades de cada um. 

Por serem suas iniciativas de alta relevância social, a entidade se 
torna merecedora da honraria que lhe pretendem outorgar. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 238/2003, 

com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 253/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Paulo Piau, pretende 

seja declarada de utilidade pública a Associação do Bairro Floresta, 
com sede no Município de Arcos. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação do Bairro Floresta, com sede no Município de Arcos, 

tem por finalidade organizar e promover a melhoria da comunidade 
por meio de cursos, campanhas e mutirões, podendo criar novas 
unidades de atendimento, como creches e asilos, entre outras. 

Proteger a saúde da família, combater a fome e a pobreza, 
representar os interesses comunitários junto à iniciativa pública ou 
privada são também seus objetivos. 

É relevante mencionar, finalmente, que ela coordena as obras e os 
movimentos sociais, desenvolvendo e incentivando a solidariedade e 
integração entre os moradores. 

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

253/2003 na forma proposta. 

----
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Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Marília Campos, relatora. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 258/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório . 
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tem 

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores 
do Bairro Jardim Uberaba - AMBAJU -, com sede no Município de 
Uberaba. 

Foi a proposição inicialmente encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em apreço tem por objetivo maior a promoção do 

desenvolvimento da comunidade, visando atender a suas 
necessidades básicas. 

Procura, dessa forma, depois de ouvir as reivindicações dos 
moradores e seus associados, realizar obras de imprescindível 
importância que possam melhorar a infra-estrutura local. 

Estimula também o convívio entre as pessoas, promovendo 
atividades que estreitem os laços individuais e sociais. 

Diante de tais considerações, julgamos meritória a outorga do título 
declaratório de utilidade pública à Associação dos Moradores do 
Bairro Jardim Uberaba. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

258/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 285/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe 

visa declarar de utilidade pública a Fundação Cláudio de Melo 
Pinheiro- FACE-, com sede no Município de Mateus Leme. 
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O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda no 1 . 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Cláudio de Melo Pinheiro, instituída em 22/8/97, tem 

como finalidades primordiais: a) prestar assistência social no campo 
da saúde, educação, cultura, esporte e lazer a famílias carentes, 
menores abandonados, gestantes, pessoas portadoras de deficiências 
físicas e psíquicas, alcoólatras, toxicômanos; b) instituir e ministràr 
cursos, seminários, congressos e simpósios objetivando informar, 
educar e formar técnicos para prestarem serviços e executarem 
projetos na área social; c) relacionar-se com instituições públicas e 
privadas, nacionais ou estrangeiras, visando ao intercâmbio cultural 
para o bom desempenho de suas atividades. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

285/2003 com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 9/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Quintão, trata de 

procedimentos a serem observados nos contratos de serviços 
terceirizados e fornecimento em que participa a administração pública 
do Estado. 

Preliminarmente, a proposição foi analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública, procedendo 
a sua análise, opinou_pela aprovação da matéria, acrescentando-lhe a 
Emenda no 1 ao substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 
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Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
_A proposição em exame dispõe que os órgãos da administração 

pública devem exigir a comprovação do cumprimento das obrigações 
tributárias, fiscais e trabalhistas das empresas contratadas para a 
prestação de serviços terceirizados nas áreas que especifica. A 
contratada deverá comprovar, com antecedência mínima de cinco dias 
do vencimento da fatura, o cumprimento dessas obrigações relativas 
aos serviços prestados, sendo que, verificado o descumprimento, 
haverá a retenção das parcelas equivalentes ao inadimplemento. Para 
acompanhar e fiscalizar o disposto na proposição, haverá um serviço 
especializado mantido pelo órgão contratante. 

A Comissão de Constituição e Justiça, por entender que a 
proposição somente inova ao prever a responsabilidade do gestor do 
órgão contratante, tendo em vista que os demais dispositivos do 
projeto já estão normatizados e em plena vigência, apresentou-lhe o 
Substitutivo no 1, que acrescenta o § 5° ao art. 85 da Lei no 9.444, de 
25/11/97, que dispõe sobre as licitações e os contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública, ao apreciar o 
mérito da proposição, apresentou~lhe a Emenda no 1, suprimindo a 
expressão "solidariamente", por entender que o Estado, ao ser 
demandado, se verificada culpa ou dolo do gestor do órgão 
contratante, poderá denunciá-lo à lide, e o gestor responderá ao 
processo juntamente com a administração pública. 

O tratamento jurídico que a matéria vem recebendo nas decisões do 
Tribunal Superior do Trabalho demonstra a necessidade de o Estado 
se garantir contra prejuízos quando da inadimplência dos contratados 
frente às obrigações trabalhistas. Daí a preocupação do autor do 
projeto, que busca um único objetivo: evitar tais prejuízos para os 
cofres públicos. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária tem a 
função precípua de fiscalizar e controlar os atos da administração 
pública, conforme dispõe o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno. 
A função de fiscalização, além de englobar os meios que, se 
preordenam para impor à administração o respeito à lei, b~sca 
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também aprimorar os sistemas de controle. ' 

Assim, a proposição em tela pode ser considerada como um 
aprimoramento dos mecanismos fiscalizatórios para a melhor 
aplicação do art. 73 da Constituição do Estado, que dá à sociedade 
não só o direito a um governo honesto e legal, mas também eficaz, 
evitando-se assim ofensa à moralidade pública, acrescida de lesão.:ao 
seu patrimônio. Por isso, não poderia esta relatoria deixar de acolhê-
la. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei;no 

9/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda no 1, da Comissão de 
Administração Pública. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Gil Pereira -

Chico Simões - José Henrique - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 23/2003. 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe 
tem como objetivo alterar os critérios de distribuição da parcela da 
receita do ICMS destinada aos municípios. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi a matéria 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
. constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição com as 

Emendas no 1 e 2, que apresentou. 
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para, nos termos 

regimentais, receber parecer sobre os impactos financeiros e 
orçamentários que advirão de sua aprovação. 

Fundamentação 
A distribuição de ICMS aos municípios está regulamentada pela Lei 

Complementar Federal no 63, de 1990, e pelo art. 158 da Constituição 
da República: dos 25%. do ICMS e IPI - produtos industrializados 
exportados- 3/4 (75%) são destinados com base no Valor Adicionado 
Fiscal- VAF- e 1/4 (25%) conforme dispuser a lei estadual. 
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Em Minas Gerais, a lei que trata da distribuição é a Lei no .13.803, 
de 27/12/2000, que consolidou a legislação anterior, sucedendo a Lei 
no 12.040 - conhecida como Lei Robin Hood - e demais leis que a 
alteravam. 

O projeto em tela propõe a redistribuição do percentual de 4,656%, 
que atualmente é rateado com base no VAF do município. Tal 
proposta está embasada no fato de o autor considerar que esse 
critério já é devidamente privilegiado pela Constituição Federal, que 
determina que no mínimo 75% da parcela do ICMS pertencente aos 
municípios serão distribuídos com base no VAF. 

A proposição agrupa os critérios de distribuição atualmente 
existentes em três grupos: 

Critérios econômicos: VAF, segundo a Constituição Federal (75%), 
produção de alimentos, meio ambiente, receita própria, municípios 
mineradores e compensação financeira aos Municípios de Mateus 
Leme e Mesquita. 

Critérios sociais solidários: área geográfica, população, população 
dos 50 municípios mais populosos, educação, patrimônio cultural, 
saúde, cota mínima. 

Critério de compensação solidária: ICMS solidário - redistribuição do 
percentual que era distribuído pela Lei Robin Hood com base no VAF. 

Para a apuração dos índices, o projeto propõe a adoção da 
seguinte sistemática: 

1 - Calcula-se o índice consolidado dos critérios econômicos, que 
é a média aritmética ponderada dos índices que os compõem. O fator 
de ponderação é o percentual atribuído a cada índice. 

2 - Calcula-se a média "per capita" dos critérios econômicos do 
ICMS recebido pelo conjunto dos municípios mineiros, dividindo-se o 
índice consolidado dos critérios econômicos pela população do 
Estado. 

3 - Calcula-se o ICMS "per capita" dos critérios econômicos para 
cada um dos municípios. 

4 - Restringe-se a participação nos critérios sociais solidários aos 
municípios que estavam abaixo da média "per capita" dos critérios 
econômicos, acrescida de 40%. 
5- Redistribui-se o percentual do critério VAF que excedia o mínimo 

constitucional, instituindo-se uma compensação "per capita" para os 
I 
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mun~c1p1os cujos índices consolidados de critérios econômicos e 
sociais ficaram abaixo da média "per capita" acrescida de 40%. Esse 
novo critério é denominado critério de compensação solidária. 

O projeto foi objeto de grande estudo nesta Casa e teve sua origem 
na Comissão Especial da Lei Robin Hood, que funcionou na 
legislatura passada, e apresentou muitos pontos positivos em relação 
à lei atual. 

O grande desafio de promover a redistribuição de renda é que, se 
por um lado alguém vai receber mais recursos, por outro alguém 
receberá menos. Os problemas dos municípios são grandes, e os 
recursos são escassos. Por isso é difícil para qualquer Prefeito 
reconhecer como justa a redistribuição, quando ela implica perdas de 
recursos para seu município. Porém é necessário que esses recursos 
escassos sejam distribuídos da forma mais justa possível, ou os 
problemas e a desigualdade entre os municípios só aumentarão. O 
projeto apresentado tem o objetivo de diminuir essa desigualdade. 
Não seria possível, por meio dele, corrigir as distorções existentes na 
distribuição dos recursos do ICMS aos municípios, pois essas são 
geradas pelo critério VAF, que representa o movimento econômico 
dos municípios, e a Constituição Federal determina que 75% da 
distribuição seja feita com base nesse critério. Não conseguiremos 
corrigir, por meio de lei estadual, a distorção, visto que nos compete 
apenas legislar sobre os 25% restantes. 

Para melhor compreensão das desigualdades existentes, fizemos a 
comparação da distribuição de ICMS entre os municípios dos Estados 
de Minas Gerais e de São Paulo. Enquanto no mês de março de 2003 
foram distribuídos, aos 853 mun1C1p1os de Minas Gerais, 
R$197.003.008,60 aos 645 municípios de São Paulo foram 
distribuídos, no mesmo mês, R$666.983.581 ,96. O valor "per capita", 
em Minas Gerais, ficou em R$11 ,03, e em São Paulo, R$18,01. 

As desigualdades no Estado de São Paulo também são grandes, e, 
para facilitar a comparação do valor recebido por alguns municípios 
desse Estado, até mesmo para avaliar a situação de municípios em 
situação econômica semelhante em nosso Estado, apresentamos o 
quadro seguinte: 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 9.5.2003. 
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Para comparar os mun1c1p1os e verificar se a proposta 
~presenta~~ · era ~~equada para melhor distribuição dos recursos, 
~~z~mos vanas analises de repercussão financeira. Procuramos um 
1nd1cador que ~o~~e capaz de demonstrar a necessidade de recursos 
de ?ada mun~c1p1~ ~ara, po~ mei? dele, fazer a redistribuição. 
lnfehzm~n~e, esse md1cador nao ex1ste, e seria difícil construí-lo. As 
caractenst1c~s dos municípios são muito diversificadas, com 
problemas diferentes. ~e todos os indicadores que analisamos, o que 
~e!hor espelhou _a realidade de nossos municípios, e que poderia ser 
1nd1c_a?o para onentar uma redistribuição de recursos, é o "Receita 
Mun1c1pal _d? _ICMS 'per capita"', que nos dá uma dimensão de quanto 
cada mun1c1p1o recebe de ICMS por habitante. 

O _q~adro abaixo apresenta os seis municípios com maior receita 
mun1c1pal de ICMS "per capita": 

* Municípios ~ue Recebem Maior Valor "Per Capita" 
- O quadro do Ma1or valor "Per Capita" foi publicado na edição do 

"Diário do Legislativo" de 9.5.2003. 
O ~uadro. s_eguinte apresenta os municípios que re~ebem a menor 

rece1ta mun1c1pal de ICMS "per capita": 
Municípios Que Recebem Menor Valor "Per Capita" 

* O quadro do Menor valor "Per Capita" foi publicado na edição do 
"Diário do Legislativo" de 9.5.2003. 

P?demos observar que as distorções são enormes. Tal 
d?s1g~~ldade é . ~ retrato de décadas de repartição de receitas 
tnbutan~s que pnv1legiam os municípios produtores em detrimento dos 
consumidores. Recentemente vem sendo discutida a alternativa de se 
p~opor, _na reforma tributária em estudo pelo Governo Federal, a 
t_nbutaçao .s?br? o consumo no lugar da produção. Na verdade, o que 
e necessano e mudar a forma de repartir os recursos. Devemos 
trabalhar para encontrar um equilíbrio na distribuição, como metade 
com base no consumo e metade com base na produção. 

Na nossa avaliação, pudemos observar que, com a forma atual, 
temos um qu~dro preo~upante. Concentra-se a renda nos municípios 
onde os hab1tant_es tem a melhor renda "per capita" do Estado, 
melhores oportunidades de emprego e, conseqüentemente menos 
dependem de investimentos da Prefeitura em educação, sa,úde ;etc. 
Paradoxalmente, os municípios mais pobres, cujas Prefeituras têm 

' 

--~~~----~------------~ 
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que arcar com despesas para atender à quase totalidade da 
população em educação, saúde, incentivo à agricultura e outras 
atividades, são os que menos recebem recursos. O resultado dessa 
disparidade é o crescente êxodo das pessoas das cidades pequenas 
para as maiores, incrementando os problemas existentes, como 
violência, desemprego etc. Se o quadro não se reverter teremos, no 
futuro, cidades que deixarão de atrair investimentos de novas 
empresas justamente pelos mve1s de problemas existentes, 
principalmente os relativos à violência. Um exemplo dessa situação é 
o Município de Contagem, que há muito deixou de ser atraente para 
novos investimentos, mesmo com toda a infra-estrutura existente para 
indústrias. Tem dois distritos industriais, e o que se vê são indústrias 
fechando. Hoje é muito mais interessante investir em cidades com 
índices de violência menores e sem problemas de trânsito. Se, por um 
lado, os Prefeitos das cidades maiores reclamam que são obrigados a 
atender os habitantes dos municípios menores das redondezas, 
principalmente em educação e saúde, e que por isso precisam de 
mais recursos, por outro lado os Prefeitos das cidades menores 
reclamam que não têm condições de manter funcionando postos de 
saúde, hospitais e escolas nos mesmos níveis das cidades maiores, 
pois os recursos que recebem não possibilitam tal investimento. 
Entendemos que se os recursos forem redistribuídos, os municípios 
menores criarão melhor estrutura e terão melhores condições para 
atender às demandas de seus munícipes. 

A repercussão financeira foi elaborada tendo como base os índices 
praticados para distribuição na última semana de março de 2003. 
Simulamos a distribuição considerando os critérios propostos pelo 
projeto como se estivessem em vigor para a distribuição no mês de 
março de 2003. Assim, quando colocamos a distribuição para o ano 
de 2004, esta é simulada com base na situação existente em março 
de 2003, desconsiderando a extinção do critério "Mateus Leme-
Mesquita", já prevista pela lei em vigor, e seus reflexos não afetam o 
projeto proposto. 

Elaboramos a repercussão financeira do projeto e observamos que 
haveria uma distorção muito grande na distribuição. Vejamos o quadro 
seguinte, em que os municípios estão agrupados por faixa de ICMS 
"per capita". 
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* - Os quad~os dos Municípios que Perdem Receita e do ·que 

Ganham Rece1ta foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" 
de 9.5.2003. 
.P~demos observar que a forma de distribuição proposta pelo 

pro!eto leva municípios com receita municipal de ICMS "per capita" 
mwto a?ima da média do Estado a terem crescimento, e, além disso, 
o crescimento de receita é desproporcional à faixa de receita, tendo 
municípios de faixa mais alta com crescimento maior que outros de 
faixa mais baixa. 

Para melhor clareza, apresentamos os quadros abaixo com os 
municípios com maior perda e maior ganho de receita: 

* - Os quadros dos Municípios com Maior Perda de Receita e Maior 
Ganho de Receita, foram publicados na edição do "Diário do 
Legislativo" de 9.5.2003. 

Pode-se ver que os municípios que têm maior perda não são 
aqueles com maior receita municipal de ICMS "per capita" e, além 
disso, com percentuais de perda fora da realidade, que poderiam 
inviabilizar financeiramente aqueles municípios. 

Da mesma forma os municípios que têm maior ganho não são 
~xatam_ente aqueles que têm menor receita de ICMS "per capita". Da 
lista ac1ma, apenas Novo Cruzeiro e Brasília de Minas figuram na lista 
dos seis municípios de menor receita municipal de ICMS "per capita". 

Apesar de o projeto inovar e promover uma distribuição maior 
atendendo a critérios chamados sociais, vemos necessidade de 
apo~tar um problema grave relativo ao grande impacto que as 
med1d~s propostas geram na economia de inúmeros municípios, 
determmando redução drástica na receita. Apresentamos ao final 
deste parecer o relatório do impacto financeiro do projeto, no qual 
constatamos a sua inviabilidade, por gerar distorções que impõem a 
municípios grandes e pequenos perda significativa de receita. Tal 
medida não se revela oportuna, pois desde o advento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal os municípios têm envidado esforços para 
adequarem suas finanças às normas dessa lei. 
_Apro~eitando parte das idéias do projeto original, corrigindo as 

d1storçoes da redistribuição proposta e fazendo alguns acertos de 
redação com vistas à utilização da melhor técnica legislativa, este 
relator decidiu apresentar o Substitutivo n° 1, apresentado no fi~al 
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deste parecer. 

Dentre as idéias contidas no projeto original aproveitadas ·no 
substitutivo, destaca-se a adoção de um novo critério que leva em 
consideração a receita de ICMS "per capita", destinando a ele 'os 
percentuais previstos para o VAF no Anexo I da lei, porém sem a 
existência de um filtro restritor que traga grandes distorções à 
distribuição. 

Atendendo a sugestões da EMATER-MG, propomos no substitutivo 
a modificação do critério "produção de alimentos", cuja distribuição 
interna está a merecer reparos, a fim de privilegiar as municipalidades 
que mantenham programas de extensão rural, de apoio à agricultura 
familiar e de segurança alimentar, bem como as que constituam e 
adotem conselhos e planos municipais de desenvolvimento rurál 
sustentável. Por fim, propomos a alteração da periodicidade da 
apuração dos dados, passando-a de trimestral para semestral. 

Nos critérios "meio ambiente" e "patrimônio cultural", vislumbramos a 
necessidade de introduzir uma pequena alteração no cálculo dos 
respectivos índices, por meio da criação do índice de investimento, o 
que entendemos atingir o objetivo do autor do projeto. De acordo com 
a nossa sugestão, não basta haver a declaração de uma área como 
de preservação, mas haverá necessidade de comprovação de 
destinação de recursos oriundos do erário municipal para a 
preservação do meio ambiente e patrimônio cultural. 

Outra imperfeição constatada na lei é a periodicidade da apuração 
dos índices, que está impossibilitando a fiscalização da sua aplicação. 
Isso vem ocorrendo porque os servidores a quem pode ser atribuída a 
função de fiscalizar a observância das regras contidas na lei em 
relação a cada um dos critérios são os mesmos encarregados de 
elaborar o cálculo dos índices. Por essa razão, as equipes 
responsáveis pela apuração dos índices ficam impossibilitadas de 
programar atividades que lhe possibilitem a averiguação da correta 
aplicação da legislação. -

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou duas emendas ao 
projeto, as quais tratam de resolver as impropriedades contidas no art. 
3° da Lei no 13.803,- de 2000, e no art. 14 da Lei no 12.425, de 
27/12/96. A primeira diz respeito à apuração do movimento econômico 
gerado por uma empresa localizada no território de mais de um 

, , 
-
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município, e a segunda refere-se à reserva de percentual aos 
municípios que tenham áreas alagadas por barragens destinadas à 
produção de energia elétrica. Aproveitamos integralmente as·emendas 
no texto do substitutivo. 

Propomos também no Substitutivo no 1 as seguintes alterações ·na 
lei existente: 

1 - Periodicidade de apuração semestral para os critérios "meio 
ambiente" (hoje é trimestral), "saúde" (hoje é mensal) e "produção de 
alimentos" (hoje é trimestral). 

2 - Os prazos para publicação dos índices passam a ser os 
seguintes: 

2.1 -pela Secretaria de Estado da Educação, dos índices do critério 
"educação", até 30 de abril de cada ano; 

2.2- pela EMATER, dos índices do critério "produção de alimentos", 
semestral, até 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano; -
atualmente trimestral, no último dia do trimestre civil; 

2.3 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, dos índices provisórios do critério 
"meio ambiente", semestral, até 15 de junho e 15 de dezembro de 
cada ano; -atualmente trimestral, até o último dia do trimestre civil; 

2.4 - pela Secretaria de Estado da Saúde, dos índices provisórios do 
critério "saúde", semestral, até 15 de junho e 15 de dezembro de cada 
ano; atualmente mensal, na primeira segunda-feira de cada mês; 

2.5 - pela Fundação João Pinheiro, até o dia 31 de maio de cada 
ano, dos índices provisórios de todos os critérios, exceto o critério 
VAF, e os dados constitutivos do critério receita própria, e dos critérios 
área geográfica, população e população dos 50 municípios mais 
populosos, quando houver alteração; 

2.6- pela Secretaria de Estado da Fazenda, até o dia 30 de junho de 
cada ano, dos índices provisórios do critério VAF; 

2.7 - pela Fundação João Pinheiro, até o dia 31 de julho de cada 
ano, dos índices definitivos de todos os critérios exceto o critério VAF 
(atualmente a publicação é mensal, na primeira segunda-feira de cada 
mês, e inclui o critério VAF); 

2.8- pela Secretaria de Estado da Fazenda, até o dia 31 de agosto 
de cada ano, dos índices definitivos do critério VAF e os índices 
definitivos gerais; 1 



3 - Redistribuição do percentual de 4,656% hoje destinado ao 
Critério VAF. 
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4 - Alteração dos percentuais dos critérios "área geográfica" para 
1,5% e "população" para 2,21 %; 

Apresentamos a seguir o quadro da repercussão financeira do 
Substitutivo no 1 com os municípios agrupados por faixa de receita 
municipal de ICMS "per capita": 

Quadro Comparativo Sintético de Municípios Agrupados por Faixa de 
Receita de ICMS "Per Capita" - Repasse Atual Comparado com a 
Distribuição Proposta pelo Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei no 

23/2003 
* - O referido Quadro Comparativo foi publicado na edição do "Diário 
do Legislativo" de 9.5.2003. 

Pode-se observar pelo quadro acima que o crescimento de receita é 
decrescente de acordo com as faixas de ICMS "per capita", variando 
do crescimento de 25,87% para a faixa de menor valor "per capita" 
(até R$2,99) e 0,68% para a faixa de maior valor "per capita" (de 
R$20,00 a R$39,99). 

O quadro seguinte mostra os 1 O municípios com maior perda de 
receita e os 1 O municípios que terão maior crescimento de receita, 
caso a distribuição proposta pelo Substitutivo no 1 estivesse em vigor 
em março de 2003. 

* - Os quadros dos Municípios com Maior Perda Percentual e Maior 
Crescimento Percentual de Receita foram publicados na edição do 
"Diário do Legislativo" de 9.5.2003. 

Observando os quadros acima podemos constatar que as perdas 
não seriam significativas, ficando a maior delas em 5,83%, para o 
Município de Betim. 

Em contrapartida, os ganhos seriam menores que os do projeto 
original, ficando o maior percentual de crescimento em 32,15% para o 
Município de Januária. 

Para se avaliar melhor o impacto da proposta na receita dos 
municípios, elaboramos o quadro seguinte, que traz uma série 
histórica da receita dos municípios que mais perdem receita com a 
aplicação da nova distribuição proposta pelo Substitutivo no 1. 
Comparamos os municípios em setembro de 2001, outubro de 2002 e 

março de 2003: 
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* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 9.5.2003. :.; _ 

Comparando-se os números do quadro acima com o quadro dos 
municípios com maior perda de receita, podemos concluir que a maior 
parte desses municípios tem apresentado crescimento real de receita 
superior ao percentual de perda previsto. Betim, por exemplo, que tem 
um percentual de perda de 5,83%, teve um crescimento real em dois 
anos de 38,39%. Outro exemplo é Timóteo, que cresceu 50,23% em 
dois anos e deve perder 5,70%. O único município do quadro acima 
que perderia receita em percentual maior que o crescimento dos 
últimos dois anos é Vespasiano, que tem uma previsão de perda de 
5,71% e cresceu apenas 4,16% nos últimos dois anos. 

Para melhor avaliação do Substitutivo no 1 apresentamos no final 
deste parecer, um quadro da repercussão financeira com os 
municípios em ordem alfabética e outro com os municípios 
agrupados por região e microrregião. 

Finalmente, vale salientar que a proposição não implica aumento de 
despesas para o Estado ou qualquer outra modalidade de gasto que 
implique repercussão no erário estadual. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

23/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
apresentado, e pela rejeição das Emendas nos 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, esclarecendo-se que com a aprovação do 
Substitutivo no 1 ficam prejudicadas as Emendas nos 1 e 2. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 

arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Da Distribuição da Parcela da Receita do ICMS Pertencente aos 

Municípios 
Seção I 

Dos Critérios 
Art. 1 o- A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
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Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e'. 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso li do art. 150 da Constituição , do 
Estado, será distribuída nos percentuais indicados no Anexo I desta 
lei, conforme os seguintes critérios: 

1 - Valor Adicionado Fiscal - VAF: valor apurado com base nos 
critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso I do parágrafo 
único do art. 158 da Constituição da República; 

11 - área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do 
município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de 
Geociências Aplicadas - IGA -; 

111 - população: relação percentual entre a população residente no 
município e a população total do Estado, medida segundo dados 
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE -; 

IV - população dos cinqüenta municípios mais populosos: relação 
percentual entre a população residente em cada um dos cinqüenta 
municípios mais populosos do Estado e a população total destes, 
medida segundo dados fornecidos pelo IBGE; 

V - educação; 
VI - produção de alimentos; 
VIl - patrimônio cultural; 
VIII- meio ambiente; 
IX- saúde; 
X - receita própria: relação percentual entre a receita propna do 

município, oriunda de tributos de sua competência, e as transferências 
de recursos federais e estaduais recebidas pelo município, baseada 
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, 
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XI -cota-mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos 
os municípios; , 

XII -municípios mineradores: percentagem média do Imposto Unico 
sobre Minerais - IUM - recebido pelos municípios mineradores em 
1988, com base em índice elaborado pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada um na 
arrecadação do IUM naquele exercício; 

XIII - compensação financeira por emancipação de distrito: 
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compensação financeira aos municípios remanescentes de Mateus 
Leme e Mesquita, devido à emancipação de dis(ritos :deles 
desmembrados, observados os seguintes critérios: 
i a) os percentuais de compensação financeira são aqueles previstos 

no Anexo I desta lei; 
b) o critério previsto neste inciso extingue-se no exercício de 2005 e 

o~ ;~síduo~ ~purados em razão de perda anual pela extinção do 
cnteno serao rncorporados ao índice de que trata o inciso XIV deste 
artigo, observado o disposto no Anexo I desta lei; 

XIV_ - redistribuição com base na receita de ICMS "per capita": 
relaçao percentual entre a população residente em cada um dos 
municípios com menor índice de ICMS "per capita" do Estado e a 
população total destes, fornecida pela Fundação João Pinheiro, 
observados os seguintes conceitos: 

a) considera-se índice de ICMS "per capita" o percentual resultante 
da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos 1 a 
XIII de cada município pela respectiva população, medida segundo 
dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística- IBGE-; 
· b) consideram-se municípios com menor índice de ICMS "per 

capita": 
1 - os municípios cujo percentual calculado na forma da alínea 

anterior seja inferior à média do Estado acrescida de 5% (cinco por 
cento); 

2 - os municípios com população inferior a quatorze mil habitantes 
cujo percentual calculado na forma da alínea anterior seja inferior a 
1,4 (um inteiro e quatro décimos) vezes a média do Estado. 

Seção 11 
Da Distribuição 

Subseção I 
Do Critério Educação 

Art. 2o - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério educação, de que trata o inciso V do art. 1 o serão 
distribuídos aos municípios de acordo com a relação entre o t~tal de 
alunos atendidos, os alunos da pré-escola inclusive, e a capacidade 
mínima de atendimento pelo município, publicada pela Secretaria de 
Estado da Educação até o dia 30 de abril de cada ano, relativamente 

\ 
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aos dados do ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo ' 
com o Anexo 11 desta lei. 

Parágrafo único - Para efeito do cálculo previsto neste artigo, ficam 
excluídos os municípios nos quais o número de alunos atendidos pela 
rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por 
cento) de sua capacidade mínima de atendimento. 

Subseção 11 
Do Critério Produção de Alimentos 

Art. 3° - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério produção de alimentos, de que trata o inciso VI do 
art. 1°, serão assim distribuídos aos municípios: 

I - parcela de 40% (quarenta por cento) do total será distribuída de 
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do município e 
a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois últimos anos; 

11 - parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída 
de acordo com a relação percentual entre o número de agricultores 
familiares do município e o número de agricultores familiares do 
Estado; 

111 - parcela de 12% (doze por cento) do total será distribuída entre 
os municípios onde exista programa de extensão rural destinado aos 
agricultores familiares, de acordo com a relação percentual entre o 
número de agricultores familiares atendidos e o número total ·de 
agricultores familiares existentes no município e no Estado; 

IV - parcela de 3% (três por cento) do total será distribuída aos 
municípios onde exista Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - CMDRS - constituído e Plano Municipal .. de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS - em execução; 

V - parcela de 5% (cinco por cento) do total será distribuída aos 
municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura, 
órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário; 

VI - parcela de 15% (quinze por cento) será distribuída entre os 
municípios em que existam programas de apoio à agricultura familiar e 
de segurança alimentar, definidos pela Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais- EMATER-MG. 

§ 1 o - Para os efeitos deste artigo, considera-se agricultor familiar 
aquele que satisfizer os seguintes requisitos: 

I - mantiver até dois empregados permanentes, permitida a 
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contratação eventual de terceiros; 
, 11 -ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta- anual 

proveniente de exploração agropecuária; .. 
111 - residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio. 
§ _2o - Os dados constitutivos dos índices a que se refere este artigo 

serao apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em 
novembro, para vigorarem de janeiro a junho do exercício 
subseqüente. 

§ 3o- A EMATER-MG fará publicar, até os dias 15 de junho e 15 de 
dezembro de cada ano, no órgão oficial dos Poderes do Estado, as 
informações pertinentes aos incisos enumerados neste artigo, para 
fins de distribuição dos recursos no semestre subseqüente. 

Subseção 111 
Do Critério Patrimônio Cultural 

. Art. 4o - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério patrimônio cultural, a que se refere o inciso VIl do 
art. 1 o, serão assim distribuídos aos municípios: 

I - parcela de 70% (setenta por cento) do total será distribuída com 
base na relação percentual entre o Índice de Patrimônio Cultural do 
município e o somatório dos índices de todos os municípios, fornecida 
pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico- IEPHA -, da 
Secretaria da Cultura, que fará publicar, até o dia 30 de abril de cada 
ano, os dados apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior 
observado o disposto no Anexo 111 desta lei; ' 

11 - parcela de 30% (trinta por cento) do total será distribuída com 
base na relação percentual entre o Índice de Investimento em 
Patrimônio Cultural do município e o somatório dos índices de todos 
os municípios, baseada em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Parágrafo único - Nos três exercícios civis imediatamente 
posteriores ao da publicação desta lei, o percentual a que se refere o 
inciso 11 será distribuído na forma prevista no inciso 1. 

Subseção IV 

Do Critério Meio Ambiente 

Art. 5o - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério meio ambiente de que trata o inciso VIII do art. 1) 
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serão assim distribuídos aos municípios: 

I - parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será 
distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição 
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo 
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente, 
70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população, 
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada município não 
excederá o seu investimento, estimado com base na população 
atendida e no custo médio "per capita" dos sistemas de aterro 
sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de 
esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política 
Ambiental- COPAM; ' 

11 - parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do total será distribuída 
com base no Índice de Conservação do Município, calculado de 
acordo com o Anexo IV desta lei, considerando-se as unidades de 
conservação estaduais, federais e particulares, bem como as 
unidades municipais que venham a ser cadastradas, observados os 
parâmetros e os procedimentos definidos pelo órgão ambiental 
estadual; 

111 - parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída com 
base na relação percentual entre o Índice de Investimento em Meio 
Ambiente do município e o somatório dos índices de todos os 
municípios, baseada em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado. 

§ 1 o - Os dados constitutivos dos índices a que se referem os incisos 
I e 11 deste artigo serão apurados em maio, para vigorarem de julho a 
dezembro, e em novembro, para vigorarem de janeiro a junho do 
exercício subseqüente. 

§ 2° - Os dados constitutivos dos índices a que se refere o inciso 111 
deste artigo serão apurados até 30 de junho de cada ano, relativos ao 
exercício imediatamente anterior ao da apuração, para vigorarem no 
exercício subseqüente. 

§ 3° - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável fará publicar, até os dias 15 de junho e 15 de dezembro 
de cada ano, os dados apurados relativos ao semestre imediatamente 
anterior, com a relação de municípios habilitados segundo os incisos I, 
11 e 111 deste artigo, para fins de distribuição dos recursos no semestre 

,, 
-
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subseqüente. 
~ · § 4 o - Nos três exercícios civis imediatamente posteriores ao· da 
publicação desta lei o percentual a que se refere o inciso 111 será 
distribuído na forma prevista no inciso 11. 

Subseção V 
Do Critério Saúde 

Art. 6o - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
1relativos ao critério saúde de que trata o inciso IX do art. 1 o serão 
assim distribuídos aos municípios: 

I - parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do percentual 
previsto no Anexo I será destinada aos municípios que desenvolverem 
e mantiverem em funcionamento programas específicos voltados para 
o atendimento à saúde das famílias, mediante comprovação na 
Secretaria da Saúde, distribuída e ponderada conforme a população 
efetivamente atendida; 

11 - o saldo remanescente dos recursos, encerrada a distribuição 
conforme disposto no inciso anterior, será distribuído de acordo com a 
relação entre os gastos de saúde "per capita" do município e o 
somatório dos gastos de saúde "per capita" de todos os municípios do 
Estado, calculada com base nos dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. 

§ 1 o - A Secretaria da Saúde fará publicar, até os dias 15 de junho e 
15 de dezembro de cada ano, os dados apurados relativos ao 
semestre imediatamente anterior, com a relação de municípios 
habilitados segundo os incisos I e 11 deste artigo, para fins de 
distribuição dos recursos no semestre subseqüente. 

§ 2° - Os dados constitutivos dos índices a que se refere este artigo 
serão apurados em maio, para vigorarem de julho a dezembro, e em 
novembro, para vigorarem de janeiro a junho do exercício 
subseqüente. 

Capítulo 11 
Disposições Gerais 

Art. r - A apuração do VAF compreenderá o montante global da 
apresentação do movimento econômico, observado o disposto na Lei 
Complementar Federal no 63, de 11 de janeiro de 1990. 

Art. ao - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão 
os dados constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos 

I 
; 



754 
nos incisos I a XIV do art. 1 o. 

§ 1 o - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o último dia do 
semestre civil, os índices de que tratam os incisos I a XIV do art. 1°, 
bem como sua consolidação por município, para vigorarem no 
semestre subseqüente. 

§ 2o - A Secretaria da Fazenda fará publicar, até o dia 30 de junho 
de cada ano, o índice provisório de que trata o inciso I do art. 1 o. 

§ 3o - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do 
julgamento das impugnações previstas no art. 9° no prazo de quinze 
dias, contados do último dia para seu recebimento. 

§ 4°- A Secretaria da Fazenda fará publicar, até o dia 31 de agosto 
de cada ano, o índice definitivo de que trata o inciso I do art. 1°, para 
fins de distribuição dos recursos no exercício subseqüente, após o 
julgamento das impugnações previstas no art. 9°. 

Art. go - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os 
prefeitos municipais e as associações de municípios ou seus 
representantes poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados de 
sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios para 
apuração anual do VAF e, no prazo de quinze dias, os demais. . 

Art. 1 O - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção 
e à circulação de mercadorias e à prestação de serviços tributados 
pelo ICMS, quando o estabelecimento do contribuinte do imposto se 
estender pelos territórios de mais de um município, a apuração do 
valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante acordo 
celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 1 o - Na hipótese de não haver o acordo previsto no "caput" deste 
artigo, o contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual, 
deve informar os valores adicionados nas operações realizadas no 
território de cada município. 

§ 2° - Na ocorrência de descumprimento do disposto no parágrafo 
anterior ou diante da discordância dos valores declarados pelo 
contribuinte do imposto, cabe recurso, no prazo previsto no art. 9°, à 
Secretaria da Fazenda, a quem compete apurar o valor adicionado. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente 
ao da data de sua publicação. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

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

L . o 13 8 755 er n . 03, de 27 de dezembro de 2000, e o art. 14 da Lei no 
12.425, de 27 de dezembro de 1996. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. c , 
Ermano Batista, Presidente e relator - Gil Pereira - Sebastião 

Helvécio - Chico Simões -José Henrique - lrani Barbosa - Jayro Lessa 
Anexo I 

(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de ) 
* - O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 9.5.2003. 

Anexo 11 
Índice de Educação - PEi 

(a que se refere o inciso V do art. 1 o da Lei no de 
PEi ICMAi x consider 
= 100 ando-

LICMAI 

a) MR O 
ICMAI Ml nd 
= 

CM 
AI 

e 

se: 

a.1_) .M.RMi é o número de matrículas na rede municipal de ensino do 
munrcrpro; 

a.2) CMA é a ca~acidade mínima de atendimento do município, 
calc~lada pela relaçao entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita 
de rm~os~os do município, compreendida a proveniente de 
transferencras, e o custo por aluno estimado pela Secretaria de 
Estado da Educação; 

b) L ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os municípios. 
Anexo 111 

Índice de Patrimônio Cultural - PPC 



(a que se refere o inciso VIl do art. 1 o da Lei no, de 

PP Somatório das notas 
C = do município 

Somatório das notas 

de todos os municípios 

*-O quadro do Anexo 111 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 9.5.2003. 

Notas: 
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1 - Os dados relativos aos bens tombados por órgão federal são os 
constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado 
anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
IPHAN. 

2 - Os dados relativos aos bens tombados por órgão estadual são os 
constantes na "Relação de Bens Tombados em Minas Gerais", 
fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais- IEPHA- MG -, e no art. 84 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais. 

3- O número de domicílios a que se refere a tabela foi obtido a partir 
do somatório do número total de domicílios dos setores censitários 
integrantes dos perímetros de tombamento. 

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos 
respectivos dossiês de tombamento ou os originários de estudos e 
resoluções da 13a Coordenação Regional do IPHAN. 

5-O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE. 
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas municipais 

são os atestados pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a 
comprovação, pelo município: 

a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica 
e metodologia adequadas; 

b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural, 
devidamente respaldada por lei; 

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens 

~------------~·--------------

culturais. 
Anexo IV 

Índice de Conservação do Município - IC 
(a que se refere do inciso 11 do art. 4o da Lei no, de 

1- Índice de Conservação do Município "I" 
IC E on 
= C de 

Mi 
F 
c 
E 

a) FCMi =Fator de Conservação do Município "I" 
b) FCE =Fator de Conservação do Estado 
li- FCE- Fator de Conservação do Estado 
FCE =L FCMI, onde 
a) FCMi =Fator de Conservação do Município "I" 
FCMi =L FCM i,l 
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b) FCM l,j = Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j" 
no Município "I" 

111 FCMi Área UCi,j x on 
,j = FC x FQ, de 

Área Mi 
a) Área UC i,j = Área da Unidade de Conservação "j" no Município 

b) Área Mi =Área do Município "i" 
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de 

Conservação, conforme tabela 
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de O, 1 a 1, relativo a qualidade 

física da área, plano de manejo, infra-estrutura, entorno protetivo, 
estrutura de proteção e fiscalização, entre outros parâmetros, 
conforme deliberação normativa do Conselho Estadual de Política 
Ambiental- COPAM. (1) 

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 até que sejam 
ponderadas as variáveis e disciplinada sua aplicação, por meio da 
deliberação normativa do COPAM. 

Tabela 



Fator de Conservação para Categorias de Manejo 
de Unidades de Conservação 

*- O quadro da Tabela foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 9.5.2003. 

Notas: 
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1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA 11 não 
dispõe de zoneamento. 

2 - APE: declarada com base nos arts. 13, inciso I, e 14 da Lei 
Federal no 6.766, de 19/12/79, para proteção de mananciais ou do 
patrimônio paisagístico e arqueológico. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Repercussão Financeira do Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei no 

23/2003 -. 
* - Os quadros referentes ao Substitutivo no 1 foram publicadoa na 
edição do "Diário do Legislativo" de 9.5.2003. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 44/2003 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em questão 

dispõe sobre a realização de cirurgia plástica reparadora pelos 
hospitais da rede pública estadual e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi o projeto 
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu 
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
do Substitutivo no 1, por ela apresentado. -

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de receber pàrecer 
quanto ao mérito, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o 
art. 102, XI, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela determina que os hospitais e centros de saúde da 

rede pública estadual informem às mulheres vítimas de violência 
sobre a possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica reparadora, 
nos casos de lesões ou seqüelas decorrentes de agressão física. Para 
a realização da cirurgia, a vítima deverá apresentar o Boletim de 
Ocorrência, e, após feito _o diagnóstico, ficarão a sua disposição, nos 
períodos pré e pós-operatório serviços de psicologia e assistência 
social. O Estado deverá adotar diversas medidas para viabilizar a 
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implementação do projeto, conforme um modelo assistencial que 
inclua a criação de- equipes de especialistas em cirurgia plástica: a 
realização de campanhas de orientação e publicidade institucional, 
com distribuição de material didático para a população; o 
encaminhamento de casos para diagnóstico complementar · ou 
tratamento em clínica especializada; a distribuição de produtos 
farmacológicos nos períodos pré e pós-operatório e o controle 
estatístico dos casos. 

É oportuno ressaltar que no Estado de São Paulo existem normas 
semelhantes, como é o caso da Lei no 10.940, de 2001, e da Lei 
Municipal no 13.466, de 2002. 

Faz-se necessário, para a correta compreensão do projeto, 
esclarecer o que vem a ser violência contra a mulher. Essa expressão 
é abrangente e inclui diferentes formas de agressão à integridade 
corporal, psicológica e sexual da mulher. De acordo com a Convenção 
lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher - Convenção de Belém do Pará -, "violência contra a mulher é 
qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano 
ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera 
pública como na esfera privada". O comitê que monitora a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher - CEDAW - considera a violência contra a mulher uma forma 
grave de discriminação, que impede que ela desfrute de seus direitos 
e liberdades em pé de igualdade com o homem. A violência contra a 
mulher vincula-se ao sexo, ou seja, é dirigida contra a mulher porque 
é mulher e a afeta profundamente. 

O índice desse tipo de violência é elevado, tanto no Brasil quanto 
em outros países. Dados do Relatório Nacional Brasileiro à CEDAW 
sobre a situação jurídica, político-econômica e social da mulher 
brasileira revelam que, de cada cinco dias de ausência da mulher no 
trabalho, um decorre de violência sofrida no lar. Ainda segundo o 
relatório, na América Latina, a violência incide sobre 25% a 50% das 
mulheres, e, no Brasil, a cada 15 segundos uma mulher é espancada. 
Já segundo o IBGE, no final da década de 80, 63% das vítimas de 
violência doméstica eram mulheres. As estatísticas disponíveis e os 
registros nas delegacias especializadas de crimes contra a mulher 
demonstram que 70% dos incidentes acontecem dentro de casa e que 
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o agressor é o marido ou companheiro. Mais de 40% das violências 
resultam em lesões corporais graves. (Grifo nosso.) 

Entretanto, como já foi relatado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, acusamos a existência da Lei no 13.188, de 1999, que dispõe 
sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no 
Es,tado, e, portanto, já trata da matéria, ainda que de forma genérica. 

E oportuno informar que a Secretaria da Saúde lançou, neste mês 
de abril, um projeto voltado às vítimas de violência sexual, que-inclui a 
disponibilização de um disque-denúncia, além de ações profiláticas 
contra as doenças sexualmente transmissíveis - DST - e distribuição 
de contraceptivos de emergência. 

Entendemos que o substitutivo apresentado pela citada Comissão 
atende, de certa forma, ao objetivo do projeto. Achamos, no entanto, 
que, para maior alcance da medida proposta, outras modificações se 
fazem necessárias, tanto na forma quanto no conteúdo da proposição. 
Para tanto, apresentamos o Substitutivo no 2, que, em seu art. 1°, 
atinge apenas a forma de apresentação do comando normativo, 
tornando-o mais incisivo e aproximando-o da intenção original do 
legislador. Além disso, inclui os serviços de assistência social e 
psicológica entre as ações de assistência do Estado às vítimas de 
violência. 

Já em seu art. 2°, o substitutivo tem o objetivo de aperfeiçoar os 
instrumentos de registro da violência no Estado e no Brasil, com vistas 
ao dimensionamento exato do problema. 

Conclusão 
Diante do exposto, a Comissão opina pela aprovação, em 1 o turno, 

do Projeto de Lei no 44/2003 na forma do Substitutivo no 2, a seguir 
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO No 2 
Modifica a Lei no 13.188, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre 

a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 3° da Lei no 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica 

acrescido dos seguintes incisos VIl e VIII: 
"Art. 3° - .................................... . 
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VIl·- garantir a realização de cirurgia reparadora gratuita· nos 

casos de lesões ou. seqüelas decorrentes de agressão comprovada 
mediante apresentação do Boletim de Ocorrência policial; 

VIII- oferecer assistência social e psicológica à vítima de violência.". 
Art. 2° - O inciso 11 do art. 4° da Lei no 13.188, de 20 de janeiro de 

1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4°- ...................................... . 
11 - levantamento estatístico dos casos de violência no Estado, que 

discrimine o tipo e a forma de violência, e manutenção de banco de 
dados atualizado.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Viana, relator - Fahim Sawan -

Neider Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 93/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O Projeto de Lei no 93/2003, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
dispõe sobre a obrigatoriedade da venda de medicamentos a granel 
no comércio varejista do Estado. 

Publicada em 27/2/2003, foi a proposição apreciada pela Comissão 
de Constituição e Justiça, da qual recebeu parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, o projeto a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
188, c/c_o art. 102, XI, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O escopo do projeto em tela é tornar obrigatória a venda fracionada 

de medicamentos disponíveis no mercado sob a forma de pílula e 
comprimido. 

Na justificação, o autor argumenta com a economia que a medida 
proporcionaria aos consumidores, especialmente àqueles que 
recebem prescrições médicas de um número específico de 
comprimidos, inferior ao contido nas embalagens convencionais. 
Argumenta ainda que há perdas consideráveis de produtos valiosos, 
se adquiridos em quantidade superior à que será consumida. 

Entendemos, a princípio, ser louvável a intenção do autor, pois 
í 
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sabemos do ônus econom1co representado pelo alto custo dos 
medicamentos, especialmente para os segmentos mais carentes de 
nosso povo. 

No entanto, a despeito do pretendido alcance social da proposição, 
é importante que façamos uma reflexão acerca de suas implicações 
técnicas, para fundamentarmos nossa opinião. 

As diretrizes para a comercialização de medicamentos são definidas 
em lei federal e regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA -, órgão ligado ao Ministério da Saúde. A Lei 
Federal no 6.360, de 23/9/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a 
que estão sujeitos esses produtos, em seu art. 11, determina: "As 
drogas, os medicamentos e quaisquer insumos farmacêuticos 
correlatos ( ... ) somente serão entregues ao consumo nas embalagens 
originais ou em outras previamente autorizadas pelo Ministério da 
Saúde". 

O objetivo desse comando é assegurar ao consumidor o acesso a 
todas as informações técnicas que caracterizam o produto, tais como 
data de fabricação, número do lote, prazo de validade, formulação, 
condições de armazenamento, indicações de uso, etc. A 
observância dessa norma deve ser fiscalizada pelo serviço de 
vigilância sanitária e representa uma garantia fundamental para o 
usuário do remédio. 

Regulamentando esse procedimento, a Resolução da ANVISA no 
328, de 27/7/99, prevê: 

"5.4 - É vedado à farmácia e drogaria: ., 
-o fracionamento de medicamentos". 
Essa Agência só admite fracionamento de produtos farmacêuticos 

em farmácia de atendimento privativo de unidade hospitalar, nas 
condições especificadas no item 5.4 do regulamento edita-do pela 
Resolução no 33, de 19/4/2000. · 

Isto posto, infere-se que não é tecnicamente aconselhável a 
liberação da venda a granel de pílulas ou comprimidos, que têm nas 
suas embalagens lacradas uma garantia de segurança do 
consumidor. A permissão ou a obrigatoriedade da abertura das 
embalagens, além de .contrariar a legislação federal em vigor, 
facilitaria, por exemplo, a venda de medicamentos com ·prazo de 
validade vencido ou a comercialização de lotes condenados, por parte 
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de pessoas inescrupulosas, colocando em risco a saúde do 
consumidor. _,,, _ 

Esforços podem e devem ser feitos para incentivar. . a 
disponi~ilização, pela indústria farmacêutica, de embalagens lacradas 
com menor número de unidades. Esse tema precisa, no entanto, se-r 
estudado à luz do provável impacto no custo final dos produtos. 

Reiteramos nossos elogios à no_bre intenção do autor, que, com 
sensibilidade, busca amenizar uma grave questão social no nosso 
Estado, notadamente num momento em que tomamos conhecimento 
de que a alta _de medicamentos é a maior responsável pela última 
elevação do lndice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -
verificada no País. Entendemos, no entanto, que não se deve trocar 
segurança por economia, quando se trata da saúde da população. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela rejeição do Projeto de Lei no 

93/2003. 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator- Doutor Viana-

Fahim Sawan. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 7/5/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. 
Filomena de Macedo Melo, ocorrido em 3/5/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. João de 
Almeida, ocorrido em 5/5/2003, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Olga 
Mendes Dôco, ocorrido em 30/4/2003, em Lagoa da Prata. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Lindomar Santos, ocorrido em 5/5/2003, em Guiricema. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 
"d", do Regimento Interno, a seguinte ~anifesta.ção: _ . t· 

de aplauso ao jornal "Voz Vicentina , da Soc1edade o Sa~ V1ce,n~e de 
Paulo de Coronel Fabriciano, pelo transcurso do 1 O a~1ver~ar~o de 
sua criação. (Requerimento no 396/2003, do Deputado Ch1co S1moes). 

BELO HORIZONTE, SÁBADO 1 O DE MAIO DE 2003 

ATAS 
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ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 8/5/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Rogério. 

Correia 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase 

(Expediente): Ata - Questões de ordem - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
Complementar no 23/2003 - Projeto de Resolução no 687/2003 -
Projetos de Lei nos 688 a 695/2003 - Requerimentos nos 636 a 
646/2003 - Proposição Não Recebida: Projeto de lei do Deputado 
Bonifácio Mourão - Comunicações: Comunicação do Deputado 
Wanderley Ávila - Registro de presença - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Pastor George, Biel Rocha, Fábio Avelar, 
André Quintão e Dalmo Ribeiro Silva - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a 
Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana- Durval Ângelo- Ermano Batista- Fábio Avelar- Fahim Sawan 
- Gil Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira- Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -



766 
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- Às 14h15min, a lista 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Questões de Ordem 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Ontem, o Deputado Miguel 
Martini, enquanto me encontrava no Palácio do Despacho, da tribuna 
desta Casa, proferiu denúncia seriíssima contra a MM. Juíza de 
Direito da Comarca de Andradas. 

Utilizarei a tribuna, posteriormente, mas, neste momento, manifesto, 
de público, minha solidariedade à MMa. Juíza Ora. Milce Terezinha 
Mansur, da Comarca de Andradas, pela sua eficiência, competência e 
transparência na administração da causa pública. 

O ilustre Deputado trouxe à baila acontecimentos ocorridos em 
2001, revivendo, trazendo grande consternação a esta Casa. Isso não 
faz bem à democracia. Esses fatos aconteceram há mais de dois 
anos. A Juíza foi alvo, ontem, das mais sérias ofensas à integridade 
moral, à condição de magistrada extraordinária, que tanto se dedicou 

. quando da instalação da 2a Vara na Comarca de Andradas. 
Protesto e lamento não estar ontem, aqui, para fazer o contrapontó 

ao Deputado Miguel Martini. Comprovaremos que não é dessa forma 
que se procede, usando o Plenário da Assembléia Legislativa para 
humilhar sem, pelo menos, ter conhecimento do contraditório ocorrido 
em 2001. Faço esse registro em nome da respeitabilidade da justiÇa 
da Comarca de Andradas, sem dúvida, uma das melhores do Estado. 
Tivemos, há pouco tempo, a presença do Presidente do Tribunal que 
foi instalar a Comarca de 2a Vara. Advogados estavam presentes ·e 
são testemunhas do comportamento sério e decisivo da MMa. Juíza, 
que merece nosso respeito. Obrigado. · 

- -
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O Deputado Miguel Martini - O Deputado que me precedeu 
parece estar falando de outra cidade, não de Andradas. Isso, talvez, 
por ter militado lá como advogado. Os advogados, de modo geral, têm 
de ter bom trato com o Judiciário. Do contrário, suas ações nunca 
avançam, nunca têm vitória. Talvez, devido a alguma relação de 
afetividade que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva tenha com a MMa 
Juíza, venha negar os fatos evidentes, narrados, tratados e, segundo 
a jornalista responsável pela matéria, com gravação. Não só reafirmo 
o que falei ontem da tribuna, mas também digo que precisamos 
discutir essa questão, e o Poder legislativo deve fazê-lo, e não 
encobrir quem ocupa cargos públicos - caso da Juíza - para humilhar 
pessoas que buscam a justiça. O que queremos, neste Plenário e em 
qualquer lugar, é estabelecer o debate em defesa dos menos 
favorecidos. 

O que lemos da tribuna foi notícia trazida por uma jornalista de 
Andradas. Ela afirma ter gravação. Diante disso, fizemos a denúncia. 
Portanto, estamos convidando-a para vir à Comissão de Direitos 
Humanos, ocasião em que deve fazer sua defesa. Porém, não 
podemos aceitar que pessoas humildes sejam desprezadas, 
humilhadas e ofendidas. Não nos podemos calar. Se os fatos não 
tiverem ocorrido dessa maneira, se não houver essa gravação, se as 
notícias não forem verdadeiras, não terei dúvidas, usarei a mesma 
tribuna para passar um nada consta. 

Além disso, outras informações nos chegaram de que isso tem sido 
prática. Com relação à 2a Vara. Não foi só a Juíza que quis isso. Os 
Deputado Durval Ângelo, Alencar da Silveira Júnior, Sebastião 

. Navarro Vieira, nós mesmos fizemos gestão no sentido de elevar essa 
vara. O que queremos é que os servidores públicos estejam a serviço 
do povo, não aproveitando-se de nenhum cargo, qualquer que seja, 
para humilhar, desprezar e praticar injustiças. Isso não vamos aceitar. 
Com isso, não vamos, de forma alguma, concordar. 

Faremos os debates necessários para esclarecimento da verdade. 
Não vamos aceitar que apenas uma fala se justifique por causa disso. 
Queremos buscar a verdade, dos dois lados. Por isso, fazemos 
requerimento para que essa discussão se dê na Comissão de Direitos 
Humanos. Estamos encaminhando esse processo, esse editorial, com 
a fala dessa Sra. Aparecida para o Presidente do Tribunal de Justiç~, 
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para a Corregedoria de Justiça, a fim de que os que têm a função 
apurem o caso. O que não podemos aceitar é que apenas uma 
palavra seja a verdade, que pessoas humildes sejam humilhadas. 
Usaremos esta tribuna quantas vezes forem necessárias. Estaremos 
abertos aos debates. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, 
recebi telefonema do Prefeito de Andradas, Sr. Wilke Veronese, do PT 
em segundo mandato, uma administração impecável, elogiável. Um 
senhor sexagenário, homem de bem, muito respeitado naquela 
cidade, desde a época em que lá foi Presidente do Banco do Brasil. 

Perguntou-me se havia assistido ao discurso do Deputado Miguel 
Martini, ontem. Falei que não, pois estive a tarde toda, como 'Vice-
Presidente e depois presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, 
que debatia o Projeto no 43/2003, do Deputado Miguel Martini, que 
tratava do ensino religioso. Como não ouvi o discurso, solicitei as 
notas taquigráficas, pois o Prefeito se dizia chocado pelos termos do 
discurso. Assumi compromisso de, na próxima semana, fazer um 
pronunciamento, quando estivesse de posse do discurso. 

E o Prefeito disse-me algo que já sabemos, que esse jornal de 
Andradas, não sei se agredimos os jornalistas, o que entendemos por 
imprensa, de chamar de jornal, mas vem, sistematicamente, por meio 
de um ex-Promotor, Nívio Previatto, atacando a Juíza daquela cidade, 
de forma cega, sem critério. E o Prefeito também disse outra coisa 
que já sabemos: que mesmo depois que o Promotor saiu da cidade, 
foi Secretário da Fazenda do Município, seu pai foi Prefeito e fazia 
intervenção política. Já tive nessa tribuna, da esquerda da 
Presidência, oportunidade de escrever quem é esse senhor, naquela 
cidade. 

Conhecemos a Ora. Milce quando era professora primária em 
Visconde do Rio Branco. Acho estranho que trate pessoas simples de 
forma diferenciada, já que tem origem popular. Esteve na liderança da 
histórica greve dos professores em 1979, ajudando no trabalho do 
conhecimento em Visconde do Rio Branco e região para a 
paralisação. É pessoa sensível, criativa, religiosa, católica convicta,. 
Tive oportunidade de participar com ela de atividades religiosas. E 
estranho que pessoa com essa formação trate alguém mal. 

Vou sistematicamente a Andradas, e as referências que tenho dela 
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são as melhores. Estive com vanos Deputados desta Casa, e 
muitos contribuíram para a instalação da 2a Vara~ A OAB e. vários 
setores da sociedade se pronunciaram favoráveis à Juíza. Para mim, 
não muda o que representa a Juíza. . 

"Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor nossa vã 
filosofia". Estamos travando briga partidária para o ano que vem? Uma 
questão política ou interesses de alguns grupos que, pelo senso de 
justiça, foram barrados nas cidades. Acho as palavras do Deputado 
Miguel Martini agressivas por se referirem a uma pessoa como a Ora. 
Milce, cuja postura como Juíza é exemplar. 

O Deputado Miguel Martini - O Deputado Durval Ângelo apenas 
recebeu telefonema do Prefeito, que é de seu partido. Meu discurso 
foi pequeno. O que li foi o editorial publicado no jornal com afirmativa 
de que há fita que comprova a existência dos fatos. Li a íntegra do 
editorial que, por afirmação da jornalista, tem o texto gravado. A fala 
~ão é minha, mas da Juíza de Andradas. Como os Deputados Durval 
Angelo e Dalmo Ribeiro Silva, visito bastante Andradas. Não foi o 
Prefeito o atingido. Não foi a Prefeitura atacada. Não foi o PT que foi 
atingido. Portanto, podemos descartar a questão de motivação 
política. O que existiu foi indignação pelo fato, mesmo porque tenho 
informações de que isso tem sido prática comum. 

O Poder Legislativo tem a obrigação de estabelecer; na Comissão 
de Direitos Humanos ou em outra que deva se instalar, oitiva das 
partes: o Promotor citado aqui hoje, a jornalista, a D. Aparecida, a 
Juíza, o Prefeito e demais pessoas para que possamos formar juízo. 
Deve ainda ter o apoio dos Deputados Durval Ângelo e Dalmo Ribeiro 
Silva. Pelo menos isso esse Poder tem a obrigação de fazer. Estamos 
encaminhando o requerimento à Comissão de Direitos Humanos, para 
estabelecer o debate e ouvirmos o contraditório. 

Acreditamos no estado de direito. Todos têm o direito de apresentar 
sua versão e sua defesa. O que fizemos foi a leitura desse editorial, 
que é gravíssimo. A jornalista responsável afirma ter a gravação. 
Temos de ouvir, a fim de que a sociedade mineira -que já começa a 
tomar conhecimento do caso-, seja informada. Sem dúvida, o Poder 
Judiciário, por meio dos instrumentos disponíveis, poderá fazer esse 
levantamento, a fim de que a justiça seja feita e as arbitrariedades, se 
constatadas, sejam de uma vez por todas extintas no Estado de 
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Minas. 

Queremos que o Poder Legislativo, a partir das duas versões, 
investigue o caso, a fim de saber de que lado está a verdade. Se 
estivermos equivocados, se esse editorial for mentiroso, as 
providências deverão ser tomadas. Mas enquanto não se comprovar 
de que lado está a verdade temos a obrigação de manter pelo menos 
uma suspensão de juízo para que os fatos sejam esclarecidos. Muito 
obrigado. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 23/2003 
Altera a Lei n° 5.301, de 1969, dispõe sobre o horário especial de 

estudante para os militares estaduais e cria a redução da jornada de 
trabalho para o militar estadual que for legalmente responsável por 
pessoa excepcional, se esta estiver em tratamento especializado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica inserido, onde convier, na Lei no 5.301, de 1969, o 

seguinte artigo: 
"Art. .... - Aos militares estaduais que sejam estudantes, em qualquer 

nível de aprendizagem, será possibilitada tolerância quanto ao 
comparecimento normal do expediente administrativo, do turno ou da 
jornada a que estejam obrigados a cumprir, obedecidas as seguintes 
condições: 

I - o interessado deverá apresentar ao comando da fração onde se 
encontra lotado atestado fornecido pela secretaria do instituto de 
ensino que comprove sua condição de aluno da instituição, bem como 
a informação do horário das aulas; 

11 - o interessado apresentará, mensalmente, atestado de freqüência 
às aulas, fornecido pela aludida secretaria da escola; 

111 - o limite da tolerância será de, no máximo, 1 h30min (uma hora e 
trinta minutos) por dia, devendo ser observado, de qualquer modo, no 
ato de liberação do militar, o tempo necessário para o deslocamento 

771 entre o local onde presta serviço e o local onde estuda 
independentemente-deste último situar-se em município vizinho· ' 

IV - anualmente o comando da fração a que pertence 0 ' militar 
estudan~e, ao receber o atestado de que trata o inciso 1 deste artigo 
remetera. o d~cumento à Seção de Recursos Humanos da Unidade: 
para publlcaçao em boletim interno. 

Pará.Wafo únic? - Os Co~andantes deverão priorizar 0 empenho 
dos militares ~a area operac1onal que estudam em turnos fixos, assim 
como deverao adequar o · horário de expediente dos militares 
estudantes que exercem atividades administrativas.". 

Art.. 2o - A~rescentem-se à Lei no 5.301, de 1969, onde convier, os 
segumtes art1gos: 

"Art. ..... - O militar estadual legalmente responsável por pessoa 
exce~c1onal em tra~amento especializado terá sua jornada de trabalho 
reduz~da par~ ~O (v1nte) horas semanais, se o requerer. 

Paragrafo umco - Par~ ate~d~r ao disposto no "caput" deste artigo, 
os Co~andantes deverao pnonzar o empenho dos militares da área 
ope.rac1onal que o~tiverem o benefício em questão em turnos fixos, 
ass1m. ~omo deverao adequar o horário de expediente dos militares 
benefiCiados que exercem atividades administrativas. 

Art. .... ~ O requ~rimento do militar solicitando o benefício de que 
tra~a o art1go antenor deve ser protocolado na unidade onde 0 militar 
~st1ve,r lotado, será dirigido ao Comandante dessa unidade e será 
1nstru1do com certidão de nascimento, termo de curatela ou tutela, 
confor~e o caso, e atestado médico de que o dependente é 
excepcional. 
;~rágrafo único - Do atestado médico deverá constar, ainda, 0 

cod1go (CID) da doença motivadora da excepcionalidade do 
dependente. 

Art. .... - Recebido o expediente pela unidade onde o militar se 
encontra lotado, esta o encaminhará, devidamente instruído com 
parecer do médico do Serviço de Atendimento de Saúde à Junta 
Central de Saúde. ' 

Art. .... - Feito o exame do expediente, a Junta Central de Saúde. 
so?r~ ele emi~irá laudo conclusivo, que ficará arquivado em prontuário 
propn? na unidade .. sendo expedido um extrato desse laudo, em que 
devera ser esclarecido se sua conclusão foi favorável ou desfavorável 
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ao atendimento do pedido. 

§ 1 o - Caso a conclusão do laudo da Junta Central de Saúde tenha 
sido favorável, o extrato a que se refere o artigo deverá informar 
também, se a doença identificada no atestado médico é de caráte; 
irreversível ou provisório. 

§ 2° - O prazo de validade da concessão é de 6 (seis) meses, 
contados da data da publicação do despacho concessório, podendo, 
no entanto, ser renovado, sucessivamente, por iguais períodos, à!vista 
de requerimento do interessado e observados os procedimentos 
estabelecidos nesta lei. 

§ 3° - A tramitação da documentação e a avaliação pela Junta 
Central de Saúde serão submetidas a regime de urgência, de modo 
que o andamento do processo em questão não ultrapasse 30 (trinta) 
dias até que se chegue a uma solução final. 

Art. .... - Após tomadas as medidas mencionadas no artigo anterior, 
a Junta Central de Saúde encaminhará o expediente à Diretoria de 
Recursos Humanos da Instituição Militar Estadual - IME - a que o 
militar pertence. 

§ 1 o - A Diretoria de Recursos Humanos da IME preparará, à vista 
da documentação pertinente e do extrato contendo a conclusão do 
laudo médico, minuta do despacho concessório ou denegatório, 
conforme o caso, para a assinatura do Comandante-Geral e posterior 
publicação. 

§ 2° - O despacho a que se refere o § 1 o deste artigo terá eficácia 
apenas no âmbito do serviço público estadual e, em caso" de 
transferência de fração ou unidade do militar, prevalecerá para os 

. efeitos a que se destina. 
Art ..... - Para efeito da aplicação do benefício de redução da-carga 

horária, o militar a ser beneficiado assumirá compromisso, por escrito, 
de, no caso de cessada a situação que gerou a concessão do 
benefício, por qualquer motivo, comunicar esse fato imediatamente ao 
comando da fração ou unidade militar em que estiver lotado, a fim de 
que seja feito o devido cancelamento da concessão, sob pena de 
devolução aos cofres públicos da importância recebida indevidamente 
pelas horas não trabalhadas, a que estava sujeito a partir da cessação 
daquela situação. 

§ 1 o - Uma vez publicado e comunicado, com sua respectiva 
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motivação, o ato de cancelamento da concessão do benefício 
tratado. neste capítulo, a unidade em que o militar estadual ·estiver 
lotado encaminhará o expediente devidamente instruído à Diretoria de 
Recursos Humanos da respectiva Instituição Militar Estadual. ~. 

§ 2° - A Diretoria de Recursos Humanos preparará minuta para a 
assinatura do Comandante da unidade e para posterior publicação, 
bem como deverá comunicar essa ocorrência à Junta Central de 
Saúde, para a devida anotação no prontuário próprio.". 

Art. 3° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: Com a Emenda à Constituição da República no 18/98, 

os militares foram profundamente diferenciados em relação aos 
servidores públicos civis, e, hoje, mesmo os benefícios mais 
justificáveis entre os civis somente se aplicariam aos militares se nova 
lei os instituísse. 

Desse modo é que, reconhecendo o vazio na legislação mineira, 
vimos agora pleitear que aos militares estaduais seja concedido um 
regime especial de cumprimento da carga horária semanal mínima a 
que estão obrigados pela Lei no 5.301, de 1969, ou quando estiverem 
estudando, dando-lhes a mesma tolerância que é dada aos demais 
servidores estaduais, ou quando tiverem por dependente pessoa 
excepcional que demande tratamento especializado. 

Tanto em uma quanto em outra situação os servidores públicos civis 
vêem suas justas necessidades- e por que não direitos? -de estudar 
e de cuidar de ente familiar excepcional asseguradas pelo Governo 
mineiro. A carga horária é flexibilizada tendo em vista que o fim 
público a ser atendido por aqueles servidores será desempenhado de 
melhor maneira se ele se aperfeiçoar nos estudos e se tiver menores 
preocupações em relação a seus dependentes que necessitem de 
cuidados especiais. Ora, não se trata de concessão graciosa do 
Estado aos servidores civis, mas de um verdadeiro reconhecimento de 
que, em se levando em consideração as peculiaridades da vida dos 
servidores, tanto melhor eles trabalharão. 

É necessário que não discriminemos os militares estaduais. Os 
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militares também estudam e quando estudam também prestam. 
melhores serviços à população. Os militares também têm 
dependentes excepcionais que estão submetidos a tratamento 
especializado e que precisam de maiores cuidados e, por isso, os 
militares ficam preocupados com seus dependentes, durante o 
expediente, se não podem cuidar devidamente deles. Qual, então, é a 
diferença real para mantermos o aludido vazio legal em relação a essa 
categoria muito relevante de servidores públicos- no sentido amplo da 
expressão - que são os militares? 

Precisamos legislar para instrumentalizar nossos gestores no 
reconhecimento para os militares desses direitos assegurados aos 
servidores civis. Se esses direitos dos servidores civis estão nas Leis 
n°s 869/52 e 9.401/86, com suas respectivas regulamentações, os 
militares estaduais esperam de nós, parlamentares mineiros, que 
possamos trazê-los também para o Estatuto do Pessoal Militar de 
Minas Gerais. 

Trata-se, portanto, de projeto que, além de não trazer aumento de 
despesa para a administração pública estadual, conseguirá reparar 
uma grave injustiça de que muito se ressentem os policiais militares e 
os bombeiros militares que trabalham no nosso Estado. Por esse 
apanhado de razões, peço a ajuda de meus pares para aprovarmos 
este projeto e transformarmos em lei complementar esse grande 
anseio dos militares. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 687/2003 
Rejeita as contas do Governador do Estado referentes ao exercício 

financeiro de 2001. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam rejeitadas as contas do Governador do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício financeiro de 2001, em 
decorrência das seguintes irregularidades insanáveis: 

I - omissão no encaminhamento ao Poder Legislativo do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI, base e referência para 
a elaboração do plano plurianual e dos programas estaduais regionais 
e setoriais previstos na Constituição mineira; 
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11 ~ descumprimento do disposto na Lei Estadual no 13.848, dé 19 

de abril de 2001, que extinguiu fundos e determinou que as despesas 
decorrentes da extinção correriam à conta de dotações orçamentárias 
a eles destinadas; . 

111 - descumprimento do disposto na Lei Federal no 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, que estabelece utilização de conta específica 
vinculada ao Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF -; 

IV - descumprimento do disposto no art. 77 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição Federal, que 
estabelece recursos mínimos a serem aplicados nas ações e nos 
serviços públicos de saúde; 

V- descumprimento do disposto no art. 212 da Constituição mineira, 
com a redação da Emenda à Constituição no 17, de 1995, que 
estabelece critérios de repasse de recursos à Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais- FAPEMIG -; 

VI - descumprimento do disposto no inciso X do art. 167 da 
Constituição Federal, complementado pelo art. 20 da Emenda à 
Constituição no 19; pelo inciso 11 do art. 37 da Lei Complementar 
Federal no 101, de 2000; pelo inciso I do art. 3° da Resolução no 78, 
de 1998, e pelo inciso I do art. 5° da Resolução no 43, de 2001, ambas 
do Senado Federal, que regulamentam transferência voluntária de 
recursos e concessão de empréstimos; 

VIl - descumprimento do disposto no art. 1 00 da Constituição 
Federal, com redação dada pela Emenda à Constituição no 30, de 
2000, que trata do pagamento de precatórios judiciários. 

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Gil Pereira - José 

Henrique- Chico Simões- lrani Barbosa- Sebastião Helvécio. 
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira 

para fins do § 1 o do art. 218 do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI No 688/2003 

Declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade São 
Vicente de Paulo de Rio Espera. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central dâ 

Sociedade São Vicente de Paulo de Rio Espera, com sede no 
Município de Rio Espera. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2003. 
Fábio Avelar 
Justificação: Este projeto de lei tem como finalidade declarar de 

utilidade pública o Conselho Central da Sociedade São Vicente de 
Paulo de Rio Espera, que tem como finalidade a congregação dos 
conselhos particulares e das conferências diretamente a ele 
vinculadas, bem como das obras unidas. 

É com esse objetivo que submeto este projeto de lei à aprovação 
dos nobres pares. 

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

PROJETO DE LEI No 689/2003 
Dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à 

preparação e de utilização de produtos fitoterápicos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado adotará política de incentivo à pesquisa e à 

preparação e de utilizaç~o de produtos fitoterápicos, com o objetivo de 
facultar ao Sistema Unico de Saúde - SUS - o uso desses 
medicamentos no tratamento de determinadas enfermidades. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por produto 
fitoterápico o medicamento obtido e elaborado a partir de matéria-
prima ativa vegetal, com finalidade terapêutica. · · 

Art. 2° - A política de que trata esta lei compreende' ações 
desenvolvidas pelo Estado diretamente ou por meio de programa de 
parceria com municípios ou consórcios intermunicipais de saúde. 

Parágrafo único- Incumbe ao Estado, em caráter especial: 
I - desenvolver a Política do Uso de Plantas Fitoterápicas, com o 

cultivo de hortas comunitárias nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri 
e no Norte de Minas; 

11 -dar suporte técnico, financeiro e operacional aos municípios que 
desenvolvam ações, projetos e programas de cultivo· de plantas 
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fitoterap1cas previstos por esta lei e estimular, por meio de 
parcerias, convênios, acordos ou ajustes, sua transformação em 
medicamentos. 

Art. 3°- Compete ao Estado: 
1 - promover a pesquisa científica voltada para a identificação e a 

classificação de plantas e para a análise de suas qualidades 
terapêuticas; 

11- promover o cultivo de plantas medicinais; 
111 - promover a pesquisa científica voltada para o desenvolvimento 

de processos de preparação de produtos fitoterápicos; 
IV- realizar ensaios clínicos de produtos fitoterápicos; 
V - proceder à preparação de produtos fitoterápicos; 
VI - distribuir produtos fitoterápicos, no âmbito do SUS, aos 

municípios e aos consórcios intermunicipais de saúde; 
VIl - proceder ao controle de qualidade de produtos fitoterápicos; 
VIII - orientar o processamento das plantas até sua transformação 

em medicamentos, com metodologias que garantam a qualidade do 
produto; 

IX - implantar programa de divulgação dos produtos fitoterápicos 
com vistas a orientar a comunidade e os médicos a respeito de sua 
utilização; 

X - promover a utilização de plantas cientificamente validadas como 
medicinais nos programas de atenção à saúde primária; 

XI - propiciar o desenvolvimento da assistência social farmacêutica 
com a colaboração médica e agronômica; 

XII - suprir aos cuidados básicos com saúde nas famílias de baixa 
renda. 

Parágrafo único- O Estado firmará convênio ou contrato com outras 
instituições, preferencialmente de natureza pública, para execução 
das ações previstas neste artigo que não puderem ser realizadas por 
seus órgãos. 

Art. 4° - O Estado implantará programa de parceria com o município 
ou o consórcio intermunicipal de saúde que desejar desenvolver 
sistema próprio de preparação ou de utilização de produtos 
fitoterápicos. 

§ 1 o - O município ou consórcio participante da parceria será 
responsável pela obtenção de matéria-prima e pela preparação, total 

I 

..,._ ____________ o,,....---------------' 
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ou parcial, de produtos fitoterápicos. 

§ 2° - O Estado participará do programa por meio de: 
I -prestação de assessoria técnica; 
11 - transferência de recursos financeiros, a título de auxílio à 

implantação ou ao desenvolvimento do programa; 
111 -capacitação dos recursos humanos necessários à preparação de 

produtos fitoterápicos; 
IV - realização de análises laboratoriais para o controle da qualidade 

de produtos fitoterápicos; 
V - promoção das demais ações necessárias à consecução do 

objetivo do programa. 
Art. 5° - A pesquisa de plantas voltada para a preparação de 

produtos fitoterápicos levará em conta a biodiversidade e priorizará as 
espécies encontradas em cada região do Estado. 

Art. 6° - A preparação de produtos fitoterápicos se fará com plantas 
nativas no Estado ou não, devidamente pesquisadas, cujo efeito e 
segurança sejam comprovados por estudo científico. 

Art. r - A distribuição dos produtos e a realização das análises 
previstas nos arts. 3°, VI, e 4°, § 2°, IV, desta lei não implicarão ônus 
para os municípios. 

Parágrafo único - Inexistindo disponibilidade financeira por parte do 
Estado, serão repassados aos municípios apenas os custos da 
preparação de produtos e das análises realizadas. 

Art. 8° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, 
incumbe ao Estado criar programas, instituir projetos, planos e grupos 
técnicos, em articulação com a sociedade civil organizada, abrir linhas 

·de crédito e conceder incentivos fiscais, realizar obras de apoio a 
iniciativas públicas e privadas, bem como consignar dotação 
orçamentária específica. 

Art. go - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias contados da data de sua publicação. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a 

Lei no 12.687, de 1° de dezembro de 1997. 
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2003. 
Fábio Avelar 
Justificação: O semi-árido mineiro, como de resto o Nordeste 
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brasileiro, é sujeito a fenômenos climáticos constantes e de· efeitos 
duradouros, e parte. da população dessas regiões é assolada pela 
escassez e pela miséria e submetida a condições de 
subdesenvolvimento, ressentindo-se da falta de políticas , públicas 
eficazes para o combate a esses efeitos maléficos. 

A Constituição mineira, com a finalidade de atender as regiões mais 
pobres, determina, no art. 41 da seção que trata da regionalização, 
que o Estado articule sua ação administrativa com os objetivos, entre 
outros, de "contribuir para a redução das desigualdades regionais, 
mediante execução articulada de planos, programas e projetos 
regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das 
coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social" e "assistir 
os municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica, 
situados na região, para que se integrem no processo de 
desenvolvimento". 

Essas e outras disposições visam a subsidiar a atuação dos órgãos 
públicos, em articulação com os municípios, para o desenvolvimento 
de ações, projetos e programas de incentivo à pesquisa e à 
preparação e de utilização de produtos fitoterápicos. 

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

PROJETO DE LEI No 690/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Betim -

ASB -,com sede no Município de Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Surdos 

de Betim - ASB -, com sede no Município de Betim. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2003. 
lvair Nogueira 
Justificação: A ASB é entidade civil, com personalidade jurídica, sem 

fins lucrativos, que não remunera os membros de sua diretoria nem 
distribui lucros, vantagens ou bonificações a seus dirigentes, 
associados ou mantenedores, conforme atestado apresentado. 

A Associação encontra-se em funcionamento há mais de dois anos ' 
' \1 
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780 
prestando relevantes serviços sócio-educacionais, culturais e 
desportivos aos portadores de deficiência auditiva de Betim e 
promovendo sua inserção na sociedade. 

Por atender os requisitos exigidos pela Lei no 12.972, de 27/7/98, a 
referida entidade merece ser agraciada com o título declaratório de 
utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI No 691/2003 
Proíbe a criação de novos cursos médicos e a ampliação de vagas 

nos cursos já existentes, nos próximos dez anos, e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica vedada a criação de novos cursos médicos no Estado 

nos dez anos seguintes à promulgação desta lei. 
Art. 2° - Fica vedada a ampliação de vagas nos cursos médicos 

existentes no Estado nos dez anos seguintes à promulgação desta lei. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2003. 
Ricardo Duarte 
Justificação: Assistimos, em Minas Gerais e em todo o Brasil, ao 

crescimento exagerado de instituições de ensino superior e de novos 
cursos de medicina, em especial por meio de instituições privadqs, o 
que significa a necessidade de o poder público estabelecer formas de 
controle da qualidade do ensino que é oferecido. 

Apesar de a autorização para abertura de novos cursos passar pelo 
Conselho Estadual de Educação, o que se observa claramente é a 
proliferação de cursos de baixa qualidade, sem que aspectos 
pedagógicos, de recursos humanos e a exigência de equipamentos 
tais como hospitais-escolas, bibliotecas e laboratórios sejam 
adequadamente observados, implicando conseqüências ainda não 
dimensionadas, especialmente no que se refere à formação dos 
profissionais da área médica. 

Atualmente, os cursos de medicina diplomam 8.200 profissionais a 
cada ano no Brasil. Em Minas Gerais, 46,5% dos alunos em cursos de 
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me 1cma estudam em escolas particulares (dados do Instituto de 
Es_tudos e Pesquisas· Educacionais - INEP -, de 1998). Tal realidade 
ex1g_e ~ue o Estado at~e p~ra g~rantir a adequada formação do 
profiSSional e para reduz1r a d1storçao entre a quantidade ·de médicos 
que se concentram_ principalmente nos centros urbanos, e a carênci~ 
apresen_tada esp~c1almente nas regiões mais pobres do Estado. . 

- Publicado, va1 o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o. art. ,1 02, do Regimento 
Interno. . _ ·~. . · 

PROJETO DE LEI No 692/2003 . . . 
Declara de utilidade pública o Centro Assistencial--de Laze~ Arte 

Cul~ura Aurora Solariam - CALACAS -, com sede no Município d~ Bel~ 
Honzonte. 

A Assoemb_léia Legislativa do ~~tado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 - F1ca declarado de utilidade pública o Centro Assistencial de 

Laz~r,, ~rte, Cultura Aurora Solariam - CALACAS -, com sede no 
Mun1c1p1o de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2003. 
Rogério Correia 
Jus~ificação: O Centro Assistencial de Lazer, Arte, Cultura Aurora 

S?lanom - CALACAS - tem por finalidade prestar assistência a 
cnanças, a~olescentes e idosos carentes nas áreas educacional 
cultural, soc1al e de lazer, incluindo apoio a suas famílias. ' 

O CALACAS a~siste 200_ i~osos c~rentes e desenvolve, com eles, 
trabalhos manua1s como tnco, ~roche, artes plásticas (reciclagem de 
garrafas e papel), bordados e pmtura em tecido. Na área de saúde 0 Cent~o mantém atendimento dentário, psicológico e farmacêuti,co 
gratwto. 

A e~tidade é fila_ntróp_ica, presta relevantes serviços à sociedade e 
mantem ~m sua d1r~tona pessoas idôneas. Assim, é justo apresentar 
e~t.e proJeto de le1, pretendendo que seja reconhecida como . de 
ut1lldade pública. 

- ~u.blicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e ~o !rabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 103, 1nc1so I, do Regimento Interno. · 

'' ' 
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PROJETO DE LEI No 693/2003 

Dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Consideram-se rios de preservação permanente os cursos 

de água ou trechos destes com características excepcionais de beleza 
ou dotados de valor ecológico, histórico ou turístico, em ambientes 
silvestres naturais ou pouco alterados. 

Art. 2° - A declaração como rio de preservação permanente visa a: 
1- manter o equilíbrio ecológico e a biodiversidade dos ecossistemas 

aquáticos e marginais; ' 
11 - proteger paisagens naturais pouco alteradas, de beleza cênica 

notável; 
111 - favorecer condições para educação ambiental e recreação em 

contato com a natureza; 
IV - proporcionar o desenvolvimento de práticas náuticas em 

equilíbrio com a natureza; 
V - favorecer condições para a pesca amadorística e desenvolver a 

pesca turística. 
Art. 3° - Ficam proibidos no rio de preservação permanente: 
1 - a modificação do leito e das margens, ressalvada a competência 

da União sobre os rios de seu domínio; ' 
11- o revolvimento de sedimentos para a lavra de recursos minerais; 
111 - o exercício de atividade que ameace extinguir espécie da fauna 

aquática ou que possa colocar em risco o equilíbrio dos ecossistem~s; 
IV - a utilização de recursos hídricos ou a execução de obras ou 

serviços com eles relacionados que estejam em desacordo com os 
objetivos de preservação expressos no art. 2° desta lei. 

Art. 4° - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM - definir os usos múltiplos das águas dos rios ou trechos de 
rios de preservação permanente e classificar as suas águas, 
observadas as disposições contidas no art. 2° desta lei. 

Art. 5° - São rios de preservação permanente: 
I - o rio Cipó, afluente do rio Paraúna, e seus tributários, integrantes 

da bacia hidrográfica do rio das Velhas; 
11 - o rio São Francisco, no trecho que se inicia imediatamente a 

jusante da barragem hidrelétrica de Três Marias e vai até o ponto logo 
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111 - os rios Pandeiros e Peruaçu, integrantes da bacia hidrográfica 
do rio São Francisco; . -· 

IV - o rio Jequitinhonha e seus afluentes, no trecho entre a nascente 
e a confluência com o rio Tabatinga; 
- V - o rio Grande e seus afluentes, no trecho entre a nascente e.o 
ponto doe m?ntante do remanso ~o lago da barragem de Camargos. 

Art. ~ -o Frcam revogadas a Ler no 10.629, de 16 de janeiro de 1992, 
e a Le_r n 12.016, de 15 de dezembro de 1995, cujas disposições se 
consolidam nos termos desta lei. 
_;Art. 7o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. ao - Revogam-se as disposições em contrário. 
. Sala das Reuniões, de abril de 2003. 
-Sebastião Helvécio 
Justificação: O trecho do rio Grande que se pretende preservar tem 

cerca de 120km de extensão, desde a nascente na serra da 
Mantiqueira, até o ponto mais a montante do remanso 'do reservatório 
da Hidr~létrica _de Camargos. Nessa porção do alto curso do rio, cujas 
cabecerra~ estao em el_evações superiores a 1.900m, as águas fluem 
por um lerto encachoerrado _e de corredeiras, desde o Município de 
Bocaina de Minas até o de Madre de Deus, onde passam para uma 
cota aproximada de 940m antes de entrar no lago do barramento de 
C~margos, após banhar as terras de Liberdade, Bom Jardim de 
Mrnas, Arantina, Andrelândia, Santana do Garambéu e Piedade do 
Rio Grande. 
Trat~-se do último tr~cho do rio Grande em que ainda predominam 

as parsagens naturars, pois, do reservatório da Hidrelétrica de 
Camargos à confluência com o rio Paranaíba, no Pontal do Triângulo, 
por cerca de 1.270km, suas águas estão represadas pelos sucessivos 
?arramentos das geradoras de energia .elétrica. Assim, a despeito do 
rmportante suporte que deram ao desenvolvimento do País as 
hidrelétricas. ~ransform~ram o regime natural do rio, de águas 
corrent~s raprdas, murtas_ vezes com turbulências produzidas por 
correderras ou em cachoerras, em um ambiente de fluxo muito lento 
quase . estacionário, resultante da sucessão de lagos do~ 
aprovertamentos para produção de energia elétrica. 1 

Mas a transformação ocorrida no rio Grande não se limitou ao flux;o 
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de suas águas. A elevação das águas extinguiu a vegetação ciliar 
do curso principal e de seus afluentes em todo o trecho represado e, 
como decorrência da falta de estruturas que permitissem a 
transposição dos barramentos, causou uma drástica redução' no 
número de espécies e de indivíduos da ictiofauna. Também estão sob 
as águas dos lagos as melhores terras das várzeas ribeirinhas do rio 
Grande e de seus afluentes, o que provocou imensuráveis danos à 
produção agrícola regional. Decorridas mais de três décadas do início 
da construção das hidrelétricas do rio Grande, a região Sul de Minas 
ainda sofre as conseqüências das migrações populacionais forçadas, 
das modificações impostas à malha viária e da fuga de investimentos 
da região. 

Assim, é importante que os 120km do trecho de alto curso do rio 
Grande, da nascente ao lago de Camargos, sejam preservados- por 
um instrumento legal que permita a atuação do poder público em prol 
do meio ambiente. Entretanto, há hoje uma concessão da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - para a construção de' uma 
nova hidrelétrica a ser instalada em área de grande beleza cênica e 
de alto potencial para a implementação de atividades de ecoturismo, 
denominada PCH Capivari, que resultará em uma nova redução do 
trecho preservado do rio. A necessidade da transformação desse 
trecho do rio Grande em rio de preservação permanente fica 
evidenciada pelos seguintes aspectos: 

- O rio encontra-se alterado em mais de 90% de seu curso pelos 
lagos das hidrelétricas instaladas. As suas características originais 
permanecem preservadas nos últimos 120km do curso superior, em 
uma extensão significativa. 

- A população dos municípios banhados pelo rio no trecho a ser 
preservado faz uso intensivo de suas corredeiras e cachoeiras para o 
lazer. A construção da PCH Capivari afetaria as cachoeiras do Funil, 
do Tesouro, do Muchoco, do Jairo ou da Ponte Velha, da Água Limpa 
e do Adalberto ou Gaspar, todas amplamente reconhecidas e 
utilizadas pela população local e por turistas, conforme consta do 
documento de análise técnica (ElA-RIMA) da PCH Capivari, elaborado 
pela FEAM. 

- A manutenção de um trecho significativo do rio em suas condições 
naturais permitirá o prosseguimento da reprodução das espécies da 
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ictiofauna original e propiciará , melhores condições para o 
repovoamento, via. migração, de seu trecho a jusante. _ . 

- A criação de condições efetivas, estabelecidas na lei e em seu 
regulamento, para que· empreendedores e os poderes públicos 
municipais possam desenvolver projetos turísticos ecológicos na 
região. 

Por último, lembramos que as Leis n°s 10.629, de 1992, e 12.016, 
de 1995, que tratam com muita pertinência dos rios de preservação 
permanente, foram consolidadas no projeto ora apresentado, com o 
objetivo de se evitar a proliferação de diplomas legais sobre o tema. 

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

PROJETO DE LEI No 694/2003 
Dá a denominação de Rodovia Governador Aureliano Chaves ao 

trecho da Rodovia MG-167 que liga Três Pontas a Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominado Rodovia Governador Aureliano Chaves o 

trecho da Rodovia MG-167 que liga os Município de Três Pontas e 
Varginha. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Antônio Aureliano Chaves de Mendonça nasceu em 

13/1/29, em Três Pontas, Sul de Minas. Filho do dentista e professor 
José Vieira de Mendonça e de Luzia Chaves de Mendonça, o ex-
Governador foi casado com Minervina Sanches de Mendonça, D. Vivi, 
falecida ano passado, com quem teve os filhos Maria Guiomar, 
Antônio Aureliano e Maria Cecília. 

Graduado em 1953 pela Escola Federal de Engenharia de ltajubá, 
no curso de Engenharia Mecânica e Elétrica, Aureliano Chaves 
ingressou na política em 1958, 'elegendo-se suplente de Deputado 
Estadual para o mandato de 1959 a 1963, pela UDN. Efetivado 
Deputado em junho de 1961, renunciou ao mandato em outubro de 
1962 para ocupar uma diretoria na ·ELETROBRÁS. Em 1963 elegeu-
se Deputado Estadual para o mandato de 1963 a 1967, durante o qual 
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licenciou-se duas vezes para ocupar os cargos de Secretário da, 
Educação e de Obras Públicas, no Governo Magalhães Pinto. 
Presente ativamente no movimento que depôs o Presidente João 
Goulart, em 1964, vinculou-se à ARENA em 1965, após a 
reorganização do quadro partidário, tornando-se o seu Vice-Líder na 
Assembléia Legislativa, em 1966. 

No episódio que culminou com a decretação do Ato Institucional no 
5, em 13/12/68, e na época de obscurantismo que a ele se seguiu, o 
mineiro Aureliano Chaves se viu diante do primeiro desafio de sua 
vida parlamentar: foi um dos poucos integrantes da bancada mineira 
na Câmara Federal a se posicionar contrariamente à licença 
pretendida pelo Governo do General Costa e Silva para processar o 
então Deputado Márcio Moreira Alves, acusado de haver, da tribuna, 
pronunciado um discurso considerado ofensivo às Forças Armadas. 

Negada a licença, o rolo compressor governista promoveu o 
afastamento do Deputado Djalma Marinho da Presidência da 
Comissão de Constituição e Justiça. Por essa razão, Marinho recebeu 
uma homenagem dos poucos companheiros que com ele se 
solidarizaram, tendo sido Aureliano Chaves o orador da solenidade de 
desagravo. 

O ex-Governador elegeu-se Deputado Federal para os mandatos de 
1967 a 1971 e de 1971 a 1975. 

Conduzido ao Governo de Minas, Aureliano Chaves deu 
continuidade ao processo de modernização econômica inaugurado 
por Rondon Pacheco, dinamizando o modelo que visava criar no 
Estado condições propícias ao desenvolvimento de grandes unidades 
tndustriais e agroindustriais. Esse período distinguiu-se, então, pelo 
ingresso definitivo de Minas na fase industrial, com o Governo 
Aureliano Chaves enfatizando os programas de expansão para a 
siderurgia e a produção de insumos básicos, principalmente 
fertilizantes. 

Nesse diapasão, em 1976, iniciaram-se as obras de terraplanagem e 
construção de alojamentos da Aço Minas S.A. - AÇOMINAS. Na 
mesma época, dava-se andamento aos contratos de aquisição de sua 
usina em Ouro Branco,. paralelamente, começavam as obras de 
expansão da USIMINAS e planejava-se a construção de nova linha de 
produção da Siderúrgica Mendes Júnior, em Juiz de Fora. 

A implantação dos projetos da VALEP, em ltabira, da Valefértil, 
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em Uberaba, e da~Fosfértil, em Patos de Minas, foi passo decisivo 
para assegurar a auto-suficiência brasileira no setor de fertilizantes. 
Esse conjunto de realizações,. a conclusão das obras da Fiat 
Automóveis, a pavimentação de estradas e a abertura de novas 
frentes de trabalho transformaram Minas Gerais, no Governo 
Aureliano Chaves, no segundo pólo industrial do Brasil. 

Em 1979, Aureliano Chaves ocupou a Vice-Presidência da 
República, reafirmando as virtudes de sua vida pública, quais sejam o 
destemor e a dignidade, exemplos que lega às novas gerações de 
homens públicos. A determinação e o desprendimento de Aureliano 
Chaves ensejaram a construção de uma etapa decisiva para a história 
recente do processo de redemocratização do País, quando Aureliano 
liderou a dissidência que culminou com a criação da Frente Liberal e a 
eleição de Tancredo Neves para a Presidência da República. 

O recente desaparecimento de Aureliano Chaves, ocorrido em 
30/4/2003, representou para o Brasil e, em especial, para Minas 
Gerais, uma perda irreparável, visto que, por sua estatura moral, foi 
um dos homens que melhor simbolizou a grandeza de Minas Gerais, 
honrando as nossas tradições centenárias de defesa da liberdade e 
da Pátria. 

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

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

PROJETO DE LEI No 695/2003 
Altera o art. 1 o da Lei no 14.609, de 23 de janeiro de 2003. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

_Art. 1 o - O art. 1 o da Lei no 14.609, de 23 de janeiro de 2003, passa a 
v1gorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - Ficam concedidas a llka do Nascimento Ribeiro a pensão 
especial de que trata a Lei no 11.732, de 30 de dezembro de 1994 
calculada conforme o disposto no art. 1 o da Lei no 13.736, de 9 d~ 
novembro de 2000, e a indenização de que trata o art. 2° da Lei no 
13.736.". 

Art. 2° - Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei . 
I! 
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serão provenientes de dotação orçamentária própria. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente 
ao da sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: A Lei no 11.732, de 30/12/94, alterada pela Lei no 

13.736, de 9/11/2000, concedeu pensão especial, mensal, a 
Deputados Estaduais cassados pela Revolução de 1964, mas, por um 
lapso, não incluiu o nome do Deputado Wilson Modesto, também 
cassado, no rol dos beneficiários. Para corrigir essa injustiça, ·o 
Legislativo mineiro aprovou, em 23/1/2003, a Lei no 14.609, que 
contempla com a citada pensão a Sra. llka do Nascimento Ribeiro, 
viúva do Deputado Wilson Modesto. 

Entretanto, na forma como foi aprovada, a lei não prevê a outorga à 
Sra. llka da indenização de que trata o art. 2° da Lei no 13.736, de 
9/11/2000, novamente discriminando o Deputado Wilson Modesto. 
Com o intuito de corrigir essa imperfeição, apresentamos este projeto 
de lei, que, estou certo, contará com o apoio dos nobres pares, a fim 
de que todos os parlamentares que tiveram suas carreiras políticas 
interrompidas por perseguições políticas possam receber desta Casa 
o mesmo tratamento. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 636/2003, do Deputado Biel Rocha, solicitando seja formulado 

apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes com vistas 
a que se promova parceria com a Prefeitura Municipal de Coronel 
Pacheco para a realização de obras de reforma, cobertura e 
iluminação da Praça de Esportes Josemar Placidino de Souza. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 637/2003, do Deputado Biel Rocha, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a que 
se promova parceria com a Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco 
para a realização das obras que enumera. (- À Comissão de 
Transporte.) 
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No 638/2003, do Deputado Biel Rocha, solicitando seja formulado 

apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que encaminhe a esta 
Casa o resultado das análises de solo, capim e sangue de animais 
atingidos por vazamento de rejeitas químicos na zoha rural de 
Cataguases em março de 2003. (-À Mesa da Assembléia.) 

No 639/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado 
voto de co~gratulações ~om o 31° Batalhão da Polícia Militar por seus 
5 anos de Instalação. (-A Comissão de Segurança Pública.) 

No 640/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que solicite à 
Procuradoria-Geral do Estado o acompanhamento especial do 
processo movido pela Associação dos Professores Públicos de Minas 
Gerais - APP-MG - contra o Estado. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

No 641/2003, do Deputado Weliton Prado, pleiteando sejam 
solicitadas ao Governador do Estado informações sobre as medidas a 
serem tomadas em relação ao processo movido pela APP-MG contra 
o Estado em conseqüência da anulação do concurso público para 
ingresso na carreira de profissionais da educação. 

No 642/2003, da Comissão de Administração Pública, pleiteando 
seja solicitada ao Juiz Substituto da 4a Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Belo Horizonte cópia de inteiro teor do processo no 
02401597111-2. 

No 643/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando 
sejam solicitadas ao Procurador-Geral do Estado informações sobre 
os precatórios pagos pelo Estado no exercício de 2002. 

No 644/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando 
seja solicitada ao Presidente do BDMG a listagem de todos os 
devedores, com os valores devidos, do BEMGE, do CREDIREAL e da 
MinasCaixa. 

No 645/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando 
sejam solicitadas ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
informações sobre os precatórios alimentares e não alimentares 
emitidos por essa Corte e ainda não pagos. 

No 646/2003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas, 
pleiteando sejam solicitadas ao Presidente do Tribunal de Contas 
informações sobre a tramitação de processos nessa Corté, ai 

l 
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remuneração de seus servidores e o alcance de sua fiscalização. (-' 
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

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

deixa de receber a seguinte proposição: · 
PROJETO DE LEI 

Estabelece a obrigatoriedade de realização de exames para 
identificação de catarata, glaucoma e retinopatia congênitos em 
recém-nascidos nos hospitais da rede pública do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Estado realizará o exame de diagnóstico clínico da 

catarata , glaucoma e retinopatia congênitos em recém-nascidos nos 
hospitais, maternidades e clínicas da rede pública e nos da rede 
privada contratados ou conveniados com o SUS. 

Art. 2° - Obtido resultado positivo, o recém-nascido diagnosticado 
será encaminhado para cirurgia no prazo máximo de trinta dias. 

Art. 3°- A família do recém-nascido receberá o relatório dos exames 
e dos procedimentos efetuados, com esclarecimentos e orientação 
quanto ao tratamento a ser adotado. . , 

Art. 4°- Serão disponibilizados pela Secretana de Estado da Saude, 
às entidades interessadas, os dados, trabalhos e estudos catalogados 
a respeito dos pacientes atendidos pelo dis~osto nesta lei. . , 

Art. 5° - Serão aplicados para o cumpnmento desta le1, alem de 
outros disponíveis, recursos do Fundo Estadual de Saúde- FES. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias. 
· Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2003. 
Bonifácio Mourão 
Justificação: Segundo os entendidos no assunto, catarata, glauc~ma 

e retinopatia, definidos como a formação anormal de vasos da ret1n~a, 
não são doenças que atacam somente pessoas idosas; esses tres 
problemas oftalmológicos podem afetar o bebê ao nascimento. _ 

No Brasil, por desinformação ou negligência, essas doenças sao 
ignoradas pelos profissionais credenciados, na _seqüênci~ do pa_rto, 
vindo a ser descobertas pela mãe que, ao cu1dar do f1lho recem-

na~cido, percebe _algum~ coisa diferente nos olhos da crian a, 791 
mu1tas vezes em c1rcunstancias já irremediáveis. · .. ç 

Ao contr~rio ?o adulto, o tratamento da catarata congênita não 
ac~ba_ na Clr~rg~a, pro~seg~e _durante todo o desenvolvimento visual. 
Da1 ~ 1mportanc1a do d1agnost1co ainda no berçário e da operação em 
segUid~, o m_esmo valendo para o glaucoma congênito. 

A retmopat1a da prematuridade é muito mais freqüente, acometendo 
30 entre cada 1.000 prematuros com menos de 1 7so·g · d b b ~ · , VIa e regra 
e es ~ue ~a~ce_m com menos de 40 semanas de gestação. 
A sa_ude e d1~e1to de todos e dever do Estado, e como tal deve ser 

garan!1da me?1ante políticas sociais e econômicas que visem à 
reduçao do n~co _de doenças e de outros gravames, como bem 
prescreve a Le1 Ma1or no seu art. 196. 

O pr?i_eto e~ t~la está fundamentado na importância da formulação 
de pollt1cas publicas que busquem priorizar o aspecto preventivo no 
tratamento das doenças. 

O ~ropósito,_ ~ortanto, é de que os hospitais que fazem 
0 atendimento pubhco ~s~umam a obrigação de diagnosticar doenças 

que comprometem a v1sa? das crianças, com reflexos na vida adulta. 
Ressalte-se ~ue proJeto semelhante, do Deputado Marcelo 

Gonçalves, !ram1tou nesta Assembléia na legislatura anterior. 
Pela~ razoes ~xpostas, conto com o parecer favorável dos nobres 

pares a aprovaçao desta proposição. 
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 

Deputado Ricardo Duarte. 
, , . Comunicações . 

- E tamb_ef!l encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 
Wanderley Av1la. 

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

dos. ~I unos da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete qu~ 
part_lclp~m do Programa Jornada Universitária da Escol~ do 
Leg1slat1vo. ' 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pastor George. . 
O Deputad~ ~astor George* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, VISitantes, telespectadores da TV Assembléia, abordarei 
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dois assuntos importantíssimos. São duas reivindicações antigas, , 
sobre as quais esta Casa deve manifestar-se. 

Uma diz respeito ao desenvolvimento das regiões carentes do nosso 
Estado, ou seja, o Norte de Minas e os vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri. A outra está relacionada com a situação dos instrumentadores 
cirúrgicos, categoria que busca, há muitos anos, a regulamentação da 
profissão. Ontem, 7 de maio, foi o dia nacional dessa classe. 

O momento para discutir as metas para o desenvolvimento das 
regiões carentes de nosso Estado não poderia ser mais oportuno. 
Sabemos que temos enfrentado grandes crises nas áreas da 
segurança, das finanças, da saúde, do meio ambiente, como nos 
mostra o que ocorreu na indústria Cataguases. Ainda não podemos 
avaliar o estrago provocado no meio ambiente. Sabemos que os 
prejuízos e os danos ao meio ambiente são irreparáveis. 

Temos consciência da crise internacional que está havendo. O Brasil 
vem sendo fortemente afetado pelas turbulências dos mercados, pela 
elevação das taxas de juros, que prostrou a economia, produzindo 
índices de desemprego até hoje nunca vistos em todos os Estados da 
Federação e, conseqüentemente, em Minas Gerais. 

Vivenciamos um momento de incertezas, porém o motivo da minha 
fala não é tratar de assuntos internacionais na sua essência, pdrque 
desejamos inverter a situação do Estado, das reg1oes mais 
necessitadas, especialmente o Norte e as regiões dos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri. 

Neste momento de reflexão, de expectativa pelo Programa Fome 
Zero, que está sendo discutido e avaliado em todo o País, destaco 
que 165 cidades mineiras do Norte e dos vales do Jequitinhonha, do 
Mucuri e do rio Doce estão sendo priorizadas e serão atendidas por 
esse programa. 

Essas cidades possuem um dos mais baixos IDHs; daí, nossa 
preocupação com a efetivação do Programa Fome Zero. Sabemos 
dos esforços do Governo Federal, mas é preciso que haja urgência, já 
que 165 cidades carentes de nosso Estado serão atendidas. 

O vale do Jequitinhonha sempre foi conhecido como o vale da 
miséria, da pobreza e da tristeza. Todas as vezes que lá estive, pude 
comprovar, "in loco", que a situação é realmente diferente daquela 
externada para o Brasil e para o mundo, de que se trata de região 
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onde não existe esperança, onde as pessoas estão fadadas a viver 
eternamente uma subvida. , _ '· 

Fiquei feliz com o Governador Aécio Neves porque uma das 
primeiras medidas tomadas foi a criação de uma secretaria 
extraordinária para priorizar o desenvolvimento dos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri, assim como o Norte. É uma iniciativa 
importante que visa a implementar ações de combate à fome e 
projetos de crescimento econômico para a região. Somente assim 
mudaremos essa triste realidade e a imagem negativa dessa região. 
Isso também gerará emprego e renda para a população local. 

Reunindo 26 Prefeitos da Associação da Microrregião do Vale do 
Mucuri, o Governador trouxe-nos esperança e mostrou-nos que, com 
a união de esforços do Governo Federal, do Governo Estadual, da 
Assembléia Legislativa e do Congresso Nacional, as reformas 
necessárias se concretizarão. Dessa forma, podemos vislumbrar 
recursos a serem aplicados em áreas prioritárias. Não devemos ficar 
apenas no discurso. É preciso que haja ações efetivas. 

Aécio Neves vem cumprindo uma de suas metas, que é a 
articulação de ações com o Governo Federal, o que nos alegra. 
Lamentavelmente, nos últimos quatro anos, fomos vítimas da falta de 
diálogo e de articulação política entre as esferas governamentais. Não 
queremos que isso se repita. Nosso Governador demonstra que não 
permitirá que o Estado viva em situação de separação e ausência de 
sintonia com a União. Vimos que, na prática, essa interlocução vem 
ocorrendo, até mesmo com organismos internacionais de fomento, 
proporcionando a implementação de projetos fundamentais ao 
crescimento econômico de Minas. 

O Governador tem dito que, se chegar ao final do seu mandato e 
conseguir que as populações dessas regiões carentes sintam que 
houve administração voltada para eles, se sentirá recompensado. Em 
tese, observamos que há sintonia de idéias quanto ao combate à 
pobreza, à fome e ao desemprego. 

Sabemos que todas as regiões de Minas sofrem com a carência de 
oportunidades, mas, nas regiões mais pobres, esse índice acentua-se, 
o que faz com que, em muitas famílias, alguns de seus membros se 
sintam obrigados a abandonar sua região e buscar, até em outros 
Estados, condições para sobreviver e voltar, levando algo para suas 

I ,, 
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famílias. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte)- Cumprimento-o por sua fala, 
colaborando com uma informação. Ontem estive em Brasília com o 
Ministro do Fome Zero e os Presidentes nacional e metropolitano da 
Sociedade São Vicente de Paulo, que disseram que o vale do 
Jequitinhonha é uma das preocupações do Projeto Fome Zero, e já 
estão sendo tomadas medidas para que as cidades do vale sejam 
atendidas. O Ministro falou da importância e da seriedade desse 
programa. Há uma lista, mas precisa ser checada, pois, ainda que _o 
Ministro atenda 99,9% dos necessitados, se uma pessoa que esteJa 
fora do programa receber esse cartão, o Governo Federal será 
questionado. Gostei muito da exposição. O programa é sério. O 
Governo quer atingir as famílias realmente necessitadas. Nossa 
solicitação da participação da Sociedade São Vicente de Paulo, que 
faz esse trabalho há mais de 130 anos, foi bem acolhida pelo ministro, 
que deseja essa parceria. A Sociedade São Vicente de Paulo faz 
sindicância semanal em todas as casas, inclusive no vale do 
Jequitinhonha, onde há os conselhos metropolitanos. O programa irá 
abranger de Diamantina a Teófilo Otôni, Governador Valadares, do 
vale do Jequitinhonha até a Bahia, ou seja, o "vale da miséria". 
Parabenizo V. Exa. por sua preocupação com aqueles que sofrem 
com a fome e a miséria em nosso País. 

O Deputado Pastor George* - Obrigado pelo aparte que enriqueceu 
muito nosso raciocínio. O vale do Jequitinhonha conta com uma área 
de 85.000km2 , compreendendo 85 municípios da região Nordeste e 
concentrando mais de 1 milhão de habitantes, equivalente a 8% da 
população do Estado. O vale do Jequitinhonha não é um vale de 
pobreza; pelo contrário, tem grande potencial econômico. E envio um 
apelo aos empresários e às entidades que lidam diretamente com as 
indústrias. 

Apelo para que haja mais atenção com o vale do Jequitinhonha, a 
exemplo da FIEMG, INDI, EMATER e BDMG. 

No Jequitinhonha existe região rica em minerais, com reservas 
expressivas de diamantes, que o colocam como uma das principais 
reservas de berilo, sianita, quartzo, lítio, colombita, tântalo e outras. 
Ou seja, não é o vale da desesperança e da tristeza como querem 
rotulá-lo. Digo isso porque tenho ido sempre ao vale do Jequitinhonha. 

-
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para enumerá-las ·porque o tem e. ma e demais Cidades. Não' dá 

S p · ' po e curto 
. ~- . re~ldente, ontem foi o Dia . . .. 

Crrur_grc?, Instituído peta Lei no 1.421 de ~aCionai do lnstrumentador 
do srndlcato nacional da categ . ' d 8/10/97. Ressalto o trabalho 
profissão. Em Minas Gerais te orra e _efendo a regulamentação da 
pelo Centro de Ensino de lnstr mos mais de 4.000 alunos, formados 
UT~AM!G e do SENAC. umentadores Cirúrgicos, com apoio da 

Trvemos, há pouco tempo audi A • 

a regulamentação é federal, apet~ncra para debater a questão. Já que 
par~ q~e se empenhem na' aprovaa~~ nossos _53 Deputados Federais 
proflssao dos instrumentad ç . . d~ projeto que regulamenta a 
categoria séria que lida tod ores . crrurgrcos, para contemplarmos 

.1. ' os os d1as com a ·d N-om1 Ir, apesar de estarmos lim·t d VI a. ao podemos nos 
Temos de contribuir para discuss~ a os como Deputados Estaduais. 

Port t · . ao ampla 
ano, _e Importante sensibilizarmos o~ 

que o projeto seja aprovado I Deputados Federais para 
Obrigado. ' regu amentando a profissão. 'Muito 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a a!av 
O Deputado Bie! Rocha ~ S rpa, o ~eputado Biel Rocha. 

o t d r. residente Sra o . epu a os, o Presidente Luís lná . L , . s. eputadas e Srs. 
lndrcação de dois nomes para as t c~o ufa da Silva anunciou ontem a 
no Supremo Tribunal Federal res vagas abertas, no mês passado 
ocupar cadeira de Ministro da ~ca~m ~ escolha do primeiro negro par~ 

Um dos escolhidos e' Joaq . s's a a_ corte do País. 
u1m ened1to Ba b G 0 negro, de Minas Gerais ue sub . . ~ ?sa ornes, justamente 

aposentou compulsoriam~~te ~trtulu o Mrnrstro Moreira Alves que 
dia 19. por er completado 70 anos no úitimo 
. A e~~olha inédita no Brasil de um ne r 

Slmbolrco e é uma vitória dos m . g o para o Supremo tem caráter 
· ovrmentos pelo d. · especial . daqueles que trabalham no s lrertos humanos, em 

preconc_erto, em particular o racial. combate a todo tipo de 
Jo~q~lm Benedito Barbosa Gomes 

Republrca no Rio de Janeiro ' 48 anos, Procurador da 
t_rabalhos sobre ação afirmativ~e~~~ e com a!uação marcada pelos 
livros relativos à questão. Mineiro d:aP~r raclsm~, publicou alguns ·. 

acatu, filho de pedreiros t 
' 

'-------0------r-~---0 
--------------~ 

-
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entrou para o Ministério Público Federal em 1984, em Brasília, 
onde morou a partir dos 16 anos até 1993. 

Formado pela UnS, atuou como advogado no Rio_ de Jane_iro ~ em 
vários países da Europa; fez mestrado em dire1~o. const~t~c1onal, 
público, administrativo e comparado e é do~~or em d1re1to pol1t1~~ pela 
Universidade de Paris; trabalhou como graf1co no Senado, of1c1al de 
chancelaria no ltamaraty, assessor jurídico do SERPRO e consultor 
jurídico do Ministério da Saúde; é ~m d?s principais defens_ores da 
adoção do sistema de quotas nas umvers1dades, professor adjunto ?o 
Departamento de Direito de Estado da UERJ. Barbosa Gomes_, ale~ 
de dar palestras e prestar consultorias, principalme~te r~lat1vas a 
discriminação racial, é professor visitante na Un1vers1dade da 
Califórnia, em Los Angeles. 

A nomeação de Joaquim Benedito sinaliza que Lu~a pretende d~r 
espaço a políticas de combate ao preconceit~ . rac1al, somadas_ a 
criação, no dia 21 de março, da Secretaria de Pollt1cas e de Promoçao 
de Igualdade Racial. . . • . 

Outro registro importante tenho a fazer. O jO~em Hen,nque _Cand1do, 
conhecido como Vitória, nascido em Belo Honzonte, e praticante_ de 
"skate", esporte que vem crescendo no País. Nos_ últimos 1 ~ d1as, 
conseguiu, no "X-Games", campeonato latino-amen_cano ocorn~o no 
Rio de Janeiro, a única vaga para participar do mund1al a ser r~~l~zado 
em agosto, em Los Angeles. Colecionando dezena~ de v1ton_as e 
belas "performances" em competições, representara o Bras1l na 
Califórnia. Obrigado. , . 

o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Fab1o Avelar. 
. o Deputado Fábio Avelar - Sras. Deputadas e S~s. E?eputado~, TV 
Assembléia, galerias, há algumas semanas, comumq~e1_ desta tnbuna 
aos caros colegas que havia protocolado projeto de le1 dispondo sobre 
a Política Estadual de Estímulo à Construção de Barragens e ,de 
Desenvolvimento Econômico das Regiões dos Vales do 
Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. 

Naquela oportunidade, ao elogiar o tra~alh~ que vem se~do 
desenvolvido pela Secretária Elbe Brandão, af1rme1 que a~~ele projeto 
seria um instrumento fundamental para o Governador Aec1o N~ves e 
para a Secretária, que querem soluções para re_duz1r as 
desigualdades regionais e garantir condições ao desenvolvimento de 

-
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Protocolei ontem, 7/5/2003, projeto de lei que dispõe sobre a Política 
Estadual de Incentivo à Pesquisa, à Preparação e à Utilização de 
Produtos Fitoterápicos. 
Trata-~e de projeto _baseado no mesmo conjunto de objetivos que 

deu . ongem ao_ projeto referente à construção de barragens, 
ante~1~rmente Citado, para as mesmas regiões dos vales do 
Jequ1t1~honha ~ Mucu~i _e do Norte de Minas. Estabelece que o Estado 
adotara a refenda pol1t1ca de incentivo, propondo facultar ao SUS 

0 uso ~esses medicamentos fitoterápicos no tratamento de 
determ1na?as enfermidade~. Essa política compreende ações 
desen~olv1das pelo ~s~a_do diretamente ou por meio de programa em 
parcena _com os mun1c1p1os ou consórcio intermunicipal de saúde. 
? me~1camento fitoterápico é obtido e elaborado a partir de matéria-

pnma at1va vegetal com finalidade terapêutica. 
No que toca à incumbência dos partícipes desse projeto, caberá ao 

Estado o desenvolvimento da política ora proposta, por meio do cultivo 
~e hort~s comunitári~s nas regiões mencionadas, do suporte técnico, 
fm~nce1ro e operacional a~s municípios que desenvolvem ações, 
projetos _e progra~a_s de cultiVO de plantas fitoterápicas e do estímulo 
a parcenas, conven1os, acordos ou ajustes, visando à transformação 
dessas plantas em medicamentos. 

Ao ~unicípi:> ou con~~rcio_ municipal, participante da parceria, 
cabera obtençao da matena-pnma e preparação, total ou parcial dos 
produtos fitoterápicos. ' 
. A p~s~uisa de ~Jantas voltadas para a preparação de produtos 
f1t?t~rap1~os lev~r~ em conta, evidentemente, a biodiversidade e 
pnonzara as espec1es encontradas em todas as regiões do Estado. 

Portanto, trata-se d~ projeto que objetiva assistir e integrar, no 
processo de dese~volv1mento, os municípios que possuem condições 
escassas de cresc1mento socioeconômico. 

A exemplo d_o_"Projeto das Barragens" que requeri aos colegas, mais 
~ma vez, sollc~to o empenho e o apoio para a aprovação desse 
1mp~rtante projeto que, se aprovado, possibilitará melhoria de 
qualidade de vida à população de toda a região. 

Aproveitando esta oportunidade, quero comentar e ao mesmo 
tempo, elogiar o projeto do Governador Aécio Neves, e~caminhado a \ 
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esta Casa na semana passada, que visa incentivar e possibilitar 
aos jovens a oportunidade de obter o primeiro emprego. Aliás, o 
projeto foi intitulado "Primeiro Emprego". · 

Ao elogiar o Governador Aécio pela iniciativa, informo que há nesta 
Casa, desde o ano passado, projeto em tramitação, visando gerar 
condições favoráveis para a criação do primeiro emprego. Essa-- é 
medida que, evidentemente, proporcionará aos jovens oportunidade 
de acesso ao difícil mercado de trabalho. (- Lê:) "O Deputado requer 
seja anexado ao Projeto de Lei no 310/2003, que dispõe sobre a 
concessão de incentivo fiscal às empresas que contratem 
empregados com idade entre 16 e 18 anos, o Projeto de Lei no 
668/2003, instituindo o programa primeiro emprego, de autoria do 
Poder Executivo, por se tratar de matéria que guarda identidade e 
semelhança com outra já em tramitação nesta Casa." 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Deputadas da Assembléia Legislativa, cidadãos e cidadãs que 
acompanham nossos trabalhos, venho à tribuna registrar uma 
iniciativa de todos os Deputados desta Assembléia, com o apoio da 
Mesa, que considero da mais alta relevência: a criação da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já 
recolhemos mais de 40 assinaturas de adesão ao manifesto de 
lançamento da Frente Parlamentar, que representa o compromisso da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais em cumprir o art. 227 da 
Constituição Federal, que resgata a noção de direito geracíonal, 
colocando como absoluta prioridade os direitos da criança e do 
adolescente, e também o compromisso dessa instituição com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069, de julho de 1990. 
Aí reside a primeira importância dessa Frente. Sabemos do 
compromisso histórico de vários parlamentares individualmente com a 
causa da criança e do adolescente; do trabalho das comissões 
permanentes em várias áreas setoriais em relação à criança e ao 
adolescente. Mas a Frente Parlamentar resgata o compromisso da 
instituição com o Estatuto. Esse é um debate político da mais alta 
importância, às vezes rebaixado no nosso País. É comum as pessoas 
dizerem que o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito 
avançado, uma lei feita para os moldes da Europa, como se a criança 
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e a família da Europa fossem portadoras de direitos superiores a 
qualquer criança- deste mundo. O problema no Brasil é que as 
condições sociais, o descumprimento das leis e a noção de cidadania 
·estão rebaixados. Temos de empreender uma luta para que todos os 
. poderes públicos e a sociedade cumpram o Estatuto da Criança e do 
_Adolescente, principalmente neste tempo de violência e 
--marginalidade. As pessoas, por falta de informação, dizem que a 
culpa é do Estatuto, que passa a mão na cabeça do adolescente. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no caso do adolescente 
que comete ato infracional, sete medidas educativas, incluindo 

.:privação de liberdade, com internação em estabelecimento 
·educacional. O problema é que não existe, em Minas e no Brasil, uma 
__ rede competente para fazer com que o Estatuto seja cumprido. São 
necessárias não só medidas sócioeducativas, que são a ponta do 
"iceberg", mas também políticas públicas destinadas ao atendimento e 

, à proteção integral previstas no Estatuto. 
· Considero importante essa Frente Parlamentar. O primeiro item é o 
compromisso institucional com o cumprimento do Estatuto. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado 
André Quintão. Quero parabenizá-lo por falar, mais uma vez, sobre a 
Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente 
apresentada para debate no Plenário. Foram mais de 40 signatários 

-da Assembléia Legislativa. Considero que o lançamento da Frente 
ltaobim foi um sucesso, quando lá estivemos com os Deputados 
:Laudelino, Maria José Haueisen e outros. Esse sucesso precisa ter 
seqüência. Como disse o Deputado André Quintão, é necessário criar 
uma rede em Minas Gerais e outra nacional em defesa da criança e 
do adolescente. O objetivo da Frente Parlamentar é esse. 

No ano passado, outra legislatura·, tive oportunidade de presidir a 
Comissão Especial que apurou denúncias e fez propostas de políticas 
públicas contra a exploração sexual de crianças e de adolescentes. O 
relatório que entregamos contém 28 propostas sobre essa questão. 
Muitas delas são de fortalecimento das entidades, tais como. o 
Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, do Conselho de 
Defesa da Criança e do Adolescente. No entanto, é necessário haver 
um canal permanente de cobrança e. um outro de apuração de 
denúncias, que também é outro fator importante. 
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Informo aos Deputados que recebi denúncia, em forma de -

processo em uma cidade do interior - não vou dar detalhes, porque 
está havendo investigação -, de uma rede de pedofilia que, se for 
confirmada, é um problema seriíssimo, que estaremos detectando no 
Estado. Nossa Frente Parlamentar vai ter papel importante nessa 
apuração. As Polícias Civil e Federal já estão investigando. Essas 
violências que ocorrem contra a criança e o adolescente não podem 
continuar escondidas na sociedade. Temos a função de protegê-los. 

Deputado André Quintão, conclamo os Deputados para que, cada 
vez mais, criemos raiz em torno dessa Frente e, nas nossas bases, 
onde temos trabalho político, possamos trazer também as Câmaras 
Municipais e os Vereadores para participar dessa rede em defesa da 
criança e do adolescente. Julgo que essa é uma das tarefas mais 
importantes que temos. 

A Constituição Federal foi sábia ao dizer que a defesa e os direitos 
da criança e do adolescente têm prioridade absoluta. É necessário 
que esse artigo constitucional seja cumprido. Parabéns, Deputado 
André Quintão! 

O Deputado André Quintão* - Agradeço o aparte, Deputado Rogério 
Correia, um dos articuladores da Frente. A intenção de todos os 
Deputados que assinaram essa adesão é, nos próximos dias, realizàr 
uma reunião ampla para estabelecer uma pauta, um cronograma de 
trabalho. A linha será essa apresentada pelo Deputado Rogério 
Correia. Precisa haver uma articulação com os parlamentares federais 
e os municipais. Sabemos que uma rede de políticas públicas pode 
garantir o direito da criança e do adolescente. 
- Muitas vezes, as competências e as atribuições estão distribuídas 
pelos diversos níveis de Governo. Algumas medidas devem ser no 
âmbito municipal, como, por exemplo, a existência dos conselhos 
tutelares, peças-chave no cumprimento do Estatuto. Muitos municípios 
mineiros ainda não têm conselho tutelar. A metade dos municípios 
mineiros não tem sequer conselho da infância e da adolescência. 
Cerca de 10% ou 20% dos conselhos existentes hoje têm fundo. E 
apenas uma pequena parcela tem recurso do Tesouro municipal nos 
fundos, nas cidades e nos-municípios de Minas. 

É uma articulação importante e a estamos chamando de Rede 
lnterparlamentar de Apoio à Criança e ao Adolescente. 
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O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Sr. Presidente 

gostaria de registrar a presença, em nossas galerias, do Sr. Camil~ de 
Assis Silva, Presidente do Colegiado de Gestores Municipais da 
Assistência Social - COGEMAS. 

Como co-autor do requerimento - junto com mais 40 Deputados -
para a instituição da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, queria fazer uma reflexão breve de que 
fizemos em ltaobim, na segunda-feira. Lembramos uma frase de 
nosso poeta e cantor Milton Nascimento: "Há que se cuidar do broto, 
para que a vida nos dê flor e fruto". 

o_ Estado, em todos os seus níveis- federal, estadual, municipal -, a 
sociedade e a família, principal responsável, estão sendo omissos, 
não estão cuidando bem do broto - as crianças e os adolescentes -; 
portanto estão produzindo e colhendo maus frutos. A cada dia, 
ouvimos mais notícias de violência, drogas, tráfico, abuso sexual, etc. 

Há que se cuidar do broto, e nossa Frente se propõe exatamente a 
fazer isso. Em parceria com a sociedade, a rede pública com seus 
poderes, entre eles o Ministério Público, e a família, pretendemos 
defender a vida das crianças e dos adolescentes. Assim, cuidaremos 
do broto, para que a vida dê muitas flores lindas -e frutos muito bons. 
Queremos um jardim neste mundo, e isso é possível. 

Essa é a proposta da Frente. Talvez, na semana que vem, 
tenhamos nossa reunião, a fim de empreender ações concretas para 
garantir a qualidade de vida de todos. 
· Parabéns ao André e a todos os que assinam o documento! 
Trabalharemos juntos nessa Frente. 

O Deputado André Quintão* - Agradeço as palavras do Deputado 
Laudelino Augusto e digo aos Deputados e Deputadas que a Frente 
tem importância também por outro fator: ao congregar mais de 40 
parlamentares, de diversos partidos, na luta por uma causa ética, 
humanitária, civilizatória, traz legitimidade política para a defesa dos 
fundos, do orçamento, de efetivo investimento na área das crianças e 
dos adolescentes no Estado. Além dessa legitimidade e força política, 
de maneira suprapartidária, ela retrata uma união de esforços, porque 
representantes de todas as 16 comissões permanentes da 
Assembléia estarão presentes. 

O direito da criança já começa na gravidez, no pré-natal adequado,, 
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no combate à desnutrição, por isso a área da saúde é de 
fundamental importância na defesa da vida. A educação é estratégica 
e passa pela educação infantil e pelo curso fundamental, ou seja, pelo 
ciclo de educação básica. A profissionalização é fundamental para 
preparar o adolescente para o mundo do trabalho. É necessária a 
assistência social, vista, pois se compreende que a família é o 

· elemento estruturante na proteção integral da criança e do 
adolescente. Temos ainda a segurança alimentar. Portanto, tratar da 
criança e do adolescente implica uma rede de políticas públicas 
integradas, o que motiva também a criação da Frente. 

Do ponto de vista político, a Frente poderá estabelecer canais de 
interlocução sérios e respeitosos com os mecanismos constituídos no 
Estado, que representam toda a luta em defesa dos direitos da criança 
e do adolescente: o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, 
órgão máximo de deliberação das políticas dessa área; a Frente de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que congrega todas 
as entidades da sociedade civil que trabalham na área; a Associação 
Estadual de Representação dos Conselheiros Tutelares - ACOTEMG -
; os conselhos das outras áreas da assistência social; o CONSEA, na 
área de segurança alimentar; o Conselho de Saúde e outros. 

Então, a constituição dessa frente é passo importante para o 
fortalecimento de políticas públicas nessa área. Queremos e vamos 
realizar discussão séria sobre a LDO, o Plano Plurianual e a Lei 
Orçamentária Anual. Não basta o compromisso retórico, queremos 
ações, com recursos que, de fato, garantam políticas públicas 
voltadas para o que as pessoas de bem precisam; por isso a 
Constituição Federal colocou como prioridade absoluta o direito da 
criança e do adolescente. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputadas, voltaremos a esta tribuna, na próxima semana, para 
apresentar o contraditório em decorrência do pronunciamento do 
Deputado Miguel Martini. Eu e o Deputado Durval Ângelo usaremos a 
tribuna para apresentar e_ esclarecer a verdade dos fatos acontecidos 
na progressista e respeitada Comarca de Andradas, há mais de dois 
anos. 
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Porém, neste momento, não poderia deixar de fazer a seguinte 

reflexão: Parece- que o inconsciente nacional já incorporou a idéia, 
amplamente difundida, de que o Brasil não reverencia a memória, 
tanto quanto deveria, daqueles que dedicaram suas vidas ao 
engrandecimento da Nação. 

Talvez tenha sido a razão pela qual o Palácio do Planalto descuidou-
se, atrasando a decretação de luto oficial em memória de um grande 
brasileiro e filho de Minas Gerais. Esta Casa, porém, não poderia 
silenciar-se na repercussão dos feitos memoráveis de quem tanto a 
dignificou, cuja trajetória de vida contribuiu decisivamente para o 
progresso de Minas Gerais e para as grandes transformações 
nacionais. 

Antônio Aureliano Chaves de Mendonça nasceu em 13/1/29, em 
Três Pontas, Sul de Minas. Filho do dentista e professor José Vieira 
de Mendonça e de Luzia Chaves de Mendonça, o ex-Governador foi 
casado com Minervina Sanches de Mendonça, carinhosamente 
conhecida por Dona Vivi, falecida ano passado, com que teve os filhos 
Maria Guiomar, Antônio Aureliano e Maria Cecília. 

Graduado em 1953 pela Escola Federal de Engenharia de ltajubá, 
no curso de Engenharia Mecânica e Elétrica, Aureliano Chaves 
ingressou na política em 1958, elegendo-se suplente de Deputado 
Estadual para o mandato 1959-1963, pela UDN. Efetivado Deputado 
em junho de 1961, renunciou ao mandato em outubro de 1962 para 
ocupar uma diretoria na ELETROBRÁS. 

Presente ativamente no movimento que depôs o Presidente João 
Goulart, em 1964, vinculou-se à Arena em 1965, após a 
reorganização do quadro partidário, tornando-se seu Vice-Líder na 
Assembléia Legislativa, em 1966. 

No episódio que culminou com a decretação do Ato Institucional no 
5, em 13/12/68, enfrentou seu maior desafio da vida parlamentar e 
firmou-se como grande homem público e estadista nacional. 

Nesse momento, mais uma vez, a atitude de Aureliano inclinou-se 
aos ditames da sua consciência. Foi um dos poucos integrantes da 
bancada mineira na Câmara Federal a se posicionar contrariamente à 
licença pretendida pelo Governo do Gen. Costa e Silva para processar 
o então Deputado Márcio Moreira Alves, acusado de haver, da tribuna, 
pronunciado um discurso considerado ofensivo às Forças Armadas. 
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Negada a licença e afastado o Deputado Djalma Marinho da 

Presidência da Comissão de Constituição e Justiça, foi Aureliano 
Chaves o orador da solenidade de desagravo em que poucos 
companheiros se solidarizaram com aquele ilustre parlamentar. ' 

Aureliano Chaves elegeu-se Deputado Federal para os mandatos 
1967-1971 e 1971-1975. Conduzido ao Governo de Minas, Aureliano 
Chaves deu prosseguimento ao processo de modernização 
econômica inaugurado por Rondon Pacheco, dinamizando o modelo 
que visava criar no Estado condições propícias ao desenvolvimento 
de grandes unidades industriais e agroindustriais. 

Esse período distingue-se, então, pelo ingresso definitivo de Minas 
na fase industrial, centrando-se a atuação do Governo Aureliano 
Chaves nos programas de expansão e na produção de insumos 
básicos, principalmente fertilizantes. Nesse diapasão, em 1976 eram 
iniciadas as obras de terraplanagem e construção de alojamentos da 
AÇOMINAS. 

Na mesma época, dava-se andamento aos contratos de aquisição 
de sua usina em Ouro Branco e, paralelamente, começavam as obras 
de expansão da USIMINAS e planejava-se a construção da nova linha 
de produção da Siderúrgica Mendes Júnior, em Juiz de Fora. , · 

A implantação dos projetos da VALEP, em ltabira, da VALEFERTIL, 
em Uberaba, e da FOSFÉRTIL, em Patos de Minas, foi passo decisivo 
para assegurar a auto-suficiência brasileira no setor de fertilizantes. 

Esse conjunto de realizações, a conclusão das obras da Fiat 
Automóveis, a pavimentação de estradas e a abertura de novas 
frentes de trabalho transformaram Minas Gerais, no Governo 
Aureliano Chaves, no segundo pólo industrial do Brasil. 

Em 1979, Aureliano Chaves ocupou a Vice-Presidência da 
República, reafirmando as virtudes de sua vida pública, quais sejam o 
destemor e a dignidade, exemplos que lega a essa nova geração de 
homens públicos. 

Nessa quadra, a determinação e o desprendimento de Aureliano 
Chaves ensejaram a construção de uma etapa decisiva para a história 
recente do processo de redemocratização do País, quando liderou a 
dissidência que culminou .com a criação da Frente Liberal e a eleição 
de Tancredo Neves para a Presidência da República. 

Ministro de Minas e Energia no Governo Sarney, Aureliano Chaves 

'----------0-------

805 
ratificou em sua gestão, de maneira firme e decisiva,~ o seu 
compromisso inabalável com as questões éticas e morais 
expressando definitivamente a sua firmeza de caráter e de respeit~ 
com a coisa pública. 

Permito-me, Sr. Presidente e Srs. Deputados, reproduzir aqui alguns 
trechos do artigo de Acílio Lara Rezende, publicado no jornal "O 
Tempo", edição de hoje, com o título "A morte de um bravo": 

"Na sua impecável trajetória política, deixou inúmeros exemplos de 
ética e respeito pela coisa pública. Com coragem, sua marca principal, 
disse e repetiu algumas frases, exclusivamente suas, só 
aparentemente contraditórias, como esta: 'A vida política é uma 
sucessão de fatos e uma contínua antecipação de fatos'. 

Ou como esta outra, que pronunciou em todas as oportunidades que 
teve: 'Estamos sempre tapando o sol com a peneira' - um erro, diga-
se de passagem, no qual jamais incorreu, pois foi sempre coerente e 
verdadeiro. 

Sua retidão de caráter não lhe permitiu incluir-se dentre os que, 
sorrateiramente, contrariam a verdade. Por isso, nunca deixou de 
emitir sua opinião, doesse a quem doesse". 

Sobre a atuação de Aureliano Chaves no processo de 
redemocratização, Lara Rezende assim bem resumiu o seu 
importante papel: 

"Sem a força da sua presença moral, talvez a história fosse outra. 
Foi, repito, em todo sentido, um bravo, mas que sempre se fez 
acompanhar das virtudes do recato e da humildade". 

Foi com essa mesma bravura que Aureliano Chaves posicionou-se 
contra a privatização de Furnas. Aliás, não somente no caso de 
Furnas, mas de todo o sistema elétrico, afirmando sempre ser esse 
Url) setor estratégico que deveria permanecer em mãos do Estado. 

E por essa demonstração de bravura e altivez, de fé e de amor à 
sua família, à Pátria, ao seu Estado de Minas Gerais e à sua querida 
terra Três Pontas que, em nome do Sul de Minas e da bancada sul-
mineira nesta Casa, gostaria de render justa homenagem a esse 
grande homem. 

Entendo, Sr. Presidente, oportuna a materialização dessa 
homenagem e o faço, ainda que de maneira singela, ao apresentar• 
nesta Casa projeto de lei que dá a denominação de Rodovia 

\j 
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Governador Aureliano Chaves ao trecho da MG-167, que liga sua ~ 
terra Três Pontas à vizinha cidade de Varginha. 

É inegável, nobres colegas, que o recente desaparecimento de 
Aureliano Chaves, ocorrido no último 30 de abril, representou para o 
Brasil e, em especial, para Minas Gerais uma perda irreparável, visto 
que, por sua estatura moral, foi um dos homens que melhor sintetizou 
a grandeza de Minas Gerais, honrando as nossas tradições 
centenárias em defesa da liberdade e da Pátria. 

Resta-nos, pois, como atitude que honra a memória desse ilustre 
mineiro, ter a sabedoria necessária ao aprendizado das elevadas 
lições que o exemplo de Aureliano Chaves nos transfere. Tenho 
certeza de que sua memória e exemplo serão seguidos por todos nós, 
parlamentares mineiros e do Brasil. Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - 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 Roberto Carvalho - Sr. Presidente, o companheiro 

Chico Simões e eu, representando a nossa bancada, entramos com 
uma proposta de emenda à Constituição, que trata da composição da 
Assembléia Metropolitana. Na época em que a Constituição foi 
regulamentada, a Assembléia Metropolitana sofreu um vício de 
origem, em função de algo circunstancial. Conforme a Constituição 
Federal, o Governo tem papel preponderante, como é a sua função, 
em todas as regiões metropolitanas. Criamos - o que deu origem à 
AMBEL - uma assembléia de Prefeitos, e não uma Assembléia 
Metropolitana, em que o peso do Estado foi subestimado. Na atual 
Assembléia Metropolitana, o Governo Estadual tem o mesmo peso 
que qualquer município, independentemente do seu tamanho. Por 
exemplo, Sarzedo tem o mesmo peso do Governo do Estado. 
Conseqüentemente, o Governo de então e os posteriores nunca 

investiram na Assembléia Metropolitana. 
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Ç)utro vício de origem é que as Prefeituras têm o mesmo peso 
indistintamente, não respeitando o peso populacional. O que 
acontece? Belo Horizonte e Betim têm o mesmo peso de Sarzedo e 
Rio Acima, que possuem oito ou 1 O mil habitantes. · Isso é 
inconcebível. A AMBEL transformou-se em uma assembléia de 
Prefeitos, que não funciona. Não temos ainda o Plano Diretor 
Metropolitano, não temos um órgão técnico - pois o PLAMBEL foi 
extinto - para cuidar do planejamento e da discussão da região 
metropolitana. 

Após esse diagnóstico, entramos com uma proposta de emenda à 
Constituição, criando a agência de desenvolvimento, dando o peso 
que o Estado deve ter, ou seja, 50% da Assembléia Metropolitana. A 
agência será criada como um organismo técnico, apontando para um 
conselho deliberativo, incorporando as mudanças e os avanços que 
aconteceram em todo o País. O estatuto da cidade prevê que todo 
organismo de deliberação e de decisão metropolitana, assim como o 
da cidade, tem de incorporar membros das entidades civis. A idéia é 
criar um grande conselho. 

Para nossa surpresa, a AMBEL - que não existe como formuladora 
da política metropolitana, por esses vícios -, na sua última reunião, 
discutiu meios de derrotar essa proposta de emenda à Constituição. É 
um absurdo que os Prefeitos, em vez de participarem dos debates 
nesta Assembléia, tenham decidido, na AMBEL, contratar um 
advogado constitucionalista para orientá-los, mesmo que a proposta 
seja aprovada, sobre a forma de inviabilizá-la. É lamentável que a 
AMBEL, em vez de discutir a sua reformulação, para que possa 
funcionar corretamente, tente acabar com a proposta de emenda à 
Constituição. 

Além dessa denúncia, Sr. Presidente, havia outras, que ficarão para 
a próxima oportunidade. Nesta legislatura, temos várias propostas de 
outras regiões metropolitanas do interior do Estado. Hoje, o Secretário 
do Planejamento, Augusto Anastasia, ao participar da formulação, 
como Conselheiro Técnico da atual Assembléia Metropolitana, 
reconheceu os erros do passado, dizendo que, se não corrigirmos os 
vícios de origem da Constituição, não teremos a Assembléia 
Metropolitana, e os grandes problemas continuarão sem solução. '\\ 
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Obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados: em que 
pese às decisões precisas e acertadas desta Presidência na tutela do 
Regimento Interno deste Poder legiferante mineiro, ficamos surpresos 
pela decisão proferida por V. Exa., na 30a Reunião Ordinária, ocorrida 
no dia 6 de maio. 

Com fulcro no art. 173, § 2°, a Mesa Diretora determinou a anexação 
do Projeto de Lei no 270/2003, de minha lavra, que dispõe sobre uma 
política estadual de ação afirmativa para a comunidade negra, 
instituindo cotas mínimas para a população negra no acesso aos 
cargos e empregos públicos, ao Projeto de Lei no 69/2003, de autoria 
da nobre Deputada Maria José Haueisen, que altera o art. 1 o da Lei no 
11.867, de 28/6/95, propondo a alteração de uma lei específica dos 
portadores de deficiência, assegurando-lhes participação efetiva no 
mercado de trabalho, essencialmente no poder público, aumentando a 
reserva de 1 0% para 15% de suas vagas. 

A Lei no 11.867 foi fruto de proposição apresentada pelo Deputado 
João Batista de Oliveira, eminente defensor de políticas públicas 
voltadas para as pessoas portadoras de deficiência, culminando, 
assim, na criação de uma norma que permita a participação efetiva 
desses cidadãos na vida pública do nosso Estado, definindo os 
critérios para o usofruto dos benefícios dispostos nesse ordenamento. 

Esdrúxula, se não bizarra, ficará uma lei mineira específica, que 
trata de portadores de deficiência, norma já consolidada em nosso 
ordenamento jurídico e bastante aceita como forma de assegurar 
meios de acesso ao mercado de trabalho para as pessoas que 
apresentem deficiência e maior dificuldade de espaço para o seu 
labor, com dispositivos que assegurem quotas de ação afirmativa para 
o negro. Este será o caminho, em caso de indeferimento do presente 
pleito, pois elaboraremos substitutivo ao Projeto de Lei no 69/2003, 
inserindo a comunidade negra em dispositivos de uma lei imprópria. 

Embora tardio, mas atendendo às aspirações da comunidade afro-
brasileira, o Projeto de Lei no 270/03 realiza uma reparação histórica, 
já que 45% dos brasileiros são descendentes dos africanos e, em sua 
maioria, são pobres e vivem em condições subumanas. Estamos 
diante de um genocídio sutil e perverso. Visamos, com a quota de 
ação afirmativa para os negros, criar uma massa crítica capaz de 
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ocupar cargos nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário .. 
Co~o se per~~be, ~ã~ há que se confundir um projeto de lei que 

propo~ u~a polrtrca publica de ação afirmativa para o negro com outro 
que drspoe sobre portadores de deficiência, tão somente· porque 
trat~m de reserva de vagas em empregos e cargos públicos. · 
. Mrnas trabalha em silêncio, porém cochilou e dormiu. É assim que 
estamos, sem uma política pública avançada e desenvolvimentista 
~em normas que valorizem, resgatem e exaltem o afro-mineiro. Po; 
rsso, ~os curvamos ao legado de contribuições na formação histórica 
de Mrnas Gerais feitas pelos negros, e, no mínimo, queremos 
assegurar aos nossos cidadãos o que já é adotado no Governo 
Federal e em outros Estados, com discussões bastante adiantadas 
sobre P?l.ític~s ~e acesso ao mercado de trabalho para setores 
etnorracrars hrstoncamente discriminados. 

Não . ~erificamos identidade ou semelhança dessas duas 
proposrçoes. Pelo contrário, não compreendemos como a Lei no 
11.867, de 28/7/95, regulamentada pelos Decretos nos 42.257, de 
15/1/2002, e 42.899, de 17/9/2002, que tratam especificamente do 
portad~r de deficiência, irá recepcionar uma política própria da 
comunrdade negra. Assim, verifica-se uma impropriedade. 

Pelas razõe~ expostas, solicitamos ao nobre Presidente que, por 
sua c~nduta JUSta e. ~ensíve~ às reivindicações dos seus pares, 
reconsrdere sua decrsao, deliberando pela tramitação isolada do 
Projeto de Lei no 270/2003. 

Como sug.est~o, e para maior integração e simplificação do 
processo legrslatrvo, a anexação das três proposições, Projetos de Lei 
no.s 26~, 270 e 27212003: de minha autoria, que tratam de ações 
afrrmatrvas para a comunrdade negra, seria mais adequado para a 
conduta dos.debates e discussões sobre o tema. Muito obrigado. 

O Sr. Presrdente (Deputado Mauri Torres)- A Presidência solicita ao 
Deputado Paulo Piau que formalize sua questão de ordem para que 
seja respondida oportunamente. ' 

O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, solicito o encerramento 
da reunião, porque não há quórum para a continuação dos trabalhos. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a ·-reunrao,~ 
I' 
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convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, 
dia 9, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 9/5/2003 
Presidência da Deputada Maria José Haueisen 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Célio Moreira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Maria 

José Haueisen - Vanessa Lucas - Weliton Prado. 
Falta de Quórum 

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) -Às 9h15min, a 
lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
quórum, e convoca os Deputados para a reunião de debates de 
segunda-feira, dia 12, às 20 horas. 

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 30/4/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Olinto Godinho, Gilberto Abramo e Ricardo Duarte (substituindo este à 
Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Gilberto Abramo, 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. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria 
constante da pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos 
nos 368/2003, do Deputado Domingos Sávio; 375 a 377/2003, do 
Deputado Chico Simões; 371/2003, do Deputado Doutor Viana; 391 a 
393/2003, da Deputada Ana Maria; 432/2003, da Deputada Maria 
Olívia; 433/2003, do Deputado Paulo Piau; 477 a 479/2003, do 
Deputado Antônio Andrade; 509/2003, do Deputado Paulo Cesar; 
422/2003, do Deputado Arlen Santiago, e 394/2003, dos Deputados 

-
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Biel Rocha e Chico Simões. Passa-se à 3a Fase da Ordem do· Dia 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comis~ão. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Cecília Ferramenta (2), em que solicita 
seja realizada audiência pública para debater com o Sr. Olívio Dutra, 
Ministro das Cidades, a proposta de trabalho desse Ministério para o 
Estado; e seja promovido seminário sobre o tema "Construção 
Participativa de Minas Gerais para a Nova SUDENE"; e Paulo Pia"u, 
em que solicita a realização de reunião conjunta com a Comissão de 
Constituição e Justiça para discutir o tema "Regiões Metropolitanas e 
Políticas de Desenvolvimento Regional". 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, 7 de maio de 2003. 
João Bittar, Presidente - Gilberto Abramo - Cecília Ferramenta - Zé 

Maia. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 8/5/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Reinaldo Cláudio Drumond, ocorrido em 4/5/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 19a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 6/5/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1a Fase: Votação de Pareceres: Indicação, feita pelo 
Governador do Estado, do nome do Sr. Luiz Antônio Chaves para o 
cargo de Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de Minas 
Gerais - ITER -; discurso do Deputado Carlos Pimenta; votação 
secreta; aprovação - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do 
nome do Sr. Ivan Alves Soares para o cargo de Diretor-Geral do 
Departamento Estadual de Telecomunicações- DETEL -; aprovação-
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Nélson de 
Andrade Reis para o cargo de Diretor-Geral Departamento Estadual 
de Obras Públicas - DEOP -; aprovação - Indicação, feita pelo 
Governador do Estado, do nome do Sr. Wallen Alexandre Medrado 
para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do 
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -; aprovação - Indicação, 
feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Ângela Maria 
Carrato Diniz para o cargo de Presidente da Fundação TV Minas 
Cultural e Educativa; aprovação - Indicação, feita pelo Sr. Governador 
do Estado, do nome da Sra. Vanessa Borges Brasileiro para o cargo 
de Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
- IEPHA-MG -; aprovação - Indicação, feita pelo Governador do 

·Estado, do nome do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti para o cargo 
de Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas- IEF -; aprovação-
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. limar 
Bastos Santos para o cargo de Presidente da Fundação Estadual de 
Meio Ambiente - FEAM -; aprovação - Votação de Requerimentos: 
Requerimento no 61/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
Requerimento no 153/2003; aprovação - Requerimento no 156/2003; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 244/2003; 
aprovação com a Emenda no 1 - Requerimento no 356/2003; 
aprovação- Requerimento no 382/2003; aprovação com a Emenda no 
1 - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questões de ordem -

Encerramento. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Mau ri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - André Ouintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio- Arlen Santiago- Biel Rocha- Bonifácio Mourão- Carlos 
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos 
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro 
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto 
Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho çjo Ferrotaco -Wanderley Ávila - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) -Às 20h15min, 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 Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Votação de Pareceres 



814 
O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do 

nome do Sr. Luiz Antônio Chaves para o cargo de Diretor-Geral do 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER. A Comissão 
Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai submeter a 
matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 
261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e os 
que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Em votação, a indicação. 
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlos 
Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
apreciaremos, neste momento, algumas indicações do Governo do 
Estado para cargos vagos em autarquias e órgãos importantes. 

Chamo a atenção, em especial, para a indicação do Sr. Luiz Antônio 
Chaves para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado 
de Minas Gerais - ITER. 

Na semana passada, solicitamos do Líder do Governo, Deputado 
Alberto Pinto Coelho, a suspensão dessa indicação até a reunião de 
hoje à noite, pois gostaríamos de conversar com o Sr. Luiz Chaves a 
respeito da situação difícil e dramática por que passa o Norte de 
Minas com relação às invasões de terras. Estivemos com o Sr. Luiz 
Chaves, conversamos longamente com ele, mostramos nossa 
preocupação em relação àquela região, quando observamos anúncios 
de que algumas terras seriam invadidas, como efetivamente está 
ocorrendo. Chamamos sua atenção para a invasão da reserva legal 
do Projeto Jaíba, uma área de 30.000ha - área que deveria ser uma 
grande reserva florestal - em que hoje estão instaladas, fruto de 
invasões, cerca de 3 mil famílias. Trata-se de uma situação 
complicada, dramática e perigosa. 

Anunciaram, também, a invasão de algumas fazendas próximas à 
cidade de Montes Claros, entre as quais a Fazenda Senharó, que é 
explorada e utilizada por seus proprietários, não tem nenhuma terra 
improdutiva. Infelizmente, essa fazenda foi invadida por mais de 500 
famílias. 

Então chamo a atenção para essa questão, Sr. Presidente, já que 
votaremos a indicação do Sr. Luiz Chaves, uma pessoa ligada ao 
Norte de Minas, militante do PT, com uma vivência muito grande 
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nessa questão, que tem competência e idoneidade para assumir 0 
cargo. 

Gostaríamos que esse problema, que está ocorrendo no Norte de 
Minas, essa série de invasões, essas ameaças que estão·, se 
concretizando, possam ter, por parte do Governo do Estado, 'na 
pessoa do Sr. Luiz Chaves, que será oficializado no cargo de Diretor-
Geral do ITER, na pessoa do companheiro Marcos Helênio, 
representante do INCRA, uma solução. Espero que possamos nos 
reunir de maneira ordeira, civilizada, séria para discutir o que está 
ocorrendo no Norte de Minas. 

Não quero profetizar, mas gostaria de dizer, alto e som som, que, a 
persistirem os modelos de ocupação de terra no Norte de Minas, com 
anúncios antecipados de invasões de fazendas produtivas, acontecerá 
o pior. 

Deve haver conflitos. Os proprietários de terras estão preocupados -
não estou dizendo que estão se armando - e se preparando para as 
invasões. 

Assim, apelo ao Governador Aécio Neves, na pessoa do Sr. Luiz 
Chaves, para que se desloque ao Norte de Minas, tão logo seja 
oficializada a sua indicação como Diretor-Geral, para servir como 
intermediador da situação entre os proprietários de terras, os 
invasores, o MST, a Liga Operária Camponesa e a Liga Operária 
Pobre, para que se chegue a um consenso, a um bom acordo. 
Existem muitas terras no Norte de Minas que podem fazer parte da 
reforma agrária do Governo do Estado e do Governo Federal. O que 
não é admissível é que fazendas produtivas continuem sendo 
invadidas apenas para perpetuar ou para fortalecer os movimentos 
que se instalam nelas. . 

Por último, apelo à RURALMINAS, à CODEVASF e ao Governador 
Aécio Neves para que resolvam, com urgência, a questão das 3 mil 
famílias que invadiram as reservas legais do Projeto Jaíba. Isso está 
inviabilizando a implantação da segunda etapa desse Projeto, a 
empresarial. Há 40.000ha prontos para serem licitados e leiloados 
para que, assim, se dê continuidade ao Projeto. Se persistirem essa~ 
invasões, se não for encontrada solução para as famílias invasoras, 
não haverá a segunda etapa, e veremos - Deus permita que não -
sangue correr na região norte-mineira, uma vez que o conflito já está 

i 

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



816 
instalado. Lá os proprietários rurais não têm experiência de 
invasões, e estamos observando invasões cnmmosas sendo 
estimuladas por movimentos políticos. Portanto, a situação ,,é 
dramática, séria e exige atenção especial dos Governos Estadual: e 
Federal. 

Votarei na indicação de Luiz Chaves por conhecer a sua capacidade 
e a sua experiência, mas faço um apelo - e vou procurá-lo mais um'a 
vez amanhã - para que se desloque ao Norte de Minas junto com o 
companheiro Marcos Helênio, para resolver ou encaminhar a situação 
dramática que se instalou naquela região. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai dar início ao processo e, para 
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, 
a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados : 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - André Quintão - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri 
Torres - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Pastor George 
- Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila- Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Votaram "não" 8 
Deputados, totalizando 52 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Luiz Antônio Chaves 
para o cargo de Diretor-Geral do ITER. Oficie-se ao Sr. Governador do 
Estado. 

Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Ivan 
Alves Soares para o cargo de Diretor-Geral do Departamento Estadual 
de Telecomunicações - DETEL. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
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pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, I, c/c os 
arts. 252 e 255 do--Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprovar a indicação registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
registrarão "não". Em votação, a indicação. "-

- Registram seus votos os seguintes Deputados : 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - André Quintão - Antônio 
Júlio - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lrani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto· Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João -
Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo 
Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila -
Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados. Votaram "não" 7 
Deputados, totalizando 53 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Ivan Alves Soares 
para o cargo de Diretor-Geral do DETEL. Oficie-se ao Governador do 
Estado. 

Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Nélson 
de Andrade Reis para o cargo de Diretor-Geral do Departamento 
Estadual de Obras Públicas - DEOP. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, I, c/c os arts. 
252 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprovar a indicação registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
registrarão "não". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados : 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Antônio Júlio - Biel Rocha ~
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro' 
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Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos 
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre 
João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia 
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco 
- Wanderley Ávila - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Votaram "não" 6 
Deputados, totalizando 55 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Nélson de Andrade 
Reis para o cargo de Diretor-Geral do DEOP. Oficie-se ao Sr. 
Governador do Estado. 

Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Wallen 
Alexandre Medrado para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE. A 
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade 
com o art. 261, I, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. -Os 
Deputados que desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e os 
que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados : 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio 
- Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lrani Barbosa- Jayro Lessa- Jô Moraes- João Bittar- José Henrique-
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto 
Carneiro- Márcio Passos- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Maria 
Tereza Lara- Marília Campos- Mauri Torres- Neider Moreira - Padre 
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Joao - astor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia 
- Sebastião H_elvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Eerrotaco 
-Wanderley A vila -Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados. Votaram "não" 9 
Deputados, totalizando 56 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Wallen Alexandre 
Medrado para o cargo de Diretor-Geral do IDENE. Oficie-se ao Sr. 
Governador do Estado. 

ln?icação feita p~lo Governador do Estado do nome da Sra. Ângela 
M~na Carrato D1n1z para _o cargo de Presidente da Fundação TV 
M1nas <?ultural e Educativa . A Comissão Especial opina pela 
aprovaçao do nome. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, I, c/c os arts. 
252 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprovar a indicação registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
registrarão "não". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - André Ouintão - Antônio 
Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira 
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento 
- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José 
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão 
- Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Neider 
Moreira - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar- Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco- Wanderley Ávila - Zé Maia. . 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Votaram "não" 8 
D~putados, totalizando 56 votos. Está, port~nto, aprovada a indicação 
fe1ta pelo Governador do Estado da Sra. Angela Maria Carrato Diniz 
para o cargo de Presidente da Fundação TV Minas Cultural . e 
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Educativa. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Indicação feita pelo Governador do Estado do nome da Sra. 
Vanessa Borges Brasileiro para o cargo de Presidente do Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico- IEPHA-MG. A Comissão 
Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 
261, I, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e os que desejarem 
rejeitá-la registrarão "não". Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - André Quintão - Antônio 
Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira 
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lrani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara- Marília Campos- Mauri Torres - Neider Moreira- Padre João-
Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila- Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Votaram "não" 11 
Deputados, totalizando 55 votos. Está, portanto, aprovada a indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome da Sra. Vanessa Borges 
Brasileiro para o cargo de Presidente do IEPHA-MG. Oficie-se ao 
Governador do Estado. 

Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. 
Humberto Candeias Cavalcanti para o cargo de Diretor-Geral do 
Instituto Estadual de Florestas- IEF. A Comissão Especial opina· pela 
aprovação do nome. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, I, c/c os arts. 
252 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprovar a indicação registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 

registra_rão "não". Em votação, a indicação. . 821 

~~~g;stram seus votos os seguintes Deputados· .~ 
. a c ever Lopes - Adelmo Carneiro Leão A . . . 

Pinto Coelho - Alencar da s·l . J , . - lberto Sejam - Alberto c 1 I ve1ra un1or - André 0 · t-. ar os Andrada - Antônio J, I' B. wn ao - Antônio 
Carlos Pimenta _ Célio Morei~~o- ~ /el R~ch~ - ~onifácio Mourão· _ 
Dim.as Fabiano - Dinis Pinheiro - ~o~~ Ribeiro, ~llva - Dilzon Melo -
Elm1ro Nascimento _ Fábio A 

1 
ng?s Sav1o - Doutor Viana _ 

Gilberto Abramo - Gustavo V ~ed ar - Fahlm. Sawan - Gil Pereira -
João Bittar - José Henrique ~a da~~s - lranl Barbosa - Jô Moraes -
Leonardo Quintão - Leonídio- B au e lno ~u.gusto ~ .Leonardo Moreira -
Faria - Luiz Humberto Carn~i~~a~ - L~c~~ Pacifico - Luiz Fernando 
Haueisen - Maria Olívia - Maria T Mareio Pas-~os - Maria José 
Torres- Neider Moreira Pad Je~eza Lara - Manlla Campos - Mauri 
p 1 p· - re oao - Pastor Georg p 1 au o lau - Rêmolo Aloise - Ric d e - au o Cesar -
Roberto Ramos _ Rogério Correia a_r ~ Dua:!e - Ro~e:to Carvalho _ 
Navarro Vieira - Sidinho do F t ebastlao H~lveclo - Sebastião 

O Sr. Presidente - Votarar:~~~ a~o - Wanderley Avila - Zé Maia. 
D~putados, totalizando 56 votos.~~st:6 Deputados. Votaram. "n~o" 1 O 
feita pelo Governador do Est d d , portanto, aprovada a Indicação 
Cavalcanti para o cargo d~ oD.o tno~e do Sr. Humberto Candeias 
Governador do Estado. Ire or- eral do IEF. Oficie-se ao 

Indicação feita pelo Governado d 
Bastos Santos para o car o d r ? Estado do nome do Sr. limar 
Meio Ambiente - FEAM g C e ~r~sldente ~a Fundação Estadual de 
do nome. A Presidênc.ia va~~~~~~ Especial opi.na pela aprovação 
processo secreto de conformidad ter a matena a votação pelo 
~5~ do_ Regimento Interno. Os o: c~t~do art. 261, I, ~/c os arts. 252 e 
lndlcaçao registrarão "sim" p os. que desejarem aprovar a 
"não". ~m votação, a indicaÇ:o~s que desejarem rejeitá-la registrarão 

~~e?;stram seus votos os seguintes Deputados· 
. a c ever Lopes - Adelmo Carneir L - . . . 

Pmto Coelho - Alencar da s·l . J~ . eao - Alberto Bejanl - Alberto c 1 1 ve1ra un1or - André 0 · t-ar os Andrada - Antônio Júl' 8 . I Uln ao - Antônio 
Carlos Pimenta - Célio Mo . lO - le R~ch~ - Bonifácio Mourão -
Dimas Fabiano - Dl.nl·s Pl·nrhel~a - DDalm~ Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
E . e1ro - ommgo s , · lmlro Nascimento - Fáb' A I . s avio - Doutor Viana -

lO ve ar - Fahlm Sawan - Gil Pereira - \! 
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Gilberto Abramo- Gustavo Valadares- lrani Barbosa- Jô Moraes-
João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marília Campos- Mauri 
Torres - Neider Moreira - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião H~lvécio - Sebastião 
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Avila - Zé Maia .. 

O Sr. Presidente - Votaram "Sim" 45 Deputados. Votaram f'Não" 11 
Deputados, totalizando 56 votos. Está, portanto, aprovada a indica~ão 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Humberto Candeias 
Cavalcanti para o cargo de Diretor-Geral do Instituto Estadual de 
Florestas- IEF. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento no 61/2003, do Deputado Leonardo 

Quintão, em que solicita ao Secretário da Fazenda informações sobre 
as compensações tributárias realizadas no Estado no período de 1 o de 
janeiro de 1998 até esta data. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 61/2003 na forma do 
Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 153/2003, do Deputado Rogério Correia, em que 
solicita informações ao Secretário da Fazenda sobre a eventual 

· ausência dos repasses obrigatórios de julho a dezembro de 2002 e do 
ano de 2003 dos créditos devidos pelo Executivo ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e ao Instituto 
dos Servidores Militares de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 156/2003, do Deputado Chico Simões, _em que 
solicita ao Presidente do IPSEMG informações sobre os mot1vos que 
têm levado esse órgão a deixar de fazer o pagamento aos hospitais 
credenciados pelos serviços prestados. A Mesa da Assembléia opina 

-
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pe a aprovaçao o req_uerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votaçao, o Substitutivo no 1. Os Deputados que 

0 aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
porta~to,_ aprovado o Requerimento no 156/2003 na forma do 
SubstitUtiVO no 1. Oficie~se. . 
Requ~rimento no 244/2003, da Comissão de Saúde, em que solicita 

ao Presidente do IPSEM~-i~formações sobre a existência de portaria, 
norma legal ou outros cntenos usados para selecionar os hospitais e 
prestadores de serviços para receberem o pagamento dos meses de 
o~tubro, novembro e dezembro de 2002, em detrimento de outros que 
nao r~ceberam. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requer~mento com a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, 0 requenmento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação a 
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como ~e 
encontr_am. (- o Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado 0 Requenmento n 244/2003 com a Emenda no 1. Oficie-se. 
~e~uerimento _no 356/2003, do Deputado lrani Barbosa, em que 

solic1ta ao Presidente do SERVAS a relação dos bens e valores 
a~re?a~a~os pela campanha Minas Solidária, sua contabilização e 
d1stnb~1çao. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requenmento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que 

0 
ap_r~vam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Of1c1e-se. 

Requerimento no 382/2003, da Comissão Especial do Tribunal de 
Contas, em que solicita ao Presidente do Tribunal de Contas o envio a 
esta. <?asa. das informações que especifica, referentes. à estrutura 
~d~m1strat1va do Tribunal e dos trabalhos realizados pelo referido 
orgao d~sde o ano. de 2000. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprov~çao do requenmento com a Emenda no 1, que apresenta. Em 
votaçao, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que 

0 
aprov~m permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votaçao, a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como s~ encon~am. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o 
Requenmento n 382/2003 com a Emenda no 1. Oficie-se. . 

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

1 
I 
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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 desta 

reunião o Projeto de Lei no 306/2003, que recebeu emenda·· e 
substitutivo na reunião ordinária de hoje à tarde e foi devolvido à Mesa 
para receber parecer. 

Questões de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Solicito a V. Exa. que leia a ementa 

do Projeto de Lei no 306/2003. 
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Rogério 

Correia que se trata do projeto que fixa o vencimento do Governador 
do Estado, do Vice-Governador e dos Secretários. Como recebeu 
emenda e substitutivo, retorna à Mesa para receber parecer. 

O Deputado Rogério Correia - Qual o prazo regimental para a Mesa 
apresentar parecer a esse projeto? 

O Sr. Presidente - A Mesa tem 1 O dias. 
O Deputado Rogério Correia - Tivemos reunião da Bancada do PT, 

e informo-lhes que estamos interessados na votação do salário do 
Governador. Se aprovada, a emenda à Constituição enviada pelo 
Presidente Luís Inácio Lula da Silva estipula teto salarial tanto para os 
membros de Poderes como para os servidores públicos. A partir de 
agora o salário do Governador - esperamos que a emenda do 
Presidente seja aprovada no Congresso Nacional - passará a ser o 
teto salarial no Estado. Então, aquilo que o Governador apresentou 
como "marketing" político, como gesto de efeito - para não usar 
palavra mais forte -, transforma-se em algo verdadeiro graças ao 
gesto real do Presidente Lula ao fixar um teto, que passará a ser de 
R$10.500,00 a partir da votação do Projeto de Lei no 306/2003 e da 
emenda à Constituição. 

A Bancada do PT discutia a questão anteriormente: se 
concordávamos com o salário de R$1 0.500,00 para o Governador ou 
se deveria ganhar como Presidente da República: R$8.800,00. Uma 
vez que agora é teto, decidimos que não faremos mais emenda da 
Bancada, a não ser as que já existem. Simplesmente votaremos, 
como é desejo do Governador, que seu salário seja de R$1 0.500,00. 

Ou seja, a partir da aprovação da emenda do Presidente Lula, 
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nenhum funcionário da Casa ganhará mais de R$1 0.500,00, 
contados o tempo de serviço e as gratificações pessoais. :Nenhum 
Juiz, Promotor, Fiscal de Renda, ninguém mais ganhará acima do 
teto. Até que enfim teremos um teto salarial nacional. 

Parabenizo o Presidente Lula pela sua coragem. Depois de oito 
anos de enrolação do Governo Fernando Henrique, Lula manda para 
o Congresso um teto real, nada gestual, nenhuma demagogia. 

Parabenizo também o Governador Aécio Neves, que, embora, sem 
saber, estabeleceu um subteto real de R$1 0.500,00 para o Estado. 
Parabenizo os dois governantes por, finalmente, discutirem o teto 
salarial estadual e nacional. 
· Desde já, em nome do PT e do PC do B, cobro e continuarei 

cobrando agilidade da Mesa: que faça, em menos de 1 O dias, o 
projeto retornar à pauta, para estabelecermos, de uma vez por todas, 
um subteto real para Minas Gerais. 

Até que enfim um Presidente corajoso encarou a discussão do teto 
no Brasil e vai finalmente acabar com os marajás. 

O Deputado Alberto Bejani - Admiro a eloqüência do Deputado 
Rogério Correia, porém acho estranho que, quando o gesto parte do 
Presidente da República, é determinado e maravilhoso, mas, quando 
parte do Governador do Estado, é demagogia. Engraçado, não? 

Antes que o Presidente o fizesse, o Governador de Minas diminuiu 
seu próprio salário e o dos Secretários, além de proibir viagens dos 
Secretários, para conter os gastos do Estado. Evidentemente, nada 
disso é maravilhoso. 

Poderíamos falar que, antes mesmo de acabar com a fome no País, 
o Presidente todo domingo faz um farto churrasco na Granja do Torto, 
com carne vinda até do Rio Grande do Sul. Batem peladas, um 
quebra o bracinho, outro quebra a perninha. Mas disso não nos 
interessa falar. Queremos apenas que Lula faça um grande governo. 

Votei no Lula, aliás, em S. Exa. o Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva. Foi dele meu voto no primeiro e segundo turnos. 

Não entendi a colocação do "São" Rogério, desculpem-me, do 
Deputado Rogério Correia em relação ao Governador do Estado. 
Afinal, vejo os dois governantes sempre juntos em solenidades, 
conversando, mostrando que estão integrados e que Minas e o Brasil 
podem crescer lado a lado. E, agora, vem meu ilustre professor 

l 
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Rogério Correia - já disse várias vezes e. repito q.ue é meu 
professor- fazer críticas ao Governador e elog1ar o Presidente. 

Entendo que Lula, a partir de sua posse, já não é mais o Lula do PT, 
mas sim o Presidente da República do Brasil, assim como Aécio não é 
mais o Aécio do PSDB, mas Aécio Neves, Governador de Minas 
Gerais. O mesmo acontece com o Vice-Presidente José de Alencar. 

Posso dizer, com toda a tranqüilidade, que confiamos que o 
Governo Federal, daqui a quatro anos, estará mostrando novo Brasil, 
e o Governo Estadual, nova Minas Gerais. É um jovem cheio de vigor, 
querendo fazer um grande governo. E, sem dúvida, o fará. 

Acredito que daqui a quatro anos, Luís Inácio Lula da Silva não irá 
buscar reeleição. Pela competência que tem demonstrado, fará tudo 
que tem de fazer em quatro anos e, naturalmente, teremos um 
candidato do Governo de Minas, que sairá aplaudido por todos nós 
pelas posições que tem tomado. . 

Estamos felizes hoje, nesta Casa, por saber que Deus sabe o que 
faz, nenhum tropeço, caímos para trás. Vamos sempre para frente, 
pois nos tiraram o PFL, fomos para o PL. Estamos felizes p~rque _hoje 
"estamos" companheiros tanto do PT como do PC do B. HoJe, ate em 
homenagem, estou de gravata um pouco avermelhada para ~ostr~r, 
de coração, que torço pelo sucesso de Lula em nosso Brasil. Mu1to 
obrigado, Sr. Presidente. . , 

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, queria destacar que o PT Ja 
não é o mesmo, porque nosso Líder, Rogério Correia, iniciou seu 
pronunciamento criticando o Governador e terminou elogia.ndo-o pela 
decisão. O PT já não é aquele que só falava mal. Bom smal para o 
Brasil. 

O PT está na fase paz e amor. É importante destacar a boa relação 
que vive hoje o Governador Aécio Neves com o Presid~n!e da 
República, que se tornou evidente na inauguração da expos1çao em 
Uberaba, em que V. Exa. estava presente. 

Também é importante destacar que, em relação ao teto, o 
Governador Aécio Neves saiu na frente, pois, no início de seu 
Governo, propôs que fosse fixado um teto. Isso é importante por~u~ o 
teto que ele fixou é exatamente o que o Presidente da Repubhca 
apresentou na emenda à Constituição. De início, foi defendido pelo PT 
que fosse de R$8.000,00. Hoje, o Governo Federal apresenta uma 
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teto de R$1 0.500,00. _ 

A i.niciativa ~do .Governador Aécio Neves não foi populista e foi 
seguida, em a~blto federal, pela correção de sua decisão. Aliás, 0 
Governo de .M1~as vem saindo na frente, como no lançamento do 
P~owama Pnm_e1ro Emprego em Minas e do programa de segurança 
publica, que e modelo para o Brasil. O Governo Federal está 
implementando o Fome Zero que, tenho certeza, dará certo -.. mas 
precisa também dar continuidade às ações implementadas nas ~árias 
áreas em que o Brasil p~ecisa delas. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado ~urval Angelo - Sr. Presidente, como acredito que 
estamos sendo v1stos por uma parcela da população de Minas, apesar 
de toda ineficiência e incompetência da TV Assembléia, acho que 
temos de colocar essa discussão em um marco bem claro. Primeiro o 
Governador Aécio não apresentou o subteto estadual - porque ele não 
tem competência para isso - antes da definição do teto federal. Ele 
reduziu seu salário, o do Poder Executivo e o de seu secretariado. 

Fora da questão da motivação, é bom que se tenha claro que, como 
manda ~ Constituição Federal, o teto federal teria de ser apresentado 
pelos tres Poderes, Executivo,· Legislativo e Judiciário. Como havia 
contradições quanto ao Poder Judiciário, o Presidente Lula tomou 
uma sábia decisão, ao mesmo tempo responsabilizando o Poder 
Judiciário. A polêmica maior era travada em relação ao STF. 

O Presidente Lula encaminhou uma emenda ao Congresso dizendo 
que o teto será estabelecido pelo maior salário, a ser definido com os 
qüinqüênios pelo STF, de alguma forma atribuindo ao Supremo 
responsabilida?e na d~finição desse teto e estabelecendo uma regra 
bem clara de Jogo. So que, nessa mesma emenda, o Presidente da 
R~pública _diz que serão estabelecidos os subtetos no Estado, que 
nao poderao ultrapassar o salário do Governador do Estado. 

Essa definição é bastante clara: se o salário do Governador for de 
R$1~.500,0~, esse valor será estabelecido como subteto para Minas 
Ge~a~s. Oue1ramos ou não, isso gera enorme discussão a respeito dos 
salanos dos Deputados, implicando redução, porque conforme a 
emenda do Presidente Lula, todos os penduricalhos entram na 
definição do teto, como os qüinqüênios, no caso do STF. Entrariam,. 
também, até as diárias dos Deputados de Minas Gerais, à exceção da '11 
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verba indenizatória, que tem comprovante imediato. Portanto, há 
discussão mais complexa a ser feita. 

Devemos esclarecer essa questão, que valerá para os servidores da 
ativa e aposentados. Essa discussão diz respeito diretamente à vida 
de muitos servidores do Executivo, da área da Fazenda e de alguns 
outros setores, da Procuradoria do Estado e do Legislativo. 

Se o salário do Governador é o teto, estabelecido pela emenda à 
Constituição, o correto seria esperarmos a definição do teto federal e 
depois discutir isso. A questão não é o fato de o Governador haver se 
antecipado ou não, porque foi Presidente da Câmara Federal durante 
dois anos, um dos Poderes responsáveis pela apresentação do teto, 
mas não fez qualquer movimento nesse sentido. Deputado Alberto 
Bejani, esses são os fatos. Agora, vem outra questão: o Governador 
poderá estabelecer o seu salário, que definirá o teto estadual, sem a 
participação dos outros Poderes? Essa é a discussão. A Mesa precisa 
meditar sobre isso. 

A Bancada do PT decidiu que votará o projeto do Governador se os 
Deputados da base governista o desejarem. Mas temos de levantar 
todas essas questões, a fim de ficar bem claro o que está em jogo. 
Isso é fundamental. Aproveito para anunciar que a nossa bancada, em 
reunião realizada nesta noite, decidiu votar contra as contas do 
Governador Itamar Franco. Nos próximos dias, apresentaremos as 
razões que nos levaram a essa decisão. São aspectos graves que 
iremos expor, amanhã, na comissão e, posteriormente, no Plenário. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, nesta manhã, fiquei 
bastante confuso ao ler os jornais, porque julguei que lia os jornais da 
época dos Governos Geisel e Figueiredo. Depois, verificando a data, 
vi que eram de 6/5/2003. Segundo a reportagem, o BNDES acena 
com a possível criação da AEROBRÁS. Fiquei surpreendido, porque o 
nosso Presidente acusava Fernando Henrique de financiar a 
privatização em massa das empresas do País à custa do BNDES. 
Agora, o BNDES será sócio da VARIG e daTAM. 

No Governo de FHC foram gastos cerca de US$2.000.000.000,00 
com o projeto SIVAM, cujo objetivo é a vigilância aérea da Amazônia, 
ou seja, o patrulhamento do seu espaço aéreo. 

O pessoal se senta à frente da tela de radar e fica assim: "Passo~ 
um avião, levando arma para vender na Colômbia, e outro esta 
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voltando, com droga, mas não há caça para derrubá-los". Não há 
dinheiro para comprar aviões que patrulhem o Brasil, a Amazônia 
mas o há para o bolso das empresas. ' 
~ ~ARI~ é uma fundação e, sabemos, empresa de corrupção. Não 

ha. ~~~he1ro que a salve, porque toda verba será usurpada pelos 
~dmm1~tr~dores de f.undos, que já conhecemos. V. Exa. veja a 
1ncoerenc1a em que VIvemos. Hoje, surpreendi-me, achei que era um 
Governo da ditadura, porque é mais da elite do que do povo, porque 
tira o dinheiro dos que não têm para colocar no bolso dos corruptos. 
Obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Há muito não vejo esta 
~asa c9m tant~s, ~eputados em Plenário, após a votação. Essas 
d1scussoes de 1n1c1o de semana são produtivas. O PDT também 
votará, como os companheiros do PT, favoravelmente ao projeto. 
Sabem<?s dos penduricalhos que haverá posteriormente. O Deputado 
Durval Angelo fez apreciação sobre a TV Assembléia, que criamos há 
quatro, cinco anos. Precisamos modernizá-la, como ocorreu na 
ocasião em que o Deputado Anderson Adauto era Presidente. Desde 
então, pouco mudou. 

Espero, de cadeira, as denúncias do PT em relação às contas do 
Governador Itamar Franco. O PT foi Governo por bom tempo, ao lado 
de .ltama.r Fran~o; ?eve ter muito o que esclarecer, considerações que 
mu1tos a1nda nao t1veram coragem de fazer. Acontecimentos que vêm 
desde o início do Governo, na Secretaria de Saúde, na Loteria e em 
outros órgãos. 

Quando se fala que Lula fará, que Lula quer teto, quer isso, estou 
paga~?o para ver, como a diminuição dos salários dos que têm direito 
adqumdo, de Promotores, de Juízes, de Deputados, quero ver, vamos 
esp~rar na justiça. Estou como os telespectadores que agora nos 
ass1stem, ou seja, de cadeirinha, com um saco de pipocas, 
aguardando os acontecimentos. 

Hoje, vemos o PT dizer que o Presidente está resolvendo o 
problema do teto salarial. "É o Presidente Lula da Silva" conforme 
ouvi do companheiro Rogério Correia. "É o Presidente' que teve 
coragem e vai diminuir." Quero ver se terá a mesma coragem 
am~n.~~· Se não der certo, vai dizer que o Presidente quis, mas que o ," 
Jud1c1ano, o Congresso e a Assembléia atrapalharam? Não, quero l! 
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ver. Pedirei a fita, assim como fiz com o Deputado lrani Barbosa, 
naquela tribuna, quando falou do Judiciário. Guardarei a fita do 
Deputado Rogério Correia levantando os dois dedos, naquele 
microfone, e dizendo que o Presidente Lula resolverá a situação. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, todos nós, desta 
Casa, e o Brasil inteiro temos torcido para que o Governo Lula dê 
certo, para que este País encontre o rumo do desenvolvimento e de 
maior justiça social. Mas, acima de tudo, nós, do PSDB, temos tido a 
tolerância de ver e, de certa forma, calar, para não sermos mal 
interpretados, incoerências gritantes. Fomos rotulados de forma 
agressiva, de neoliberais, que queriam um salário de fome para o 
trabalhador brasileiro, como aqueles que não se sensibilizavam com a 
realidade do Brasil e que só se entregavam às ordens do FMI. Hoje 
vemos um Governo ser aplaudido, de pé, pelo PT, por aprovar um 
salário mínimo de R$240,00, um Governo que consegue não apenas 
manter os juros altos, mas aumentá-los, um Governo que se preocupa 
em seguir a cartilha do FMI até nas políticas públicas sociais, para não 
haver risco de perder o controle da economia. E temos ficado calados, 
porque desejamos o êxito do Presidente Lula, porque acreditamos que 
esteja bem-intencionado, procurando acertar. O que é surpreendente, 
e aí não podemos nos calar, é que os que querem aplaudir o gesto do 
Presidente de estabelecer um teto venham agora dizer · que o 
Governador Aécio Neves só quis fazer demagogia e que poderia ter 
aprovado o teto enquanto Presidente da Câmara. Mas se esquecem 
de que, quando se fala que houve oito anos do famigerado FHC, 
houve também oito anos de obstrução sistemática do PT, que deu 
literalmente o nó que hoje quer desatar. Deram nó não só no 
Congresso, mas no País, não permitindo a votação das reformas 
previdenciária e tributária. Diziam ser um absurdo, reforma dos 
neoliberais, para pesar em cima do trabalhador. Agora a reforma é 
verdadeira, correta. Essa mesma situação nos assombra quando 
vemos o Presidente da República dizer que, na condição de 
Oposição, poderiam fazer bravatas, mas depois teriam de pensar 
melhor no que iam dizer, porque teriam o dever de cumprir como 
poder. O pior é ver o Presidente da Câmara dizer que votavam contra 
não por não acreditar que era bom para o País, mas porque queriam 
ganhar o poder, inviabilizar o País. E, agora, vemos a clara distorção 
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t ' b 831 en re o que e om para Minas, entre o que é defender. Minas 
Gera~s e ? que é bom para um partido ou para ganhar uma eleição 
d~qu1 a tres anos. Isso ocorreu no cenário nacional, ou seja, féz-se um 
?_iscurso contra tudo e contra todos para ganhar a eleição. Em Minas, 
Ja entramos nesse ter:n~o, já esta~os subindo ao palanque. Tudo que 
for do Governador Aec1o Neves e demagogia, é "tesoura". o mesmo 
PT que entrou na justiça para proibir o Presidente Fernando Henrique 
de fazer propaganda para tentar sensibilizar a opinião pública para as 
reformas hoJe usa o_ dinheiro público para fazer propaganda em prol 
das reformas. Sera que o telespectador que nos assiste pela 
comp~tente TV A~sembléia não vai fazer uma reflexão para avaliar 
que ha alguma co1sa errada?! De repente, tudo de ruim acontecia no 
Governo Federal. As coisas não mudaram, mas hoje é tudo bom. No 
Governo Estadual, tudo é ruim para as mesmas pessoas. Há um 
detalhe mais curioso ainda: tenho visto Ministros do Presidente Lula e 
o próprio Presidente virem a Minas Gerais aplaudir o Governador 
Aécio Neves, mas •. certame~te, não pretende disputar a eleição para 
Go~e~nador de M1nas. Cre1o que nem seus ministros, na ampla 
ma1ona, pretendem disputar eleição para Governador. O discurso da 
Bancada do PT destoa, querendo agredir o Governador de Minas 
colo~ar defeito em tudo, até em sua atitude séria e ética ao propor tet~ 
sal~~1al para o ~stado. Portanto, fica minha decepção com essa 
pol1t1ca sem coerencia. 

O Deputado Bonifácio Mourão -Sr. Presidente, o eixo deste debate 
está nas palavras do Deputado Rogério Correia, referindo-se ao ato 
do Governador Aécio Neves, usando um eufemismo como um ato 
demagógico, quando remeteu a esta Casa o projet~ do teto e do 
subteto salariais em Minas Gerais. O Deputado Rogério Correia 
esquece-se de que o ato do Presidente Lula é superveniente ao do 
Governador Aécio Neves. Não só o é, como o ato do Governador 
A~cio_ ~eves, .ao .contrário do que disse o Deputado Durval Ângelo, 
nao e 1nconst1tuc1onal. Inconstitucional é aquilo que contraria texto 
expresso da Constituição Federal, e o ato do Governador Aécio Neves 
de remeter o projeto à Assembléia Legislativa não contraria a 
Constituição Federal nem nenhuma lei complementar, tampouco lei 
fede.ral. O as~u~to, aliás: ~oi debatido na Comissão de Constituição e 
Just1ça, com JUnstas ementas de Minas Gerais, e a maioria entendeu, 
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que não era inconstitucional. O jornal do Sindicato da Saúde, aliás, 
fez uma notável publicação no mesmo sentido. 

Foi dito também, aqui, por Deputados do PT, que o Governador 
Aécio Neves foi Deputado Federal, Presidente da Câmara dos 
Deputados e poderia, é verdade, ter apresentado projeto semelhante 
àquela época. Só que os Deputados do PT se esqueceram de· que 
também o Presidente Lula foi Deputado Federal e que poderia 
também, na mesma época, ter apresentado o projeto, mas não o fez. 
Isso não foi lembrado aqui! 

Aécio Neves, como Governador de Minas, deu exemplo para o 
Brasil. Não há dúvida quanto a isso. Deveríamos defender a posição 
dele aqui, por ser de Minas Gerais, e não condená-la. 

Se for aprovado o projeto do Presidente Lula na Câmara dos 
Deputados, e havendo disposição expressa de que os Estados 
adotarão subtetos até a quantidade "x", aí, sim, qualquer lei estadual 
será inconstitucional, pois estará contrariando o princípio da hierarquia 
das leis. Até agora isso não ocorreu. O que houve foi a iniciativa do 
Governo do Estado de Minas Gerais, com a superveniência do ato do 
Presidente Lula, que foi uma cópia do ato do Governo de Minas. 
Portanto, ninguém pode tirar esse mérito de Minas e do Governador 
Aécio Neves. Muito obrigado. .o 

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou 
aqui há bastantes dias pensando sobre a criação do teto. Entendo que 
tudo é demagogia. 

Quando se fala em teto para o trabalhador, pergunto aos Deputados, 
àqueles que hoje dirigem o nosso Estado: "como será a vida de um 
Secretário da Fazenda, que foi requisitado de um alto nível 
profissional do Brasil para vir a Minas Gerais cuidar de um orçamento 
de R$15.000.000.000,00, ganhando R$5.000,00 líquidos por mês?". 
Como ficarão os cientistas brasileiros, trabalhando em pesquisas 
importantes, ganhando R$5.000,00 por mês? Como um Governador 
sobreviverá com R$5.000,00, uma vez que ele tem moradia fora do 
seu palácio? Como ficarão os profissionais que trabalharam no Estado 
ganhando R$5.000,00 por mês? Então, vejo que tudo isso é uma 
demagogia. -

Lembro, aqui, o ex-Presidente Fernando Collor de Mello, que foi o 
último caçador de marajás; e deu no que deu. 

j 
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O ras1l não pode nivelar suas cabeças pensantes por.' baixo 

como quer a maioria! Por que por baixo? Temos que discutir, si~, 0 
teto da aposentadoria, mas precisamos também discutir a 
possibilidade de o trabalhador, que exerce o seu trabalho tanto no 
serviço público quanto na iniciativa privada, ter um bom salário: Não 
podemos admitir esse absurdo. 

Pergunto àqueles que defendem, em Minas Gerais, o teto de 
R$1 0.500,00, cujo salário líqüido será de R$5.500,00, como uma 
pessoa sobreviverá? Como sobreviverão o Secretário da Fazenda e o 
de Desenvolvimento Urbano, por exemplo, que vieram de fora? É 
preferível trab_alhar de graça ou viver de demagogia, porque com 
R$5.500,00 nao conseguem fazer a própria despesa, muito menos 
pagar o hotel em que se hospedam enquanto estão em Minas. 

Portanto, precisamos ter coragem para discutir essa questão. É 
preciso deixar de lado a hipocrisia para discutir os salários dos 
homens públicos, que precisam ser bem remunerados para exercer de 
forma ~ndependente suas profissões. Sabemos que há distorções, 
~as ~a? pode ser somente nessa linha a discussão. O Brasil já 
d1scut1u 1sso e perdeu um Presidente, Fernando Collor. 

Por tudo isso, devemos ter cuidado, deixar a demagogia de lado e 
pensar que as pessoas que ocupam cargos importantes no Estado e 
que vão cuidar da vida dos cidadãos brasileiros e mineiros devem 
receber bons salários. Caso contrário, como sobreviverão? Gostaria 
que. os técnicos do Governo que estão fazendo essa proposta 
~xpllcassem, porque, às vezes, não estou tendo capacidade 
mtelectual para fazer tal análise. Como uma pessoa que vem de fora 
para exercer um cargo importante vai ganhar R$5.000,00 por mês? Se 
não está sendo remunerado condignamente, alguém o está 
remunerando por fora. Não podemos aceitar que as pessoas finjam 
que ganham um salário e ganham outro por fora, de pessoas que não 
nos interessam. 

Essa discussão é importante, e Lula também precisa fazê-la. Lula 
também é Presidente do PT e não pode aceitar que os salários sejam 
abaixados. Não podemos ser uma classe baixa, em que todos 
ganham pouco. Os salários devem ser diferenciados, porque as 
pessoas são diferenciadas. 

Alerto esta Assembléia: precisamos discutir com cautela, não para 
\J 
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agradar Lula ou Governador, mas para adequar a discuss~o à 
realidade. Como sobreviverão as cabeças pensantes do Brasil ou de 
Minas Gerais ganhando R$5.000,00 por mês? Deixo essa indagação 
para podermos tomar decisão mais acertada. . .-

0 Deputado Chico Simões - Primeiramente, te~os que reg1strar que 
a proposta do Lula está dentro de uma real~dade co~pletament~ 
diferente da que se propõe o Governador de Mmas Gera1s. ,Lula esta 
propondo um teto entre R$17 .000,00 e R~2~.000,0? num Pa1s ~m que 
o salário mínimo é de R$240,00. A quant1a e exorbitante, mas e o que 
ganham os Ministros. Portanto, não será precis? abaixar os seus 
salários, o que seria inconstitucional. Mesmo ass1m, o teto, ao ~eu 
ver, dá dignidade e independência para q,u~lqu~r p~ssoa que exe;~a 
função pública, seja de Ministro, Secretano, c1ent1~ta. E~se salano 
permite não só que a pessoa. te~ h a uma v1da d1gna, mas 
principalmente que viva de mane1ra Independente e prestando o 
melhor serviço à sociedade. _ , 

O contrário é o que está propondo o Governador. ~~ nao e 
demagogia, é algo semelhante: abaixar o seu salano p~~a 
R$1 0.500,00. A sociedade que está nos vendo pela TV Assemble1a 
tem que entender que, no orçamento, esse mesmo Governador te~, 
como verba de gabinete, algo em torno de R$100.000,0~, ~or mes 
para manter suas residências, suas idas e vindas e suas d1anas. ls~o 
ninguém comenta, e nesses R$1 O?.OOO,OO ~ Sr. Governador nao 
mexeu. Portanto, é bom que a soc1edade sa1ba que o Governador 
Aécio Neves tem certeza de que não vai viver apenas com 
R$1 0.500,00. 

- Aliás, pela própria função e pelas despesas ~om que arca em seu 
dia-a-dia, é humanamente impossível para ele v1ver com R$10.00_0,00, 
que, considerando o Imposto de Renda, caem para pouco ma1s _de 
R$5.000,00, R$6.000,00. Não dá para o Governador ter _um~ v1da 
digna com esse salário. Ninguém acredita nisso, ~~m o _ma1s Simples 
cidadão que esteja nos vendo ou que leu essa not1c1~ na 1m~re~~a. . 

Mas o problema se complicou, porque a emenda a Const1tu1,ça~ d1z 
que o salário do Governador será teto para outros m_odelos. A_l ha u~ 
nó. Não podemos escamotear essa discussão, por 1sso vou mterfenr 
também: Deputado, Promotor, Juiz e cien~istas recebe~ verba de 
gabinete? Não. Portanto, precisamos discutir essa questao de forma 
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. Ent?~· vamos abrir essa discussão, sem interesse partidário nem 
1deolog1co, para dar o melhor encaminhamento para Minas Gerais e 
para os trabalhadores e servidores, que é fundamental para q 
tenhamo~ uma ~rática democrática e todas as Secretarias funcione~ 
de mane1ra cond1gna. 
_Agora q_uero me ref,erir a? Depu~ado lrani Barbosa, que falou parte 

d1ss~ a~u1. O que esta escnto e sa1u na imprensa hoje combina com a 
coerenc1a do PT. ~~~ _estamos colocando dinheiro público ou 
emprestando para a 1n1~1at1va privada para estatizar e comprar outras 
emp~esas. E~ta~os . ~lmplesmente usando dinheiro público para 
es~at1zar, a av1açao CIVIl, porque o modelo liberal já mostrou que é 
fahd~. Ja devia par~ a_IN~RAERO, para o BNDES, para 0 Banco do 
Bras1l, para a BR D1stnbUJdora, empresas estatais das quais nada se 
cobrava. O~ q~e estamos fazendo é estatizando, porque acreditamos 
na compet~:mc1a_ do ~stado. Quem dera nada tivesse sido estatizado 
neste Bras11. A s1tuaçao seria completamente diferente 

Não poderia deixar de dar uma palavrinha també~ sobre 
0 

nosso 
colega, Deputado Domingos Sávio, que vem e "mete 0 cacete" no Lula 
~ ~o. _Governo. Fala que -nós, antigamente com 51 Deputados 
I~V~~~Ihzamos ~ reforma. Eles estão com 74; por que, então, nã~ 
V1a~1hzam tudo 1sso que ele criticou? Isso é incoerência. Critica, mas 
esta calado. O PT nunca inviabilizou nenhum procedimento do 
Governo F~rnando Henrique Cardoso. Só éramos 51 em 500. Se as 
reformas nao ac?nteceram, foi porque a base governista não quis. 

El_e faz um discurso e tem outro procedimento. É bom para a 
so~1ed~de entender que aquilo que o Fernando Henrique Cardoso 
qUJs. fo1 alte~ar a_ cultura do País: passamos a ter reeleição para 
Pres1~ente, s1tuaçao que há 500 anos não acontecia. 

Entao, co~ todo o respeito, incoerente é falar a mesma coisa e 
apontar defe1to do PT. Vamos discutir com seriedade e colocar para 
fora as _nossas ?ificuldades, mas vamos somar as nossas forças para 
constrwr um Pa1s melhor com Lula Presidente. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, falaram aqui 
sobre o problema da TV Assembléia, mas há muito, desde quando 

0 Deputa~o Anderson Adauto presidia a Casa, ela vem se . 
modernizando, atualizando-se e destacando-se. 

.._ __ _,__ ___ o ______ __, 
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Quero deixar bem claro que a TV Assembléia de Minas Gerais é 

exemplo e modelo para as TVs de todas as Assembléias d~. Brasil. 
Tivemos aqui, na última semana, Deputados de Assemble1as do 
Norte, que vieram fazer uma visita para tentar viabilizar a TV 
Assembléia nos seus Estados. Posso afirmar, como jornalista, como 
radialista, que a TV Assembléia é exemplar. É uma TV que mostra 
qualidade. Tenho certeza de que todas as críticas são aceitas pela 
sua direção. A TV Assembléia já existe há seis anos. Essa 
modernização tem de acontecer. 

Sr. Presidente, é com surpresa que ouvi o que o Deputado Durval 
Ângelo disse, mas depois entendi. Ele também colabora com a TV 
Assembléia, e todas as suas sugestões, até hoje, foram aceitas pelas 
direções da Casa e da TV. Então, repito para os Deputados novatos 
que a TV Assembléia é exemplo para todas as Assembléias do nosso 
Brasil e até mesmo para as TVs do Senado e da Câmara Federal. 
Conseguimos ensinar como se faz TV do Legislativo a todo o Brasil. 
Muito obrigado. 

O Deputado Domingos Sávio - Quero somente esclarecer: o 
Deputado Chico Simões não me entendeu bem. Deixei claro que nós, 
do PSDB, por questão de coerência, temos não apenas desejado 
como também demonstrado claramente - como o Governador Aécio 
Neves fez, ao ir a Brasília - apoio às reformas. Em relação à 
colocação de que 50 ou 70 Deputados não podem obstruir e que por 
isso o PT não teria feito, o Deputado conhece bem o Regimento 
Interno desta Casa e o do Congresso Nacional e sabe que não se 
trata simplesmente de matemática elementar. Os cidadãos já sabem, 
até porque o PT, nesta Casa, de maneira democrática, conforme o 
Regimento prevê, tem estabelecido obstruções que têm gerado 
negociações saudáveis e que têm feito com que possamos buscar 
juntos o que de melhor possa ser feito para Minas Gerais. 

Estou absolutamente tranqüilo com as palavras ditas pelo Deputado 
Chico Simões e faço alerta de que a sociedade está atenta a isso, 
está querendo soluções para o País, e não soluções para um grupo 
político apenas. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Talvez seja o último e derradeiro 
manifesto em decorrência deste importante debate, neste momento 
conduzido por todos os Deputados do PT e da base governista. 
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Ouvindo atentamente o Deputado Bonifácio Mourão, ao trazer a 

esta Casa o posicionamento da sua comissão e o do Governador 
Aécio Neves, pude destacar a constitucionalidade de que aqui fossem 
discutidos os seus vencimentos. Quando se fala em demagogia é 
necessário analisar dois extremos: existe a demagogia política e 
aqueles que entendem o processo demagógico como um todo. Mas, 
nesse aspecto, quem foi eleito com soma extraordinária de votos 
como o nosso Governador, em nenhum momento de palanque uso~ 
de qualquer atitude demagógica para considerar-se vitorioso no 1° 
turno. O seu comportamento em mais de 1 00 dias tem sido da maior 
retidão possível. Tanto isso é verdade que o Presidente Lula tem, em 
seus vários pronunciamentos, como fez recentemente em Uberaba 
demonstrado, não somente a Minas, a conduta séria do Governado~ 
Aécio Neves. Nas discussões para as quais o Presidente Lula 
convocou os Governadores, Aécio Neves foi o comandante de todos 
os Governadores da base do PSDB e de outros partidos, para que 
não se furtassem a esse chamamento, numa ampla discussão sobre a 
Previdência ou sobre outros assuntos, como a reforma tributária. 

Portanto, quando se fala em demagogia do Governador Aécio 
Neves, estamos diante de situação que requer reflexão profunda. No 
sentido legal, teve a coragem, a legitimidade e a maneira 
constitucional de enviar a esta Casa esse projeto. É bom que se diga 
que o Governador jamais fará qualquer ato demagógico em seu 
Governo. Aliás, isso nunca foi do seu feitio. Temos conhecimento 
público e notório de que, durante a sua condução firme na Câmara 
dos Deputados, em nenhum momento fez qualquer demagogia que 
pudesse gerar discussão em torno da defesa do parlamento federal. 

Quero ressaltar essa situação, em uma posição muito confortável 
para todos nós da base governista, em ter o exemplo de Aécio Neves, 
apesar do pronunciamento de outros Deputados. Neste momento, 
quero reafirmar a confiança na conduta do nosso Governador. Não é 
necessário ato demagógico para buscar, requerer ou postular a esta 
Assembléia qualquer coisa que venha garantir o seu Governo, que, 
tenho a certeza, será um dos melhores do País. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, verifico, de plano, que 
não há número regimental para a continuação dos nossos trabalhos. 
Solicito o encerramento da reunião por falta de número regimental. 
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Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 7, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 7/5/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
votação de pareceres: Indicação feita pelo Governador do Estado do 
nome do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito para o cargo de Presidente 
da FAOP; encerramento da discussão; inexistência de número 
regimental para votação; chamada para recomposição de quórum; 
existência de número regimental para votação; discurso do Deputado 
Rogério Correia; votação secreta; inexistência de número regimental 
para votação; anulação da votação; questões de ordem; existência de 
número regimental para votação; renovação da votação secreta; 
aprovação - Questões de ordem - Suspensão e reabertura da reunião 
- Questão de ordem - Indicação feita pelo Governador do Estado do 
nome do Sr. Mauro Guimarães Werkema para o cargo de Presidente 
da Fundação Clóvis Salgado; discurso da Deputada Jô Moraes -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo-

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -

i 

J · H · . . 839 ose. ennque - Jose Milton - Laudelino Augusto - Leonardo 
More1ra - Leonardo·Ouintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz 
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen _ Ma · 
OI .. M . T na 

lVI~ - an~ ereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini - Neider 
~ore1ra - Ollnt? Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau _ 
P1nduca Ferre1ra - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos_~ Rogério Correia- Sargento Rodrigues- Sebastião Helvécio_ 
Sebast1ao ~avarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas·--
Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Pr_esidente (r:>eputado Rêmolo Aloise)- Às 9h15min, a lista de 

comparec1men~9 reg1stra a existência de número regimental. Declaro 
a~ert_a a. r~~n1ao. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
m1ne1r~, . 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, 0 Sr. 2o-
Secretano, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1a Parte 
. Ata 
~ O Deputado Du~~al Âng~lo, 2°-~ecretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reumao antenor, que e aprovada sem restrições. 
2a Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
O . S!. ~resi_dente - . Nos termos do edital de convocação, a 

Pres1~en~1a va1 passar a 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
aprec1açao de pareceres e de requerimentos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A .~residênci_a in!orma ao Plenário que fez retirar da pauta da 

reumao as lnd1caçoes feitas pelo Governador do Estado dos nomes 
do~ Srs. Luiz Antônio Chaves, Ivan Alv~s Soares, Nélson de Andrade 
Re1s,. Wallen Alexandre Medrado, Angela Maria Carrato Diniz 
Vanessa Borges Brasileiro, Humberto Candeias Cavalcanti e lima; 
Bas_tos Santos, respectivamente, para os cargos de direção do 
Instituto de Terras do Estado - ITER -, Departamento Estadual de 
T~le?omunicações - DETEL -, Departamento Estadual de Obras 
Publl?as - DEC?P -, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste 
de ~1nas Gera1s - IDENE -, Fundação TV Minas-Cultural e Educativa 
lnst~tuto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IPHAN-MG -: . 
Instituto Estadual de Florestas - IEF- e Fundação Estadual do Meio \' 
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Ambiente - FEAM -, em virtude da sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Requerimentos 
n°s 61, 153, 156, 244, 356 e 382/2003, também apreciados na referida 
reunião. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Indicação feita pelo Governador do Estado do 

nome do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito para o cargo de Presidente 
da Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP. A Comissão Especial 
opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de 
plano, a inexistência de número regimental para votação, e solicita à 
Sra. Secretária que faça a chamada para a recomposição de quórum. 

A Sra. Secretária (Deputada Marília Campos)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados. 

Portanto, há quórum para votação da matéria constante na pauta. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, 
de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar a indicação 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Com 
a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia Sr. Presidente, farei o 
encaminhamento da votação da indicação feita pelo Governador do 
Estado do nome do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, mas pediria à 
assessoria, já que não houve o encerramento da fase de discussão, 
para me inscrever para discutir a indicação feita pelo Governador do 
Estado do nome do Sr. Mauro Guimarães Werkema. 

Não poderia deixar de encaminhar a votação da indicação do Prof. 
Octávio Elísio Alves de Brito para o cargo de Presidente da Fundação 
de Arte de Ouro Preto, antecipando meu posicionamento, assim como 
o da Bancada do PT, favorável a essa indicação por se tratar de 
pessoa altamente qualificada, de passado e presente irrepreensíveis. 
O Governador Aécio Neves fez uma brilhante indicação, que 
aprovaremos com muito gosto. 

Gostaria de destacar o quadro hoje vivido por Ouro Preto, crendo 
que o Prof. Octávio Elísio enfrentará dificuldades na cidade. 
Recentemente, os Deputados das Comissões de Meio Ambiente e de 
Educação estiveram em Ouro Preto para discutir os problemas do 
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1nc~n 10 ocorndo em casarão do centro histórico da localidade. Lá 
est1ve após o incêndio, encontrando-me com o Governador Aécio 
Neves, . que também estava na cidade, preocupado com 0 
a?ontec1mento. No dia 21 de abril, comemorando mais um Dia de 
T1rad~ntes, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
tambem esteve em Ouro Preto, quando anunciou um importante 
s~c?rro d~ R$12.000.000,00 para a cidade, confirmados com a ida do 
Ministro Gilberto Gil àquela localidade. 
. O Deputado Biel agora está na Comissão de Turismo, e é 
1mpress1onante o descaso com Ouro Preto, a primeira cidade 
proclamada patrimônio histórico da humanidade no Brasil. Não recebe 
o menor cuidado por parte da municipalidade. Para se ter uma idéia 
n~ di~ do incêndio, o hidrante não funcionou. O Corpo de Bombeiro~ 
nao_ tmha como utilizá-lo. A brigada voluntária contra incêndio não tem 
apo1o nenhum nem do Governo do Estado nem da Prefeitura e 
p~ati~amente, não funciona, como depois constatamos em audiênci~ 
publica em Ouro Preto. 
. Mais do que isso, não sei de quando data o sistema de fiação da 

Cldad~. O que existem são "gatos" e mais "gatos", gambiarras e mais 
gambiarras. Na verdade, depois do incêndio do casarão, mais dois 
ac?ntecera~ e foram sanados rapidamente, senão tragédias maiores 
tenam ocorndo em Ouro Preto. A fiação é antiga, e não há cuidado em 
se fazer uma manutenção ou modificação dessa fiação. 
~nt~o, é um patrimônio histórico da humanidade abandonado à 

propna_ sorte. O que aconteceu só não foi pior porque o Corpo de 
Bombeiros e a população agiram com espírito cívico e isolaram o 
casarão do imóvel ao lado, que é exatamente onde funciona a 
Câmara Municipal de Ouro Preto. Não fosse isso, o fogo teria se 
a~astrado pelos casarões afora, na praça onde fica a estátua de 
Tiradentes, onde é feita a entrega das medalhas e a comemoração do 
dia 21. 

O desastre só não foi m~ior em razão. da mobilização da população 
e ~o Corp~ de B~mbe1ros, como d1sse. Mas, na reunião que 
realizamos la, o sentimento era de impotência de uma cidade que via 
um cas~rão histórico do século XVIII pegando fogo sem ter condições 
de. r~açao e com medo de que o incêndio se alastrasse para outros 
pred1os do centro histórico de Ouro Preto. Essa é a situação em quy 
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hoje se encontra a cidade. . . 
Com base nisso, apresentei requerimento para que a Assemble1a 

Legislativa fosse até lá, por meio das Comissões de Educação e de 
Meio Ambiente. Realizamos uma reunião importante, tiramos algumas 
deliberações e levamos o apoio da Assembléia, tentando modificar 
esse quadro. 

E é esse o sentido da minha fala de hoje. O Prof. Octávio Elísio é de 
lá e tem um grande conhecimento dessa situação. Foi Deputado 
Federal, com uma votação brilhante em Ouro Preto. Certamente 
poderá contribuir para que Minas Gerais tenha um cuidado maior para 
com o município. O Ministro Gilberto Gil também esteve em Ouro 
Preto e ficou encantado com a cidade, mas preocupado com a 
situação. Anunciou o apoio do Governo Federal, e a nossa expectativa 
é que esse quadro seja modificado. 

Mas nós, nesta Casa, não podemos descuidar de cobrar dos 
Governos Federal e Estadual uma atenção especial para com Ouro 
Preto. Estou insistindo em falar em Governos Federal e Estadual 
porque, no que diz respeito à Prefeitura, já desistimos de que esta 
faça alguma coisa pela cidade. A Prefeita está em processo de 
"impeachment", a Câmara Municipal formou comissão processante. 
Ela conseguiu brigar com todos os partidos aliados. Para ganhar as 
eleições, fez uma aliança que reuniu alhos e ~ugalhos: ~T, ~DT, PFL, 
PPB, PC do B. Fez uma grande frente, co1sa que nao e comum. 
Juntou esquerda com direita, e era para salvar Ouro Preto. 

A esperança era eleger uma Prefeita democrática que escutass~ os 
anseios da população. Acontece que ela brigou com todos os partidos 
aliados, ninguém mais a apóia. O Deputado Alencar da Silveira Júnior 
foi uma das pessoas que a apoiou. Estive com ele nos comícios para 
pedir voto para ela. No primeiro dia de seu mandato a P_refeita brig~u 
com o Vice-Prefeito, e ele nunca pôde entrar na Prefeitura. DepoiS, 
brigou com a Câmara. Hoje, está completamente isolada,_ nã~ 
consegue fazer absolutamente nada. Não adianta fazer reclamaçoes_ a 
Prefeitura, porque ela está isolada, o município não funciona, nao 
consegue definir uma política para a preservação do patrimônio 
histórico. Se a Prefeitura de Ouro Preto, cidade que vive do turismo, 
da preservação do patrimônio histórico, do aspec~o A c~ltur~l,, ~ão 
consegue ter uma política para preservar o seu patnmon1o h1stonco, 
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en ao, o que va1 acontecer? A Prefeitura não consegue formar um 
grupo coeso em torno da defesa de Ouro Preto. Por isso, insisto em 
que o Governo do Est_ado tenha um carinho especial pela cidade, pois, 
se depender da Prefe1ta, nada vai acontecer. 
~~ss~ se~tido, nossa expectativa com relação ao Prof. Octávio 

Ells1o ~ mUlto grande, porque é uma pessoa que tem sensibilidade, 
?o~hec~mento _e ?ultura. Sem sombra de dúvida, essa foi uma das 
md1caçoes ma1s Importantes feitas pelo Governador Aécio Neves a 
quem parab~ni:o ~ela escolha. Isso demonstra que a oposição que 
fazemos aqu1 nao e como alguns entendem: que não aplaude gestos 
corretos do Governo. Uma escolha como a do Prof. Octávio Elísio 
merece o nosso aplauso e o nosso respaldo. 

Mas é cl~ro que, como Oposição, não podemos nos esquecer de 
o~tr~s med1das. Preocupa-nos muito esse pacote que o Governador 
Aec1o Neves te~ anunciado acerca do funcionalismo, embora tenha 
se negado a d1zer que o faria. Aliás, ele brigou com o Vice-
Governador Clésio Andrade, que falou para a Assembléia sobre esse 
pacote quando. ~écio se encontrava nos Estados Unidos. Disse que 
estava se prec1p1~ando. Agora, a notícia é que o pacote está vindo. 
Parece que o VIce-Governador tinha razão, ele já estava sendo 
preparado. 

Deputado Alencar da Silveira Júnior, peço o seu testemunho sobre o 
caos ?e Ouro ~reto. A nossa esperança é que o Prof. Octávio Elísio 
no~ ajud~ na Situação de catástrofe em que se encontra o município. 
MUlto obngado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Em votação, a indicação. 
- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Pr~sidente - _Y~taram apenas 22 Deputados. Não há quórum 

para votaçao. A Pres1dencia a torna sem efeito. 
Questões de Ordem 

O D~putado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, vou 
encam1~h_ar favoravelmente, mas não poderia deixar de tecer alguns 
comentanos sobre a fala do Deputado Rogério Correia, enquanto 
outros Deputados chegam ao Plenário e se completa o quórum. o 
Deputado falou a respeito do caos em que se encontra a cidade de 
~uro_ Pre:o. ~ )á a_bordei o assunto várias vezes nesta Casa.~ A 
1nsat1sfaçao ah e mUlto grande. Acho que o Octávio Elísio vai ter mujto 
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trabalho, porque não conta com a colabora9ãoA d~ Prefeita. O_ 
Deputado Rogério Correia falou sobre o mcend1o do casarao, 
culpando o Governo do Estado. Mas acho que o Gove~no te~ até 
algum mérito, porque, com todas as dificuldad~s~ mantem sozmho, 
sem parceria com a Prefeitura, uma guarmçao do _Corpo ?e 
Bombeiros. Quero deixar bem claro que considero a Prefeita a ma1or 
culpada de tudo. . 

No dia da reunião, eu disse que o irmão da Prefeita, segundo o 
jornal "Estado de Minas", logo após o incêndio, foi pego colocando 
fogo em documentos da Prefeitura em uma mata perto de Ouro Preto: 
Estou dizendo e repito: quando a coisa está descambando com? esta 
acontecendo em Ouro Preto ... A próxima casa a pegar fogo ser a a da 
Prefeitura. Para esconder suas falcatruas, a Prefeita vai incendiar a 
casa da Prefeitura. O arquivo da Prefeitura já começou a ser 
incendiado. Aos pouquinhos, estão queimando os documentos da 
Prefeitura. Temos que nos lembrar de que o jornal "Estado de ~i~as" 
flagrou o irmão da Pref~ita coloc~ndo_fog? ~m d?~um~nt~s_. O pr?x1mo 
incêndio será na Prefeitura. A s1tuaçao la e caot1ca, e sena. Alem do 
mais, todo o apoio é dado pela Corporação Independente do C~rpo ~e 
Bombeiros da cidade de ltabirito, próxima a Ouro Preto. A Prefeita nao 
ajuda em nada. _ , 

o Octávio Elísio vai ter trabalho, porque nao contara com a 
colaboração da Prefeitura. Estou preocup~do porqu~ ~ _Presidente 
Lula vai destinar verbas para a conservaçao do patnmomo e esses 
recursos vão sumir, como outros. Foi liberada uma verba da COMIG 
no ano passado para a duplicação da rodovia no trecho de 

- Amarantina. Não fizeram nada, e a verba já acabou. Concordo com a 
fala do Deputado Rogério Correia no que diz respeito à Prefeitura, 
mas acho que o Governo do Estado, com todas as dificuldades, está 
fazendo alguma coisa. 

Também falei naquela audiência sobre a causa da falta de 
aparelhamento do Corpo de Bombeiros. Lembrava que o Deputado 
Durval Ângelo, juntamente com o Deputado Anderson Adauto, 
conseguiu um convênio fora, uma doação de carros para o Corpo de 
Bombeiros, mas o Sr. Itamar Franco deu piti, achou que os Deputados 
estavam passando por cima dele e não aceitou. , . 

Foi aí que começou a briga toda. Parte do caos que esta Instalado 
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Franco, que, na_ epoca, brigava com esta Casa, com Anderson Adauto 
e com todas as Iniciativas deste parlamento. · -

O Governo hoje faz sua parte, apesar de toda a dificuldade e falta de 
aparelhamento do <?orpo d~ Bombeiros. Mas a Prefeita MunicipaL de 
Ouro Preto, D. -~ansa _Xav1er, do PDT, vem hoje mostrando falta de 
postura na_ a~m_1ms!ray~o do bem público e de atenção, principalmente 
com o patnmon1o h1stonco. 
" Foi muit? f:io, a população de Ouro Preto colocar faixas escritas 
Fora Ma~1sa . E. vergonhoso para o meu partido ter uma Prefeita 

como_ Mansa ~av1er. Esta__ Casa vai receber a documentação, porque 
e~a nao _a env1a para a Camara Municipal de Ouro Preto. Vereadores 
n~o estao tend<: a atençã~ da Prefeita. Acho que esta Casa tem de 
aJu?~~ aquela Camara Municipal a resolver o problema de Ouro Preto 
defm1t1vamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. ' 
? Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, fizemos a votação e 

fo1 constatada ~resença de 22 Deputados, portanto não há quórum 
nem _Para votaça~ nem para discussão da matéria. V. Exa. deveria ter 
term1na~o a reun1ao naquele instante. Não sei por que não agiu assim. 
A ~eumao yassou a funcionar com 22 Deputados, portanto sem 
quorum. Ja naquela hora, pedi a V. Exa. que a reunião fosse 
encer~ada, quando o Deputado Alencar da Silveira Júnior solicitou 
questao de ordem e v_. Exa. deu a palavra a ele, já sem quórum. Aliás, 
o Depu_tado Alencar tmha me pedido para encaminhar a votação. v. 
Exa. nao deu a palavra a_ ele para encaminhar a votação. Outros 
Deputados querem enca~m~ar a votação, como o Deputado Biel. 
Peç~- a V. Exa. que, pnme1ro, responda por que não terminou a 
reun1ao, uma_ vez que só havia 22 Deputados presentes. 

O Sr. Pres~dente - Nobre Deputado Rogério Correia, respondendo 
ao seu questionamento, por ocasião da votação, o painel registrava a 
presença de 13 Deputados em comissões. 

O Deeutado R?gério Correia - Faço o segundo questionamento. v. 
Exa .. n~o a~unc1ou naquele instante o número de Deputados em 
com1ssao. _F1cou registrada a presença de 22 Deputados. Como nada 
estava reg1s!rado, no meu entender, a reunião continua sem quórum. 

O Sr. Presidente - Os Deputados que estão em reunião de comissão 
entram na contagem do quórum -do Plenário. Até pensei em encerrar\! 
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as comissões e pedir que os Deputados viessem a Plenário, mas, 
regimentalmente, não há necessidade dessa ação. A Presid~ncia 
verifica, de plano, a existência de número regimental para votaçao, e 
vai renovar a votação. o Deputado Rogério Correia - Peço a V. Exa. que, ao fazer a 
votação, abra também o processo de encaminhamento de ~otação. O 
Deputado Alencar da Silveira Júnior havia solicitado encammhamento, 
mas V. Exa. não lhe deu o direito. Além dele, também o Deputado Biel 
Rocha queria fazer o encaminhamento da votação. V. Exa. não 
poderia ter simplesmente colocado em votação, quando Deputados 
queriam fazer encaminhamento. 

Peço, portanto, a V. Exa. que reabra o processo de 
encaminhamento. o Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rogério 
Correia que neste momento não é possível o ~ncaminha~e~to~ um~ 
vez que a matéria já foi submetida a votaçao. A Pres1denc1a va1 
renovar a votação e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares. Em votação, a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Antônio Carlos 

Andrada - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elmiro 
Nascimento - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique.- Le~n_ardo ~oreira - L~~ia 
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Mana Ollv1a - M1guel Mart1n1 -
Neider Moreira - Paulo Cesar- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise -Roberto Ramos- Sebastião Navarro Vieira- Vanessa Lucas-

·Zé Maia. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 25 Deputados; votaram "não" 2 

Deputados, sendo computada a presença de 13 Deputados em 
comissões. Fica, portanto, aprovada a indicação, feita p~lo 
Governador do Estado, do nome do Sr. Octávio Elísio Alves de Bnto 
para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto -
FAOP. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, peço a reconsideração 

da proclamação do resultado, porque a reunião . da Comissão de 
Direitos Humanos já terminou e está sendo considerada como em 
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andamento. Os quatro Deputados que a estavam compondo estão 
incluídos nos 13- Deputados ausentes, no entanto, eu e outros 
membros estamos aqui há 1 O minutos. Apenas o Deputado Célio 
Moreira está formando quórum em outra comissão, o que, aliás, é 
outro problema. . 

Antes da proclamação do resultado, pedi a palavra, pela ordem. Iria 
solicitar a V. Exa. que verificasse, por meio de seu visor, se, no 
auditório ainda não estava ocorrendo a reunião da Comissão dé 
Direitos Humanos. Peço que o faça agora. 

O Sr :_Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo 
que nao consta presença dos membros da Comissão de Direitos 
Humanos. 

O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, estão sendo contados 
Deputados em dois locais, nas comissões e aqui. V. Exa. precisa 
respeitar o Regimento Interno. Não há condição de dar 
prosseguimento a uma votação desse tipo, mesmo porque havíamos 
anunciado a votação favorável, e, agora, se faz uma votação assim, 
apenas com 27 Deputados presentes e comissões em funcionamento 
ou não. 

O que está contando são os que marcaram presença cedo nas 
~euniões. Muitos podem estar lá e estar aqui. O Deputado Durval 
Angelo tem toda a razão. Marcaram quórum duplo. Queria ver o 
horário em que constam. Solicito a V. Exa. que verifiquemos se todos 
os Deputados que estão em comissão não estão aqui. 

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, a Presidência acatará 
seu pedido. V. Exa. pode se dirigir à Mesa para verificar os 40 
Deputados presentes nesta votação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 

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

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

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem para protestar contra o que ocorreu na votação da indicação do~. 
Prof. Octávio Elísio. \'

1 
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Tínhamos solicitado fazer a discussão do processo. Fomos 

impedidos de fazer a discussão. Solicitei fazer o e_ncaminhament_o da 
votação. Ao fazer o encaminhamento de votaçao, logo . depo1s, o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior solicitou fazer o enc~m1nhamento 
de votação, e V. Exa. deu início ao processo de votaçao sem dar a 
palavra ao Deputado. 

Além do Deputado, vários outros Deputados do PT estavam para 
fazer o encaminhamento da votação. Portanto, esse encaminhamento 
não foi feito, foi abortado um processo, ferindo o Regimento Interno, 
não se dando a palavra àqueles que queriam encaminhar a votação. 
Feito e apurado o resultado, contradizendo o Regimento l~te~no, 
usou-se o art. 126, colocando-se todos os Deputados em com1ssoes, 
inclusive os do PT, que estavam em comissões e que, evident~mente, 
não deveriam contar para o quórum. Usou-se, portanto, um art1go, que 
é regimental, sem sombra de dúvida, mas que não espelha a vontade 
da maioria que estava aqui. . 

Quero protestar contra isso. Houve uma quebra do _Regimento 
Interno. Solicito a V. Exa. que renove o processo de votaçao do Prof. 
Octávio Elísio. Nosso posicionamento é favorável à aprovação. A 
Bancada do PT não votou. Foram apenas 25 votos quando poderia ter 
sido uma votação consagradora, mas isso não o~orreu porque a 
Presidência não permitiu que o processo de encaminhamento fosse 
feito. 

Sr. Presidente, pediria a V. Exa que reabrisse o processo de 
encaminhamento de votação que já foi solicitado. 

Solicito também que toda a Bancada do PT se inscreva para fazer o 
- encaminhamento da discussão sobre a indicação do nome do Sr. 

Mauro Guimarães Werkema. Vamos, a partir de agora, fazer a 
obstrução, porque não confiamos em que a Mesa vá promover um 
processo democrático de discussão. 

O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Esta~o, do 
nome do Sr. Mauro Guimarães Werkema para o cargo de Pres1dente 
da Fundação Clóvis Salgado. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Com a palavra, para 
discuti-la, a Deputada Jô Moraes. . 

A Deputada Jô Moraes* - Sr. Presidente, sou porta-v~z ~o apo10 do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior ao nome 1nd1cado pelo 
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- Quero aproveitar esta oportunidade para dizer do meu total 'ap · 
n?~e. de Octáv_io ~lí~io Alves de Brito, que é um homem que·ve~0d:~ 
h1stonas_ da res1stenc1a ~emocrática. Comp~rtilhei com ele períodos de 
-renovaçao da Secretana da Educação. E um homem sensível de 

_ letras e 9ue_ conhece ~inas muito bem. Quero fazer essa ress~lva 
porque nao t1ve oportumdade de encaminhar a votação. , 

Caro ~re~i?ente, ant~s que V. Exa. me enquadre, já que estam~s 
numa h1stona do Pa1s em que as opiniões muitas vezes são 
enq_ua~r~da~, para que eu discuta o assunto, quero dizer do meu total 
ap?1? a 1nd1caçã~ d~ nome de Mauro Werkema para a Fundação 
~~0~1~ Salgado .. ~1go 1sso por razões absolutamente conseqüentes da 
h1stona e da prat1ca de Mauro Werkema. Ele é um homem estudioso e 
~m ~companhador da história cultural de Minas Gerais e tem uma 
lrgaçao com a cidade de Ouro Preto1 fazendo umbilicalmente esse 
r~s~a.te, com_o o nosso ex-Secretário Angelo Osvaldo, do coração da 
h1stona de M1nas, que é a história de Ouro Preto. 

Mauro vyerkema é dessas figuras que trazem na sua memória uma 
acumulaçao da percepção da herança cultural dessas Minas Gerais 
que tem uma pluralidade imensa, das Minas Gerais do barroco d~ 
Ouro Preto, do barro do Jequitinhonha, da modernidade do "hip hop" 
do Alto Vera Cru~, dessa Minas Gerais que tem nos seus cantores, 
n~s seus congade1rosh a. expressão maior de um povo que sofreu, que 
fo1 .e~plorado pela colon1a, mas que resistiu através de uma produção 
a~1~t1?a absolutamente memorável, com esse amor à liberdade e à 
h1stona do seu povo. 

Caro Presidente, caros Deputados e Deputadas, compartilhei com 
M~ur~ _Werkema uma experiência ímpar. O Palácio das Artes tem a 
traJetona de ser um espaço das elites. Ali há a tradição da arte de 
mercado, das grandes bilheterias. 

.Mas, em 1997, enquanto Vereadora, fiz a proposta de um concurso 
Ja naquela ocasião, havia dificuldades e a violência nas escolas· er~ 
al.g? absolutamente des~fiador desde então. Compartilhando com 
vanos profes_sores, su~en q~e fosse feito o concurso Grafitando pela 
P~z, que sen~ ~m gra~1te fe1to nas escolas de periferia dessa cidade, 
~Sito n~s cond1çoes ma1s precárias, em papel-cartolina, e muitas vezes 
o chao, porque, pelos depoimentos de alunos, em suas casas~-, 
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simples não havia espaço para que desenhassem. Esses artistas ·· 
do povo fizeram obras geniais. E digo, caros Deputados e Deputadas, 
que busquei um outro espaço público, e a mim não me cabe cobrar, 
mas que não teve a sensibilidade de permitir que fosse feita essa 
exposição. Sr. Presidente, o Mauro Werkema, Superintendente do 
Palácio das Artes, compreendendo a dimensão da arte do povo, 
compreendendo a dimensão de que o grafite era uma expressão 
nova, a elevação e o desenvolvimento de uma arte de protesto, que é 
a pichação, abriu as portas do Palácio das Artes para que essa 
exposição fosse feita. Lembro aqui as palavras do Prefeito Célio de 
Castro, naquela ocasião: "A cidade tem que estar atenta às novas 
manifestações de rebeldia de seus jovens e de seu povo". É preciso 
compreender que as pichações são expressões de uma linguagem 
atordoada, uma linguagem de protesto, em que a juventude não sabe 
como se expressar. Nessa ocasião, o grafite surgiu como uma 
resposta criadora e criativa para canalizar as possibilidades culturais 
da nossa juventude. 

Caros Deputados e Deputadas, digo-lhes que o Superintendente do 
Palácio das Artes abriu os espaços daquela grandiosa casa, 
aparentemente fechada para a arte simples do povo, para a exposição 
Grafitando pela Paz, de 36 alunos de escolas da periferia. E pasmem, 
senhores e senhoras, essa exposição, durante o ano de 1997, foi uma 
das três atividades do Palácio das Artes que ocupou a mídia 
internacional, uma mídia que assustou a todos, porque a expressão 
cultural que aquela juventude colocava no seu papel e nos seus 
rabiscos era criativa. Foi a segunda exposição em termos de 
comparecimento público. Era uma exposição absolutamente precária, 
Sr. Presidente, arranjada com arames, cartolina simples, mas que 
teve essa dimensão. 

Trago esse depoimento para dizer exatamente porque defendo a 
indicação do Sr. Mauro Werkema para o Palácio das Artes. Faço isso 
porque é um homem que não tem a visão tacanha e estreita de certas 
pessoas públicas, que só atendem aos que o estão apoiando. Meu 
partido não integrava a base do Governo Itamar Franco, mas o 
respeitava como homem que soube defender o patrimônio de Minas, 
embora houvesse os problemas administrativos, que eram óbvios e 
foram registrados na história. Mas nem por isso Mauro Werkema 

851 
deixo~ _de abrir as portas do Palácio das Artes para essa 
expos1çao, Deputado Domingos Sávio, em que um dos pais dos 
alunos chegou de sandálias havaianas e chorou, dizendo: "Nunca 
imaginei que meu filho tivesse oportunidade de estar nesta casa". 
. ~aro Pre_si~~nte, a indicação de Mauro Werkema extrapbla os 
~1m1tes pa,rtl~anos, tratando-se de homem que soube cumprir, com 
JUSteza publica, a sua missão. Esta indicação assume o aspecto de 
um resgate histórico numa compreensão do desenvolvimento cultural 
de noss~ Estado, iniciado nos idos de Aleijadinho, chegando aos 
nossos d1as com o movimento "hip hop", expressão da alma rebelde e 
libertária da juventude mineira. Sem dúvida alguma, votarei favorável 
à indicação do nome de Mauro Werkema para o cargo de Presidente 
da Fundação Clóvis Salgado. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a 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. 

* - Sem revisão da oradora. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES DAS 

, SEGUINTES ENTIDADES: CETEC, UTRAMIG, IGA E OUTRAS, EM 
2/4/2003 

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Ana Maria, Leonídio Bouças, Sidinho do 
Ferrotaco e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
S~bastião N~varro Vieira, declara aberta a reunião e informa que não 
ha ata ~ ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual 
se destma a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar os 
relatores. A Presidência determina a distribuição das cédulas de 
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sidinho do 
Ferrotaco para atuar como escrutinador. Apurados os votos são 
eleitos, para Presidente, a Deputada Ana Maria, e para 'vice-

' 
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Presidente, o Deputado Weliton Prado, ambos com cinco votos. Na 
condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira convida para tomar assento à mesa a Deputada Ana Maria e a 
empossa no cargo de Presidente. Esta, por sua vez, empossa o Vice-
Presidente, Deputado Weliton Prado. A Presidente designa o 
Deputado Leonídio Bouças para elaborar os pareceres sobre a 
indicação dos titulares da Fundação Centro Tecnológico do Estado de 
Minas Gerais - CETEC -, da Fundação de Educação para o Trabalho 
do Estado de Minas Gerais - UTRAMIG - e da Fundação Helena 
Antipoff; e o Deputado Sidinho do Ferrotaco para elaborar os 
pareceres sobre a indicação dos titulares da Fundação João Pinheiro 
e do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
Ana Maria, Presidente - Leonídio Bouças - Sidinho do Ferrotaco-

Weliton Prado. 
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 30/4/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Elmiro Nascimento, Biel Rocha, Gilberto Abramo, Leonídio Bouças e 
Paulo César, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Gilberto Abramo, 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 comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: "e-mail" encaminhado pelo Sr. Eduardo Coutinho, 
coordenador do Projeto do Mapeamento do Artesanato Mineiro, 
desenvolvido pelo Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao 
Empreendedor - CAPE - e pela Central Mãos de Minas, em que 
comunica que o CAPE e a Central Mãos de Minas estão realizando o 
mapeamento do artesanato mineiro com o intuito de fortalecê-lo. 
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento 445/2003. Passa-
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se a 3 Fase do Ordem do Ora, compreendendo a discussão e 
votação de propesi~ões da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um ~or_ sua vez, sao aprovados requerimentos dos Deputados da 
Comrssao, em que solicitam seja formulado voto de congratulações 
desta Casa _co~ a Central Mãos de Minas pela passagem. de seus 20 
anos de cna~ao_ e com o CAPE pelo Projeto do Mapeamento do 
Artesanato Mrnerro desenvolvido por essas ONGs, cujo objetivo é 
con~~cer _o artesanato do E;stado e selecionar os municípios que 
partrcrparao dos programas de treinamento e das feiras a serem 
realiza?as; dos ~e~br~s desta _Comissão, em que solicitam sejam 
encamrnhados ofr_cros as Preferturas Municipais que mencionam, 
reforçando o pedrdo de preenchimento da Ficha de Pesquisa do 
Mapeamento _do Artesanato Mineiro, enviada às Prefeituras pelo Sr. 
Edu_~rd~ Co~trn_ho; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada 
audrencra publica para debater a crise na hotelaria mineira eas 
possív~is sol_uções, com a presença dos convidados que menciona. 
Cumpnda a frnalidade 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, 7 de maio de 2003. 
José Henrique, Presidente - Elmiro Nascimento - Biel Rocha 

Leonídio Bouças. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

. TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 8/5/2003 
A~ 9 ho_ras, c~mparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Jose Hennque, Brel Rocha, Leonídio Bouças e Paulo Cesar, membros 
da supra~itada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Carl~s Prmenta e Paulo Piau. Havendo número regimental, o 
Presrdente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha 
dispensa a l?itura d~ ata da reunião anterior, a qual é dada po; 
aprovada e e subscnta pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência in,forma. que a reunião se destina a ouvir, a pedido do 
Deputado Jose Hennque, o Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Dr. Wilson Brumer, que fará uma explanação sobre os 
planos para a política de indústria e comércio no Estado. Passa-se à 
3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação dE) 



854 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, em que pleiteia sejam enviados ofícios às autoridades que 
menciona, solicitando-lhes empenho com relação ao início dos 
trabalhos na malha viária na região do circuito das águas, bem como 
na Rodovia BR-459 e nas demais rodovias da região do Sul de Minas, 
uma vez que já foram anunciados os recursos; José Henrique, 
Leonídio Bouças, Elmiro Nascimento, Paulo César e Biel Rocha, em 
que solicitam à Mesa da Assembléia providências nos sentido de que 
seja realizado debate público sobre a situação das águas minerais 
produzidas no Estado; e Leonídio Bouças, em que solicita seja 
convidada a Secretária de Estado Extraordinária de Desenvolvimento 
dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas para fazer, 
nesta Comissão, uma explanação sobre as ações e políticas a serem 
empreendidas por aquela Secretaria. A Presidência destina esta parte 
da reunião a ouvir o convidado, que discorrerá sobre os planos do 
atual Governo relativos à área de desenvolvimento econômico. 
Registra-se a presença do Sr. Wilson Brumer, Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, o qual é convidado a tomar assento à 
mesa. O Deputado José Henrique tece suas considerações iniciais, 
como autor do requerimento que deu origem ao debate. Logo após, 
passa a palavra aos Deputados presentes, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
José Henrique, Presidente - Biel Rocha - Leonídio Bouças. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM No 40/2003 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 40/2003, o Governador do Estado 
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
do Estado, o nome de Amilcar Vianna Martins Filho, indicado para a 

Presidência da Fundação João Pinheiro. 
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·· Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 11, "c", c/c 0 § 
1 o ?o ~rt. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública 
do rndrcado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados. 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
O candidato, além de possuir excelente "curriculum vitae", que 

atende aos critérios exigidos para a ocupação do cargo, demonstrou 
amplo conhecimento sobre a entidade para cuja Presidência foi 
indicado. Esta Comissão entende que se trata de pessoa 
comprometida com os princípios da Fundação e que irá dignificar o 
cargo para o qual foi indicado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Amilcar 

Vianna Martins para Presidente da Fundação João Pinheiro. 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
Ana Maria, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Leonídio 

Bouças - Weliton Prado. 
PARECER SOBRE A MENSAGEM W 40/2003 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 40/2003, o Governador do Estado 
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
do Estado, o nome de Vítor Fernando de Andrade, indicado para a 
Presidência da Fundação de Educação para o Trabalho do Estado de 
Minas Gerais- UTRAMIG. 

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 11, "c", ele o § 
1 o do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública 
do indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados. 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja 

Presidência foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios 
exigidos para a ocupação do cargo. Esta Comissão entende tratar-se 
de pessoa capaz e comprometida com os princípios da Fundação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Vítor 

Fernando de Andrade para Presidente da Fundação de Educação 
para o Trabalho de Minas Gerais- UTRAMIG. '\~ 

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



856 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
Ana Maria, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Sidinho ao 

Ferrotaco - Weliton Prado. 
PARECER SOBRE A MENSAGEM No 40/2003 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 40/2003, o Governador do Estado 
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
Estadual, o nome de Caio Nelson Lemos de Carvalho, indicado para a 
Presidência da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -
CETEC. 

Nos termos do art. 111, "c", c/c o § 1 o do art. 146, do Regimento 
Interno, foi constituída Comissão Especial para emitir parecer sobre 
essa indicação. Procedeu-se então à argüição pública do indicado, 
que respondeu às questões elaboradas pelos Deputados. 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
O candidato, além de preencher os requisitos legais para assumir o 

cargo, tem conhecimento e experiência suficientes para bem 
administrar a entidade para cuja direção foi indicado. Está, portanto, 
apto a contribuir de forma significariva para o bom funcionamento da 
instituição. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do nome de Caio 

Nelson Lemos de Carvalho para Presidente da Fundação Centro 
Tecnológico de Minas Gerais- CETEC. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
Ana Maria, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Sidinho do 

Ferrotaco - Weliton Prado. 
PARECER SOBRE A MENSAGEM No 40/2003 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 40/2003, o Governador do Estado 
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
do Estado, o nome de lrene de Melo Pinheiro, indicada para a 
Presidência da Fundação Helena Antipoff. 

Foi constituída a Comissão Especial para emitir parecer sobre essa 
indicação, nos termos do art. 111, "c", c/c o § 1 o do art. 146, do 
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Reg1mento Interno. Durante a argüição pública a que foi submetida 
a indicada respondeu às questões formuladas pelos Deputados: ' 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
Analisando o "curriculum vitae" da candidata, esta Comissão 

c?nstatou que ela atende perfeitamente às exigências do cargo. Além 
d1sso, o seu desempenho na argüição pública demonstrou o 
conhecimento e a experiência necessários para presidir com sucesso 
a Fundaç~o Helena Antipoff e trazer contribuições significativas para o 
desenvolvimento da instituição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de lrene de 

Melo Pinheiro para Presidente da Fundação Helena Antipoff. 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 
Ana Maria, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Sidinho do 

Ferrotaco - Weliton Prado. 

PARECER SOBRE A MENSAGEM No 40/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio da Mensagem no 40/2003, o Governador do Estado 

submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
do Estado, o nome de David Márcio Santos Rodrigues, indicado para 
a Diretoria-Geral do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA. 

Foi constituída a Comissão Especial para emitir parecer sobre essa 
indicação, nos termos do art. 111, "c", c/c o § 1 o do art. 146, do 
Regimento Interno. Durante a argüição pública a que foi submetido o 
indicado respondeu às questões formuladas pelos Deputados. ' 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
Esta Comissão constatou que o candidato, além de atender 

perfeitamente às exigências do cargo, demonstrou o conhecimento e 
a experiência necessários para desenvolver, com retidão e 
transparência, um profícuo trabalho em prol da instituição e do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de David 

Márcio Santos Rodrigues para Diretor-Geral do IGA. 
Sala das Comissões, 8 de maio de 2003. 



Ana Maria, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Leonídio 
Bouças - Weliton Prado. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2003 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 12/5/2003 
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando 
Faria - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Antônio Júlio - Carlos 
Pimenta - Dimas Fabiano - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - João 
Bittar- Laudelino Augusto. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Às 20h15min, a 

lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
quórum, e convoca os Deputados para a reunião extraordinária de 
amanhã, dia 13, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e 
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). 

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
TRIBUNAL DE CONTAS, EM 6/5/2003 

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar, Antônio Carlos Andrada, José 
Henrique e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Chico Simões. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, 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 seguintes convidados: Srs. Carlos Pinto 
Coelho Mota, professor do Curso de Especialização em Controle 
Externo da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado, e 
Frederico Pardini, professor de Direito Administrativo e Audito~, 
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aposentado do mesmo Tribunal. Os convidados fazem suas 
exposições e em seguida respondem a questões formuladas pelos 
Deputados Antônio Carlos Andrada, Sebastião Navarro Vieira e Chico 
Simões. Na fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, o Deputado Antônio Carlos Andrada apresenta 
requerimento em que solicita seja prorrogado por 30 dias o prazo de 
funcionamento desta Comissão. O Deputado Chico Simões apresenta 
requerimento em que solicita sejam pedidas ao Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado informações relativas à tramitação de processos 
nessa Corte, à remuneração de seus servidores, ao alcance e aos 
custos de sua fiscalização. Colocados em votação, cada um por sua 
vez, são os requerimentos aprovados. O Presidente esclarece que o 
inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece aos Profs. Carlos Pinto 
Coelho Mota e Frederico Pardini pelos importantes subsídios trazidos 
à Comissão, agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina· a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. ·" 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Antônio Carlos Andrada -

Fábio Avelar - Rogério Correia - José Henrique. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 6/5/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

André Quintão, Marília Campos e Ana Maria, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Marília Campos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento da Deputada Ana Maria, 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 da pauta. Passa-se 
à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 
1 o turno, do Projeto de _Lei no 25/2003 (relator: Deputado André 
Quintão, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições' que 
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votaÇão, cada 
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos' nos 444 e 
506/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Célio Moreira, em que solicita seja elaborada por ·esta 
Comissão uma cartilha contendo todos os direitos dos idosos_ 
garantidos por leis estaduais, municipais e federais, e da Deputada 
Ana Maria, em que solicita seja feita a distribuição da referida cartilha 
nas cidades do interior e sejam enviadas cópias das principais leis 
municipais que tratam do idoso às Câmaras Municipais do interior. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Marília Campos - Ana Maria - André 

Quintão. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DO 
IGAM, EM 6/5/2003 

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Maria José Haueisen, Paulo Cesar e Lúcia Pacífico, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad 
hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e 
informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião 
especial, destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e 
designar o relator. A seguir determina a distribuição das cédulas de 
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Paulo Cesar 
para atuar como escrutinador. Realizada a votação, o escrutinador 
anuncia o seguinte resultado: para Presidente, a Deputada Maria José 
Haueisen e, para Vice-Presidente, o Deputado Paulo Cesar, ambos 
com três votos. Ato contínuo, a Presidente "ad hoc" declara 
empossado Vice-Presidente o Deputado Paulo Cesar, a quem passa a 
Presidência da reunião. O Vice-Presidente eleito empossa a 
Presidente Deputada Maria José Haueisen, a quem devolve a direção 
dos trabalhos. A Presidente eleita agradece a escolha de seu nome e 
designa o Deputado Paulo Cesar relator. Cumprida a finalidade, da 

li 
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reun1ao, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
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Maria José Haueisen, Presidente - José Henrique - Fábio Avelar -
Paulo Cesar- Arlen Santiago. 

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 6/5/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Doutor Viana, Padre João e Gilberto Abramo, 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 Gilberto Abramo, 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 da 
pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei no 244/2003, no 1 o 
turno, para o qual designou como relator o Deputado Padre João. 
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 514 e 524/2003. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Gilberto Abramo - Luiz Humberto 

Carneiro. 
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 8/5/2003 
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Ermano Batista (substituindo 
este ao Deputado Olinto Godinho, por indicação da Liderança do 
BPSP), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Carlos Pimenta, Antônio Júlio e lrani Barbosa. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento 
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata 
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a reun1ao antenor, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
me~~ros da ~omissão presentes. A Presidência informa que a 
reu~1~o s~. destma a tratar dos impactos na capacidade operacional da 
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, em razão dos. cortes 
anunciados pelo Governador do Estado nos orçamentos dessas 
corporações, e tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-

. se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão· é 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados 
Sargento Rodrigues (2), em que solicita seja enviado pedido de 
providê_ncias ao Presidente do Conselho Nacional de Trânsito para 
qu~ _seja r~formulada a Resolução CONTRAN no 20/98, e em que 
solic1ta sejam pedidas ao Comandante-Geral da PMMG as 
informações que menciona, referentes à atuação da PM nos 
munic_ípios; Rogério Correia (2), em que solicita seja formulado apelo 
ao JUiz da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte com 
vistas a que envie cópias das fitas de vídeo do Processo no o24 02 
781212-2, e ao Superintendente da Polícia Federal do Estado, com 
vistas a que preste informações sobre a participação dessa instituição 
no caso a que se refere o processo citado; em que solicita a 
re~lização de re~~ião desta Comissão para debater a implantação das 
Bngadas Voluntanas de Bombeiros; Célio Moreira (2), em que solicita 
a realização de audiência pública desta Comissão para discutir a 
desativação da Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte; em 
que_ Asol~cita _sejam acr~scentados à relação de convidados para a 
aud1enc1a publica, destinada a discutir mudanças na estrutura de 
seg~rança pública da região do Barreiro o Prefeito Municipal de Belo 
Honzonte e um representante da Polícia Federal e, também, que seja 
excl~ídAo ~a refer_ida relação o Diretor do Instituto de Identificação. A 
Pres1denc1a destma esta parte da reunião a ouvir os convidados e 
registra a presença dos Srs. Cel. BM José Francisco Maciel Dias 
Pereira, Comandante Operacional do Corpo de Bombeiros Militar, 
representando o Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Comandante-Geral 
do <?orpo de Bombeiros; Major Domingos Sávio de Mendonça, 
Presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros 
Milit~res de Minas Gerais; Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro; 
Presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e Bombeiros· 

j, 
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Militares de Minas Gerais; e Cabo Adalberto dos Santos Valadares, . 
Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados. O Presidente tece 
suas considerações iniciais como autor do requerimento que deu 
origem ao debate. Logo após, passa a palavra aos convidados, para 
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla 
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM No 41/2003 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 41/2003, o Governador do Estado 
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
Estadual, o nome do Sr. Paulo Teodoro de Carvalho para a Diretoria-
Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM. 

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 111, "c", c/c o§ 1° do 
art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública do 
indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados. 

Ao analisarmos a legislação constitutiva do IGAM e o currículo do 
Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, não encontramos óbices a sua 
nomeação. 

Durante a sabatina, o candidato demonstrou conhecimento sobre a 
entidade para cuja diretoria foi indicado, além de domínio sobre os 
temas técnicos e administrativos desejados para o ocupante do cargo 
em questão. Entendemos, assim, que o indicado reúne as condições 
necessárias para dirigir a autarquia. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr. 

Paulo Teodoro de Carvalho para o cargo de Diretor-Geral do IGAM. 
Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Paulo Cesar, relator - Fábio 

A velar- lrani Barbosa. 
PARECER SOBRE A MENSAGEM No 41/2003 

Comissão Especial 
Relatório 
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Por meio da Mensagem no 41/2003, o Governador do Estado 
submete a esta ~asa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
do Estado, mod1f1cado pela Emenda à Constituição no 26, de 1997, 0 
nome do Sr. Marcos Wellington de Castro Tito para a presidência da 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

Instituída a Comis~ão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c o§ 1° 
?o _art. 146, do Reg1mento Interno, procedeu-se à argüição pública do 
1nd1cado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados. 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
Fundamentação 

.o c_andi~~to .demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja 
d1reçao fo1 1nd1cado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos 
par~ o?upar o car~o .. Esta relataria entende que a Junta, sob a gestão 
do 1nd1cado, nos ult1mos quatro anos, vem cumprindo com louvor a 
sua missão. Por essa razão, opina pela aprovação do nome, 
confiando que o indicado dará continuidade ao profícuo trabalho que 
vem sendo realizado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Marcos 

Wellington de Castro Tito para Presidente da Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Padre João, Presidente - lvair Nogueira, relator- Fábio Avelar. 

PARECER SOBRE A MENSAGEM No 42/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
Por meio da Mensagem no 42, publicada em 23/4/2003, o 

Governador do Estado, em obediência ao que dispõe o art. 62, inciso 
XXIII, alínea "b", da Constituição do Estado, submete ao exame desta 
Casa o nome do Prof. Dimas Melo Braz, indicado para integrar o 
Conselho Estadual de Educação. 

Após .~rgüição do candidato por esta Comissão Especial, compete-~ 
nos em1t1r parecer sobre a matéria, nos termos do art. 111, I, "c", ele oj 

--~~~~~-~------------~ 
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art. 146, do Regimento Interno. 

Esta Comissão pôde constatar, pelo exame do currículo e pelo 
excelente desempenho do candidato na argüição, que este dispõe das 
condições necessárias para oferecer uma significativa contribuição 
para o trabalho do Conselho Estadual de Educação e em prol da 
melhoria do cenário da educação no Estado. 

Conclusão 
Pelo aduzido, somos favoráveis à indicação do Prof. Dimas Melo 

Braz para integrar o Conselho Estadual de Educação. 
Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Ana Maria, Presidente - Leonídio Bouças, relator- Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 46/2003 

Comissão de Segurança Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em exame 
dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares pré-
pagos e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi a proposição 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O rastreamento, autorizado por medida judicial, de comunicação 

telefônica entre pessoas suspeitas do cometimento de delitos penais, 
principalmente daquelas ligadas a grupos do crime organizado, tem 
sido instrumento eficaz na apuração desses crimes por parte do 
sistema de justiça criminal. Com efeito, o rastreamento de ligações, 
assim como o acesso à movimentação de contas correntes bancárias, 
constitui instrumento útil ao acompanhamento policial e judicial da 
atuação dos suspeitos de práticas delituosas. 

Esse monitoramento já é possível no caso dos telefones fixos e dos 
telefones celulares comuns, para os quais há sistemas de cadastro 
organizados e permanentemente atualizados, que identificam o 
proprietário do aparelho e informam os dados pessoais do titular. Os 
telefones celulares pré-pagos, popularmente conhecidos como 
"celulares de cartão", no entanto, podem ser comercializados sem 
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controle, havendo somente um cadastramento, facultativo do 
primeiro comprador, que poderá inclusive repassá-lo a 'outrem 
tornando desatualizados os dados. Em suma, a empresa operador~ 
dos telefones celulares pré-pagos perde totalmente o controle sobre a 
propriedade e utilização dos aparelhos, razão pela qual têm -sido 
esses celulares os preferidos pelas pessoas envolvidas com a prática 
de delitos penais, especialmente aquelas que atuam em grupos do 
crime organizado. 

Por essas razões, seria de todo eficaz, como forma de subsidiar as 
ações investigativas da Polícia Civil e do Ministério Público, que as 
operadoras de telefones celulares dispusessem do cadastro 
atual~zado dos usuários e aparelhos celulares pré-pagos, como 
propoe o autor da proposição em exame. Se implantada, essa medida 
viria somar-se às ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo 
Estadual no combate ao crime organizado, que - nunca é demais 
lembrar - avança de forma avassaladora sobre a sociedade mineira. 

Ademais, cumpre ressaltar, na linha de raciocínio que informou o 
pare~er exarado pela Comissão de Constituição e Justiça, que a 
med1da proposta encontra-se plenamente abrigada na função do 
Estado, constitucionalmente exigida, de preservação da ordem 
pública. Não é por outra razão que Estados como Rio de Janeiro e 
São Paulo já adotaram leis semelhantes à norma legal que se 
pretende instituir. 

Como ressaltaram diversos participantes da audiência pública 
promovida por esta Comissão, no dia 6/5/2003, para discutir a 
matéria, a instituição do cadastro atualizado dos telefones celulares 
pré-pagos seria mais um recurso a ser utilizado pela inteligência 
policial na investigação das práticas do crime organizado e na 
repressão às suas ações. Todas as medidas voltadas para esse 
objetivo, comum às diversas esferas do poder público e da sociedade 
civil, devem ser apoiadas e estimuladas, desde que respeitados os 
preceitos constitucionais e o ordenamento jurídico. 

Com vistas a aprimorar ainda mais o projeto, esta Comissão 
apresenta o Substitutivo no 2, criando a obrigatoriedade, para as 
empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel, de manter 
cadastro atualizado dos usuários. 

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

46/2003, na forma do seguinte Substitutivo no 2, e pela rejeição do 
Substitutivo no 1 . 

SUBSTITUTIVO No 2 
Dispõe sobre o cadastramento obrigatório de usuários de telefones 

celulares pré-pagos e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Incumbe aos prestadores de serviço de telefonia móvel, na 

modalidade pré-paga, em operação no território do Estado, manter 
cadastro atualizado de usuários. 

§ 1° - O cadastro referido no "caput", além do nome e endereço 
completos do usuário, conterá: 

I - no caso de pessoa física, o número do documento de identidade 
e o número de registro no cadastro do Ministério da Fazenda; 

11 - no caso de pessoa jurídica, o número de registro no cadastro do 
Ministério da Fazenda; 

111 - o registro da informação a que se refere o art. 3°, inciso 11, 
quando for o caso. 

§ 2° - Os prestadores de serviço de telefonia móvel pré-paga 
convocarão usuários não cadastrados para a obtenção dos dados 
necessários ao atendimento do disposto neste artigo, no prazo de 
noventa dias a contar da publicação desta lei, prorrogável a critério do 
Poder Executivo. 

§ 3° - Os dados constantes do cadastro deverão ser imediatamente 
disponibilizados para atender solicitação de autoridade judicial. 

§ 4° - O não-cumprimento do disposto neste artigo sujeitará a 
prestadora à pena de multa de 1.000 (mil) a 10.000 (dez mil) Unidades 
Fiscais do Estado de Minas Gerais- UFEMGs- por infração cometida. 

Art. 2° - Os estabelecimentos que comercializem aparelhos de 
telefonia celular, na modalidade pré-paga, ficam obrigados a informar 
aos prestadores de serviço, no prazo de vinte e quatro horas após a 
venda, os dados referidos no art. 1°, sob pena da sanção prevista em 
seu§ 4°. 

Art. 3° - Os usuários de telefones celulares pré-pagos ficam 
obrigados a: 

I - atender à convocação a que se refere o § 2° do art. 1 o; 
11 - comunicar imediatamente ao prestador de serviço ou a seus 
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credenciados: 
a) o roubo, o furt0 ou o extravio de aparelho; 
b) a transferência de titularidade do aparelho; 
c) a alteração das informações cadastrais. _ 
Parágrafo único - O usuário que deixar de atender ao disposto neste 

artigo ficará sujeito às seguintes penalidades: 
I - multa de até 1 O (dez) UFEMGs; _ 

, 11 - bloqueio do sinal, nas hipóteses dos incisos I e 11, alíneas "a" e 
"b", do "caput" deste artigo. 

Art. 4° -As multas previstas nesta lei serão impostas pela Secretaria 
de Estado de Defesa Social, mediante procedimento administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, considerando-se a 
natureza e a gravidade da infração e o prejuízo dela decorrente. 

Art. 5° - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa 
Social, o cadastro informatizado de aparelhos de telefone celular 
furtados e roubados. 

Art. 6° - Os recursos financeiros resultantes do recolhimento das 
multas estabelecidas no § 4° do art. 1 o e no parágrafo único, inciso I, 
do art. 3° desta lei serão destinados à aquisição de equipamentos de 
segurança para aparelhar as Polícias Civil e Militar. 

Art. r -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. ao - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de maio de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Alberto Bejani - Rogério 

Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 683/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre o Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Publicada em 8/5/2003, a 
matéria foi distribuída à Mesa da Assembléia para, nos termos do art. 
103, c/c o art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
O FUNDHAB, instituído pela Deliberação da Mesa no 399, de 

16/11/89, tem natureza assistencial e destina-se à promoção da 
segurança e à proteção do servidor da Assembléia Legislativa e de 

f, 
I 
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sua família, no que diz respeito à moradia. 

Ao longo do tempo, os benefícios concedidos pelo Fundo sofreram 
alterações, que resultaram na adaptação das normas às exigências 
sociais e legais do momento. Originalmente esses benefícios 
restringiam-se à compra de casa própria e à construção de moradia 
em terreno próprio, em Belo Horizonte. Como, no entanto, constatou-
se a crescente dificuldade para a obtenção de novos espaços para a 
construção de moradia neste município, as normas do Fundo foram 
alteradas, por meio da Deliberação da Mesa no 783, de 1992, para 
que se permitisse a aquisição de imóveis residenciais situados -em 
outros municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outra 
modificação importante foi a introduzida pela Deliberação da Mesa no 
1.279, de 1995, que possibilitou a utilização de recursos do Fundo 
para a quitação de débitos junto ao sistema habitacional. Em todos os 
momentos, no entanto, manteve-se o rigor na concessão de 
financiamentos, fato que se comprova pela saudável situação 
financeira do Fundo. 

Em 28/1 0/93, em decorrência da aprovação da Lei Complementar no 
29, que, em seu art. 5°, determinava a adaptação dos fundos 
existentes no âmbito da Assembléia Legislativa às normas gerais 
editadas naquele ano, foi promulgada a Lei no 11.259. Essa lei, em 
seu art. 1 o, dispunha que "o auxílio habitacional ao servidor da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, desde que contribuinte-
participante do PRELEGIS, fica incluído na assistência prevista no art. 
221 da Resolução no 800, de 5 de janeiro de 1967". Ora, com a 
extinção do PRELEGIS, por meio da Lei Complementar no 52, de 
25/1 0/99, o dispositivo legal anteriormente citado tornou-se 
potencialmente inaplicável, especialmente com relação aos servidores 
que ingressaram na Casa a partir da extinção daquele Fundo. 

A norma em exame, portanto, vem adaptar a legislação em vigor, 
para que o FUNDHAB possa continuar a cumprir as funções sociais 
para as quais foi criado, há mais de uma década. Ao mesmo tempo, 
são propostas alterações nos mecanismos de funcionamento do 
Fundo, com o objetivo de tornar a aplicação dos recursos mais eficaz 
e transparente, nos moldes das exigências da nova administração 
pública. 

Esses motivos nos levam a opinar pela aprovação do Projeto de Lei 
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n. 0 683/2003 com a emenda que apresentamos ao final deste 
parecer, que tem_ .como objetivo o aprimoramento da proposição 
quanto aos mecanismos que permitem a operacionalização do Fundo. 

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

Projeto de Lei no 683/2003 com a Emenda no 1, que apresentamos. 
EMENDA W 1 

Dê-se aos incisos 111 e IV do§ 2° do art. 5° a seguinte redação: ... 
"Art. 5°- .......... . 
§ 20- ················· 
111 -à conta de participação da Assembléia Legislativa na assistência 

complementar o saldo remanescente de recursos da disponibilidade 
financeira do ativo circulante do FUNDHAB apurado da dedução dos 
recursos a que se refere o inciso IV deste parágrafo na data da efetiva 
transferência dos recursos; 

IV - à conta bancária do auxílio previsto na Lei no 11.259, de 28 de 
outubro de 1993, os recursos da disponibilidade financeira do ativo 
circulante do FUNDHAB equivalentes ao resultado da aplicação do 
somatório dos percentuais a que se referem os incisos I e 11 do art. 3° 
da Deliberação no 2.324, de 20 de novembro de 2002, no total do ativo 
do FUNDHAB apurado em seu balanço patrimonial no dia 
imediatamente anterior ao da efetiva transferência dos recursos.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George. 

" 
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ATAS 

ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/5/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens nos 45 a 47/2003 
(encaminham Projetos de Lei nos 696 e 697/2003 e Projeto de Lei 
Complementar no 24/2003, respectivamente), do Governador do 
Estado- 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: 
Propostas de Emenda à Constituição nos 46 e 47/2003 - Projetos de 
Lei nos 698 a 704/2003 - Requerimentos nos 647 a 669/2003 :. 
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Ana Maria, Gil 
Pereira, Leonardo Moreira (5), Ricardo Duarte, Fábio Avelar (2) e 
Dilzon Melo, da Comissão de Direitos Humanos (3) e da Comissão 
Especial do Tribunal de Contas - Proposição não Recebida: 
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Educação, de Saúde e de 
Segurança Pública e do Deputado Sebastião Navarro Vieira ~ 
Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Ana Maria e dos 
Deputados Durval Ângelo, Leonardo Quintão, Gil Pereira e Alberto 
Bejani - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições -
Requerimento do Deputado Dilzon Melo; aprovação - Palavras do Sr. 
Presidente - Decisão da Presidência - Questão de ordem - Decisão da 
Presidência - Comunicação da Presidência - Questões de ordem ~ 
Leitura de Comunicações Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Ricardo Duarte, Leonardo Moreira (2) 
e Fábio Avelar; deferimento Votação de Requerimentos: 
Requerimentos do Deputado Dilzon Melo, da Comissão Especial do 
Tribunal de Contas, da Deputada Ana Maria, dos Deputados Gil 
Pereira e Leonardo Moreira (3) e da Comissão de Direitos Humanos 
(2); aprovação - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos; 
discurso do Deputado Carlos Pimenta; aprovação; verificação de 
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; 
chamada para recomposição do número regimental; existência de 
quórum para discussão - Discurso do Deputado Miguel Martini -
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Discussão .de Pareceres: Prosseguimento da discussão da 
indicação feita pelo Governador do Estado do nome do .. Sr. Mauro 
Guimarães Werkema para o cargo de Presidente da Fundação Clóvis 
Salgado; encerramento da discussão - Indicação feita pelo 
Governador do Estado do nome do Sr. Altino Rodrigues Neto para o 
cargo de Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -; 
encerramento da discussão - Indicação feita pelo Governador do 
Estado do nome do Sr. Amilcar Vianna Martins Filho para o cargo de 
Presidente da Fundação João Pinheiro; encerramento da discussão---
Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. David 
Márcio Santos Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de 
Geociências Aplicadas - IGA -; encerramento da discussão - Indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome da Sra. lrene de Melo 
Pinheiro para o cargo de Presidente da Fundação Helena Antipoff; 
encerramento da discussão - Indicação feita pelo Governador do 
Estado do nome do Sr. Vítor Fernando de Andrade para o cargo de 
Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho do Estado de 
Minas Gerais - UTRAMIG -; encerramento da discussão - Indicação 
feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Caio Nelson Lemos 
de Carvalho para o cargo de Presidente da Fundação Centro 
Tecnológico de Minas Gerais- CETEC -;encerramento da discussão-
Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; deferimento; discurso do 
Deputado Célio Moreira - Requerimento do Deputado Paulo Piau; 
deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau - Requerimento do 
Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior- Encerramento- Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo-

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior- Ana Maria- André Quintão- Antônio Carlos Andrada- Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio A velar- Fahim Sawan - Gil 
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Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José 
Haueisen- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marília Campos- Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h14min, a lista 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

Correspondência 
- A Deputada Jô Moraes, 1 a-Secretária "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM No 45/2003* 

Belo Horizonte, 8 de maio de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência o Projeto de Lei incluso, que 'dispõe 

sobre o fecho de leis', determinando que no fecho das leis e decretos 
seja feita referência à Inconfidência Mineira, fato marcante da história 
do Estado e do País, em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, 
o Tiradentes, mártir e herói e aos demais participantes daquela 
Conjuração. . 

Indiscutivelmente, o mais famoso levante contra o governo colonial 
foi a conjuração conhecida como Inconfidência Mineira. O movimento 

875 
insurrecional em Minas Gerais teve características marcantes que 
o fizeram distinguir-se das outras tentativas de independência do 
Brasil. Os Inconfidentes hoje podem ser considerados vitoriosos. As 
sementes que plantaram, de amor à Pátria, sentimento de 
independên~ia, sentimento nacionalista e a vontade de lutar pelas 
transformaçoes da realidade nacional, deixaram marcas importantes 
que há muito são uma realidade no Estado e no País ' 

É justo, portanto, que se faça menção, nos fech~s das leis e ·dos 
decretos estaduais, a este evento, o mais marcante da história 
mineira. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI W 696/2003 
Dispõe sobre o fecho de leis e decretos. 
Art. 1 o - No fecho das leis e decretos far-se-á referência à 

Inconfidência Mineira, fato marcante da história do Estado e do País 
em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, márti; 
e herói, bem como aos demais participantes daquela Conjuração. 

§ 1 o - A referência a que se refere o 'caput' deste artigo será feita 
pela menção, no fecho das leis e decretos, ao número de anos 
decorridos daquele evento, escrito em forma ordinal, seguido da 
expressão 'da Inconfidência Mineira'. 

§ 2° -A partir de 1° de janeiro de cada ano será acrescentada uma 
unidade ao número de anos a que se refere o§ 1°. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 46/2003* 

Belo Horizonte, 8 de maio de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia 

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder 
Executivo a fazer a retrocessão ao Seminário Provincial do Coração 
Eucarístico de Jesus do imóvel que especifica. 

A retrocessão proposta refere-se apenas às áreas remanescentes \1 
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dos lotes 2-A, 2-B, 4-B, e 1 O-A, na quadra 116, do Bairro Coração .. 
Eucarístico de Jesus, desapropriados pelo Estado de acordo com o 
Decreto no 18.274, de 21 de dezembro de 1976, para construção da 
Via Expressa Leste-Oeste. 

Ocorre que essas áreas não foram necessárias à construção e 
implantação da referida Via Expressa. São, portanto, áreas livres e 
desimpedidas, não havendo, ademais, estudo para o seu 
aproveitamento em projeto de iniciativa do Estado, ou de órgão 
municipal, de acordo com a manifestação da Secretaria Municipal de 
Regulação Urbana e da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 
Horizonte - BHTRANS. ., 

A retrocessão compreende, portanto, áreas que não mais são úteis 
ou necessárias ao Estado, ficando a sua efetivação dependendo de 
avaliação prévia a ser realizada por comissão designada pelo 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, como prevê ·o 
projeto. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 697/2003 
Autoriza o Poder Executivo a fazer a retrocessão ao Seminário 

Provincial do Coração Eucarístico de Jesus do imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a retrocessão ao 

Seminário Provincial do Coração Eucarístico de Jesus dos terrenos 
constituídos das áreas remanescentes dos lotes 2-A, 2-B, 4-B e 1 0-A, 
da quadra 116, do Bairro Coração Eucarístico de Jesus, no Município 
de Belo Horizonte, registrados, respectivamente, sob os números R-1-
5570, R-1-5569, R-1-5566 e R-1-5563 no Cartório do 3° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, adquiridos pelo Estado por 
meio de desapropriação efetivada com base no Decreto no 18.274, de 
21 de dezembro de 1976, para construção da Via Expressa Leste-
Oeste. 

Art. 2° - A retrocessão será precedida de avaliação por comissão 
designada pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira 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°47/2003* 

Belo Horizonte, 8 de maio de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
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Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa o 
incluso projeto de lei complementar que fixa o número das 
Procuradorias Regionais da Procuradoria-Geral do Estado, altera a 
denominação de cargos e dá outras providências. 

O projeto de lei complementar em anexo, visa, precipuamente, a 
regionalizar a Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que se dê maior 
suporte aos serviços jurídicos do Estado, integrando e abrangendo, de 
forma mais rápida e eficaz, todo o território estadual. 

É importante destacar que as medidas que se pretendem tomar não 
implicarão a criação de novos cargos ou o acréscimo de despesa para 
o Erário. 

Neste sentido, solicito o exame do presente projeto de lei 
complementar e, ao final, a sua aprovação. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 24/2003 
Fixa o número das Procuradorias Regionais da Procuradoria-Geral 

do Estado, altera a denominação de cargos, altera a composição do 
Conselho do órgão e dá outras providências. 

Art. 1 o- No âmbito da Procuradoria-Geral do Estado: 
I - são seis, as Procuradorias Regionais; 
11 - passam a denominar-se: 
a) cargo de Corregedor-Geral o cargo de Corregedor; 
b) cargos de Assistente do Procurador-Geral do Estado seis cargos 

de Consultor-Técnico; 
c) cargo de Subprocurador Regional no Distrito Federal um cargo de 

Consultor-Técnico; 
d) cargo de Procurador Regional no Distrito Federal o cargo de 

Procurador Regional do Estado de Minas Gerais em Brasília-DF. 
§ 1 o - Uma das Procuradorias Regionais a que se refere o inciso I 

deste artigo tem sede e âmbito de atuação no Distrito Federal. 
§ 2° - Serão definidos pelo Procurador-Geral do Estado a sede e o 

âmbito de atuação das demais Procuradorias Regionais a que se~ 

--------------~------------~ 
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refere o inciso I. 

§ 3° - os ocupantes dos cargos de Assistente do Procurador-Geral 
do Estado, a que se refere a alínea "b" do inciso 11 deste artigo, 
constituirão a Assessoria do Procurador-Geral. 

§ 4° - A Assessoria do Procurador-Geral será chefiada por um 
Assessor-Chefe, ocupante de cargo de Assistente do Procurador~ 
Geral do Estado, por este designado para exercer a atribuição. · 

Art. 2° - O Procurador-Geral do Estado, em ato próprio, identificará 
os cargos transformados por força desta lei, com os respectivos 
ocupantes. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 
1 02, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO No 46/2003 
Acrescenta § 2° ao art. 187 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Fica acrescentado o seguinte § 2° ao art. 187 da 

Constituição do Estado, transformando-se seu parágrafo único em § 
10: 

"Art. 187- ............................................................................. . 
§ 1 o- ························································································ 
§ 2° - O Estado aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos 

de saúde, nunca menos que 12% (doze por cento) do produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos 
de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea "a", e inciso 11 da 
Constituição da República, incluído o proveniente de transferências, 
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos 
municípios.". 

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 879 

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2003. 
Neider Moreira - Adalclever Lopes - Antônio Genaro - Doutor Viana -

~na Maria - Roberto Ramos - Olinto Godinho - Padre João - Durval 
Ang~lo - Carlos Pimenta - Doutor Ronaldo - Leonídio Bouças <Arlen 
Sant1ago - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Antônio Andrade -
Chico Rafael - Biel Rocha - Marília Campos - Maria Olfvia - Dalmo 
Ribeiro Silva - José Milton - Zé Maia - Dimas Fabiano - Bonifácio 
Mourão - José Henrique - Leonardo Moreira. 

Justificação: A emenda à Constituição ora apresentada visa definir o 
percentual que indicará os valores mínimos a serem aplicados em 
despesas com ações e serviços públicos de saúde no Estado. 

A necessidade de fazer constar este dispositivo na Constituição do 
Estado deve-se ao fato de o Estado não estar cumprindo as 
determinações contidas na Emenda à Constituição Federal no 29, de 
13/9/2000. Objetiva-se, ainda, evidenciar, nesta Casa e na sociedade, 
a necessidade de maior atenção na fiscalização dos atos do Executivo 
quanto à aplicação de recursos na área de saúde, uma vez que esses 
recursos são de vital importância para possibilitar investimentos e 
custear o atendimento às necessidades prementes dos contribuintes 
mineiros, sobretudo os menos favorecidos. 

Em face do exposto, apresento aos meus nobres pares esta 
proposta de emenda à Constituição, para sua apreciação. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos 
termos do art. 201 do Regimento Interno. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 47/2003 
Assegura direitos aos servidores estaduais contratados. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição do Estado de Minas Gerais fica acrescido dos seguintes 
artigos: 

"Art. . . .. - Ao servidor da área da educação, admitido por prazo 
determinado e que mantenha com o poder público contrato de direito 
administrativo, são assegurados todos os direitos, as vantagens e as 
concessões inerentes ao cargo efetivo, excluída a estabilidade, salvo 
aquela adquirida nos termos do art. 41 da Constituição Federal e do 
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da, 

-----.----0·--------1 
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Constituição Federal, e ainda: 

I - indenização, devida quando do término do contrato e na hipótese 
da sua não-renovação, paga mediante requerimento, correspondente 
ao saldo de férias-prêmio não gozadas, calculada conforme o disposto 
nos§§ 3° e 4° do art. 31 desta Constituição; 

11 - aposentadoria, em qualquer das suas espécies, conforme as 
normas definidas para os servidores efetivos, desde que todos os 
requisitos exigidos tenham sido cumpridos até a data da promulgação 
da Emenda à Constituição no 20, conforme os critérios constitucionais 
até então vigentes; 

111 - aposentadoria, conforme o disposto no art. 79 da Lei 
Complementar no 64, de 2002, na hipótese de o servidor não haver 
preenchido os requisitos necessários à aposentadoria, conforme as 
normas em vigor até a data da promulgação da Emenda à 
Constituição no 20. 

Art. ...... - Poderá ser instituído quadro temporário de funções, 
composto por servidores da área da educação que, no período 
compreendido entre a promulgação da Constituição Federal e a data 
da promulgação desta emenda, contem no mínimo cinco anos 
contínuos ou dez anos alternados de contratos administrativos 
firmados com o poder público estadual. 

§ 1 o - O disposto no 'caput' deste artigo aplica-se inclusive aos que, 
na data da promulgação desta emenda, não mantenham com o poder 
público contratos administrativos. 

§ 2° - As funções do quadro a que se refere o 'caput' deste artigo 
serão extintas à medida que se tornarem vagas, sendo vedada, uma 
vez instituídas, a inclusão de novas vagas, a qualquer título, assim 
como o acesso a quadro diverso ou a outros cargos, funções ou 
empregos, exceto no que diz respeito à inclusão de novos servidores 
que comprovarem o cumprimento dos requisitos previstos no 'caput' 
deste artigo". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Maria José Haueisen - José Henrique - Leonardo Moreira - Maria 

Olívia - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues - Marília Campos -
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Adelmo Carneiro Leão - Cecília Ferramenta - Ricardo Duarte -
Padre João - Chieo Simões - Rogério Correia - Maria Tereza Lara -
Vanessa Lucas - Ana Maria - Weliton Prado - Antônio Genaro - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Sidinho do Ferrotaco - Doutor Viana - Jô 
Moraes- Doutor Ronaldo- Antônio Júlio- Mauro Lobo. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos 
termos do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 698/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.375/2002) 

Declara de utilidade pública o Conselho Central de Vargem Alegre 
da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Vargem Alegre. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Central de 

Vargem Alegre da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Vargem Alegre. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2003. 
Olinto Godinho 
Justificação: O Conselho Central de Vargem Alegre da Sociedade 

de São Vicente de Paulo representa a referida Sociedade, dentro de 
sua circunscrição, delimitada pelo Conselho Metropolitano de 
Governador Valadares e formada pelos Conselhos Particulares das 
localidades de São Cândido, Santa Efigênia, Entre Folhas, Cordeiros 
de Minas e sede do Município de Vargem Alegre. É uma entidade sem 
fins lucrativos que não remunera os membros de sua administração e 
que destina a totalidade das receitas e das rendas apuradas para 
alcançar a sua finalidade estatutária: a assistência social a pessoas 
carentes. 

A entidade preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos 
nobres pares nesta Casa Legislativa à aprovação desta proposição .. 

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

PROJETO DE LEI No 699/2003 

~~~~------~------------~ 
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(Ex-Projeto de Lei n° 2.053/2002) 

Declara de utilidade pública a Assistência e Promoção Social 
Exército da Salvação - Lar América de Oliveira Prado, com sede no 
Município de Jacutinga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Assistência e 

Promoção Social Exército da Salvação - Lar América de Oliveira 
Prado, com sede no Município de Jacutinga. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2003. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: A Assistência e Promoção Social Exército da Salvação 

é uma instituição de natureza assistencial, promocional e educacional, 
que visa proteger a família, a infância e os idosos, mediante a 
organização e manutenção de lares e abrigos. 

Tem por fundamento, ainda, a promoção de cursos, inclusive 
profissionalizantes, e seminários, bem como a manutenção de 
creches e escolas. Com o objetivo de prestar serviços sociais, criou 
diversos estabelecimentos pelo País, entre eles o Lar América de 
Oliveira Prado, com sede no Município de Jacutinga. 

Tendo em vista que a referida instituição teve sua sede, 
primeiramente, no Município de São Paulo e que já lhe foi concedido 
título de utilidade pública federal e estadual naquele Estado, nada 
mais justo que reconhecermos o referido Lar como estabelecimento 
prestador de serviço social. 

Diante da necessidade de se reconhecer a importância e relevância 
dos serviços sociais prestados pela entidade, contamos com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 700/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.404/2002) 

Dispõe sobre a verificação dos procedimentos a serem adotados em 
caso de óbito. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

....___---~------
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Art. 1 o - Ficam os hospitais, as casas de saúde, os postos de 

saúde, as clínicas e similares, públicos e particulares, obrigados a 
fornecer a declaração de óbito, em casos de morte natural, tendo 
havido ou não assistência médica. 
, Art. 2° - Nos locais em- que não existe o Serviço de Verificação de 

Obitos - SVO -, a declaração de óbito será fornecida pelo médico do 
estabelecimento público de saúde mais próximo ao local do óbito e, 
em caso de ausência do médico, por outro médico que resida>.:na 
localidade. 

Art. 3° - Nos casos em que o óbito tenha ocorrido com assistência 
médica, a declaração será fornecida: 

I - pelo médico assistente e, na sua ausência, pelo médico 
substituto, em caso de paciente internado em regime hospitalar; 
. 11- pelo médico designado pela instituição prestadora de assistência, 
em caso de paciente em regime ambulatorial. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2003. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por escopo 

possibilitar a adoção de providências que irão ensejar a economia e a 
desburocratização dos sistemas de saúde e de segurança pública. 
l Casos de simples verificação de óbito oneram o sistema de 
segurança pública, tendo em vista que o Instituto Médico-Legal é 
mobilizado e são acionados também policiais, técnicos e viaturas para 
o acompanhamento de procedimentos simples. 

A mobilização de policiais, de técnicos, de investigadores e de 
peritos para a simples verificação de óbitos prejudica a realização de 
exames médicos complexos por parte do Instituto Médico-Legal. 

Estamos nos baseando na Resolução no 1.601/2002, do Conselho 
Federal de Medicina, que define as regras para a declaração de óbito 
por parte dos médicos. 

Contamos com o apoio dos nobres pares na aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 701/2003 ~~ 

----.....---0----------' 
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Institui o Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Sistema de Informações em Saúde do 

Trabalhador- SIST-MG- e implantada a Vigilância Epidemiológica em 
Saúde do Trabalhador. 

Art. 2° - As doenças relacionadas com o trabalho, listadas no Anexo 
I desta lei, ficam incluídas na relação de agravos de notificação 
compulsória, conforme Código Internacional de Doenças - CID 1 o - e 
a Lista de Doenças Relacionadas com o Trabalho - Portaria MS no 
1.339, de 18 de novembro de 1999. 

Art. 3° - Fica obrigatória a notificação de acidentes de trabalho, 
típicos ou de trajeto, ocorridos com qualquer indivíduo, seja na 
condição de condutor, passageiro ou pedestre, seja por exposição 
acidental a agentes químicos, físicos e biológicos, seja por acidente 
com animais peçonhentos, quando ocorrerem por ocasião da 
atividade profissional. 

Parágrafo único - A obrigatoriedade da notificação de acidentes de 
trabalho de que trata o "caput" deste artigo inclui, também, o registro 
de acidentes perfurocortantes, independentemente de resultarem ou 
não em doença infecto-contagiosa. 

Art. 4° - Fica aprovado o Relatório Individual de Notificação de 
Agravo- RINA -,constante no Anexo 11 desta lei, como instrumento de 
notificação compulsória de doenças e acidentes de trabalho, aplicávél 
a trabalhadores dos mercados formal e informal, urbanos e rurais, sob 
qualquer regime de relação de trabalho, a ser preenchido por todos os 
serviços de atendimento em saúde, públicos, privados, conveniados, 
filantrópicos, sindicais ou empresariais, ambulatoriais ou de pronto 
atendimento. 

Art. 5° - Fica aprovada a Ficha Individual de Notificação de Supeita 
de Agravo - FIS -, constante no Anexo 111 desta lei, como instrumento 
de notificação de suspeita de agravo relacionado com o trabalho, a ser 
preenchida por agentes comunitários, sindicalistas, educadores e 
conselheiros de saúde. 

Art. 6° - A Secretaria de Estado da Saúde, sob orientação da 
Coordenadoria de Política de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador, definirá o fluxo de comunicação e sistematização em 
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mve1s estadual, municipal e regional, com vistas ao 
desenvolvimento - das ações descentralizadas de vigilância 
epidemiológica. 

Art. r -A emissão de Comunicação de Acidentes de Trabalho - CA T 
- para doenças e acidentes de trabalho mantém-se inalterada e 
obrigatória, nos termos da lei. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a partir de sua publicação. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2003. 
Doutor Viana 

Anexo I 
Lista de Doenças Relacionadas com o Trabalho 1 

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 15.5.2003. 

1 - Esta listagem, embora tenha sido elaborada e formalizada pelo 
Ministério da Saúde, não impede que outrasdoenças sejam 
notificadas, bastando haver suspeita ou confirmação de sua relação 
com o trabalho. 

Anexo 11 
Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador- SIST-MG 

Relatório Individual de Notificação de Agravo- RINA 
I - Identificação do trabalhador 

1- Nome: 2- CPF OU 3- Idade 
RG: 

4- Sexo: 
1 -masculino 2- feminino 5- Data de 6- Raça: 

nascimento: 

8- Grau de instrução: 9- Endereço (rua, av., n°, 

1 O - Bairro/distrito 
13 - Relação de 
trabalho: 

compl.): 
11 -Município: 12- UF: 

14-
Zona: 

7-
Estado 
civil 

1 -urbana 2- 15 - Ocupação atual: 16 - Tempo de atividade na 
t 

.____ ___ o ___ __..~ 



rural ocupação atual: 

11 - Identificação do empregador/contratante 

17.1 -Razão social/nome: 18.1- CGC: 
17.2- Razão social/nome (local onde trabalha, em 
caso de terceirização): 
18.2- CGC: 
19 - Ramo de atividade: 
20- Endereço (rua, av., n°, compl.): 
21 - Bairro/distrito 22 -

Município: 

111 -Descrição do atendimento 

24 - Nome do serviço de saúde: 
25 ·· Nome do município de 
atendimento: 
26 - Tipo de serviço: 
1 - público 2 - privado 
27-Encaminhado por outro 
município? 
1 - sim 2 - não 9 - ignorado 28 -

Qual? 
29- Tipo de atendimento (aceita mais de uma 
opção) 

23- UF: 

. 1 - ambulatorial 2 - emergência 3 - 30 - Data do 1 o 

internaçã atendimento: 
o 

31 -Data da alta hospitalar: (se internação) 
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Preencher o quadro IV se for um acidente de trabalho ou o quadro V 
se for 
uma doença do trabalho . 

IV- Caracterização do acidente (se for o caso) 

-
32.1 - Diagnóstico I: 
32.2 - Diagnóstico 2: 
32.3 - Diagnóstico 3: 
33.1 - Data do acidente 
33.2 - Hora do acidente 

· 34 - O acidente ocorreu após quantas horas de 
trabalho? 
35 - Local do acidente: 
1 - no trajeto 2 - no local de 

trabalho 
36 - Setor onde ocorreu o acidente: 
37 - Agente causador do acidente: 
38 - Evolução do caso: 
1 - cura 

3- óbito 

2- cura com 
seqüela 
4- em 
andamento 

39 - Descrição da situação geradora do acidente: 

V- Caracterização da doença (se for o caso) 
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40.1 - Diagnóstico 1 : 40.2 - Diagnóstico 2: 40.3 - Diagnóstico 
3: 

41 - Data do diagnóstico ou do início da investigação: 
42- Estágio de evolução da doença: 1 - 2- 3-

agudo subagudo crôni 

43 - Agente causador do 
agravo: 

co 

44 - Setor onde ocorreu a exposição ao agente causador do agravo: 
45- Relações com o trabalho 
1 - confirmado 2 - descartado 3 -

pende 
nte 

46- Critério de confirmação do nexo: 
1 -clínico laboratorial 2 -clínico-epidemiológico 



47- Evolução do caso: 
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1 -cura 2- cura com seqüela 3- em andamento-
48 - Descrição da situação geradora do agravo: 

VI - Medidas previdenciárias 

49- Houve encaminhamento para perícia do INSS? 
1 - sim 2 - não 3 - 9 - ignorado 

encaminh 

50 - Houve emissão de 
CAT? 
1 -sim 2- não 

51 - Quem emitiu a 
CAT? 

a do 

3-
indicada 

9- ignorado 

52 - Nome do responsável pelas informações: 
53- Função: 
54 - Data do preenchimento: 

Anexo 111 
Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador SIST-MG 
Ficha Individual de Notificação de Suspeita de Agravo- FIS 

Notificação de Caso Suspeito 
1 - Nome do trabalhador: 2 - Sexo: 
1 - masculino 2 - feminino 3 - Idade: 
4- Data de nascimento: 5 - Ocupação atual: 6 - Regime de 

7- Zona: 
1 - urbana 2 - rural 
8- Endereço (rua, av., no, 
compl.): 

trabalho: 

9- Bairro/distrito: 1 O - Município: 11 - UF: 
12 - Endereço do trabalho: 
13 - Suspeita diagnóstica: 
14 - Data de início dos 
sintomas: 
15 - Agente causador de agravo ou descrição dos sintomas 

-
16 - Encaminhado para 
17 - Nome do agente 
notifica dor: 
18 - Instituição a que está vinculado: 
19 - Data da notificação: 
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Justificação: O projeto baseia-se no dispostc;> no art. 200, inciso 11, da 
Constituição Federal, que atribui ao Sistema Unico de Saúde as ações 
de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as que visam, à 
saúde do trabalhador; no inciso 11 do art. 186 da Constituição do 
Estado e na Lei no 8.080, de 19/9/90, que institui ações de saúde do 
trabalhador e de proteção ao meio ambiente, incluindo um conjunto de 
atividades que se destinam, por meio de ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e à proteção à 
saúde dos trabalhadores; e, no art. 28, I a IV, da Lei no 13.317, de 
1999, que instituiu o Código de Saúde de Minas Gerais. 

Por outro lado, há um forte impacto financeiro e social no setor 
público, em decorrência do atendimento e da recuperação dos 
acidentados no trabalho. Por esse motivo, são prementes a avaliação 
epidemiológica e o controle de riscos para o planejamento das ações, 
bem como o estabelecimento de prioridades na alocação de recursos. 

Tendo em vista a competência concorrente na área de 
epidemiologia e no controle de acidentes, doenças e agravos 
relacionados com o trabalho, esta proposição tem por objetivo suprir 
uma lacuna normativa no âmbito do Estado, sobre a matéria em 
questão. 

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

PROJETO DE LEI No 702/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa 

Bárbara - ACSB -, com sede no Município de Augusto de Lima. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária de Santa Bárbara - ACSB -, com sede no Município de 
Augusto de Lima. 

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



Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2003. 
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Gil Pereira . 
Justificação: A Associação Comunitária de Santa Bárbara- ACSB ~ 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem po; 
finalidade precípua a proteção da saúde da família, da maternidade, 
da infância e da velhice, por meio de programas específicos, com 
aquisição e distribuição de medicamentos. São também objetivos 
dessa Associação combater a fome e a pobreza, integrar seus 
associados no mercado de trabalho, habilitar e reabilitar pessoas 
portadoras de deficiências, divulgar a cultura e o esporte, proteger o 
meio ambiente. 

A referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos em lei, pelo 
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI No 703/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho de Defesa Social de Estrela 

do Sul, com sede no Município de Estrela do Sul. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2003. 

. Leonídio Bouças 
Justificação: O Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul, com 

sede nesse município, tem se destacado entre as instituições 
destinadas a dar apoio e suporte técnico, material e jurídico aos 
órgãos encarregados da segurança pública, da proteção ao meio 
ambiente e da defesa do consumidor, desenvolvendo projetos 
voltados para prevenção e combate à criminalidade. 

Ademais, está em pleno e regular funcionamento há mais de dois 
anos, e sua diretoria é. composta por pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Visto que a entidade desenvolve um trabalho de natureza social, 

-
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torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual. 
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI No 704/2003 
Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo 

para o Idoso, com a finalidade de estimular as empresas ligadas ao 
turismo no Estado a operar com produtos voltados para pessoas 
maiores de sessenta anos, mediante a adoção de preços e programas 
diferenciados, nos termos desta lei. 

Art. 2° - A Secretaria de Estado de Turismo, em parceria com a 
Empresa Brasileira do Turismo - EMBRATUR - e a Associação 
Brasileira dos Clubes da Melhor Idade - ABCMI-MG -, formará a 
Comissão Técnica de Apoio ao Turismo para o Idoso, que terá a 
incumbência de gerenciar o programa e habilitar as empresas 
beneficiárias. 

Art. 3° - Para participar do programa de que trata esta lei, a empresa 
interessada deve submeter à aprovação da Comissão Técnica de 
Apoio ao Turismo para o Idoso projeto operacional, no qual estejam 
previstos: 

I - desconto nos preços e tarifas de, no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento); 

li - planejamento de atividades adequadas ao idoso; 
111 - disponibilização de pessoal qualificado para conduzir e 

acompanhar o turista idoso. 
Art. 4°- Caberá à Secretaria de Estado de Turismo, após parecer da 

Comissão Técnica, emitir autorização para concessão do projeto 
operacional. 

Parágrafo único - Constarão na autorização a que se refere o "caput" 
deste artigo a qualificação da empresa participante e a da pessoa 
beneficiada, o local e a data em que o benefício foi concedido e o 
valor pago pelo produto turístico. 

Art. 5° - Fica a empresa beneficiária do Programa Estadual de 
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Incentivo ao Turismo para o Idoso obrigada a apresentar, 
semestralmente, à Secretaria de Estado de Turismo certidão negativa 
de débito ou de parcelamento de débito, emitida pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

Art. 6° - Somente poderá habilitar-se ao recebimento dos incentivos 
de que trata esta lei a empresa ligada ao turismo previamente 
cadastrada e aprovada pela EMBRATUR, pela Associação Brasileira 
de Agências de Viagens - ABAV - e pela ABCMI. 

Art. yo - A divulgação do incentivo de que trata esta lei conterá 
menção ao apoio institucional do Governo do Estado. 

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - para até 14% (quatorze por cento) nas 
operações realizadas, no Estado, por agências, equipamentos e 
serviços de turismo que se enquadrarem no disposto nesta lei, 
observados a forma, o prazo e as condições estabelecidas no 
regulamento do ICMS. 

§ 1 o- A redução da alíquota de ICMS para 14% (quatorze por cento) 
refere-se exclusivamente às operações realizadas com idosos, nos 
termos desta lei, ficando vedada a sua aplicação a qualquer outra 
operação realizada pela empresa beneficiária no mesmo período. 

§ 2° - Para fins de implementação dos benefícios fiscais, fica o 
Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições 
estabelecidas em regulamentação, observado o disposto do art. 150, 
inciso 111, alínea "b", da Constituição Federal, a majorar para até 30% 
(trinta por cento) a alíquota do ICMS nas operações internas com os 
seguintes produtos: agrotóxicos, motocicletas acima de 350 
cilindradas, armas e munições, excetuando-se fogos de artifício. 

Art. go- O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios desta 
lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a multa de até 5.000 (cinco 
mil) UFIRs. 

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

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 

-
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Pastor George 
Justificação: A --proposição em tela tem por finalidade instituir 0 

Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso; mediante a 
concessão de benefícios fiscais às empresas de turismo que ofereçam 
produtos com preços e programas diferenciados a pessoas acima de 
60 anos. Tal medida terá reflexos positivos em toda a cadeia produtiva 
do turismo, uma vez que aumentará a oferta de viagens para idosos 
em Minas Gerais e no Brasil e incrementará o setor, ajudando no 
combate ao desemprego e na arrecadação de tributos. 

Devemos considerar ainda que, conforme dados do último censo do 
IBGE, a população de idosos do Brasil tem crescido. Esse dado é um 
importante fator de motivação para as empresas aderirem ao 
consumidor em expansão, com demanda de serviços o ano todo. 

O Projeto em questão sem dúvida criará uma alternativa adequada 
para um possível aproveitamento da mão-de-obra ociosa, nas regiões 
de potencial turístico; além disso, beneficiará diretamente os idosos -
que, em sua maioria, têm renda baixa e se vêem privados de 
participar de viagens turísticas - e proporcionará uma melhor 
qualidade e incentivo de vida. Assim, conto com a aprovação desta 
proposições pelos nobre pares. 

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

REQUERIMENTOS 
No 647/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 

apelo ao Presidente e ao Vice-Presidente da República com vistas à 
criação da Universidade Federal do Norte de Minas, com sede no 
Município de Montes Claros. 

No 648/2003, do Deputado Biel Rocha, solicitando seja enviado 
ofício ao Governador do Estado manifestando protesto contra o corte 
na verba destinada à FAPEMIG e pedindo a revisão da dotação 
orçamentária prevista para o órgão. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

No 649/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à 
indicação de ~m Delegado de Polícia para o Município de São Tomé 
das Letras. (-A Comissão de Segurança Pública.) l\_ 

--~~~~~~~------------~ 
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No 650/2003, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da rodovia que liga os Municípios de Estrela do Sul e Grupiara. 

No 651/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento 
da pista do Aeródromo de São João Nepomuceno. (- Distribuídos à 
Comissão de Transporte.) 

No 652/2003, da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando 
seja formulado apelo aos Secretários do Meio Ambiente, de 
Agricultura, da Educação e da Saúde, com vistas à inclusão, nos 
programas de suas Secretarias, ações voltadas para a proteção das 
populações indígenas mineiras. (-A Comissão de Direitos Humanos.) 

No 653/2003, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando sejam 
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre o 
número de viaturas policiais por município e sobre os postos da 
PMMG que não possuem meios de telecomunicação próprios. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

No 654/2003, dos Deputados Chico Simões e Cecília Ferramenta, 
solicitando seja formulada manifestação de aplauso ao Instituto 
Cultural Usiminas, de lpatinga, pelo transcurso do seu 1 ao aniversário 
de fundação. (-À Comissão de Educação.) 

No 655/2003, do Deputado Leonardo Moreira, pleiteando seja 
solicitada ao Secretário de Transportes e Obras Públicas cópia do 
ofício em que comunica a esta Assembléia a celebração do Convênio 
n° 36/2001. 

No 656/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude com 
vistas à obtenção de cópia das quatro fitas de vídeo constantes dos 
autos do Processo no 02402781212-2. 

No 657/2003, do Deputado Célio Moreira, pleiteando seja solicitada 
ao Secretário do Planejamento cópia do relatório final da comissão 
constituída nessa Secretaria para apurar a ocorrência de 
irregularidades no concurso para o cargo de Ajudante de Serviços 
Gerais, da Secretaria da Educação. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) _ 

No 658/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com os Cabos PM Wander de Castro e Reny 
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Rodrigues_ Martins pelo ato de heroísmo praticado ao retirarem 
recém-nascido de galeria de águas. (- À Comissão de Segurança 
Pública.) 

N° 659/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. José de Souza Pinto 
("Zanoto") por suas atividades como escritor e colunista do jornal 
"Correio do Sul", de Varginha. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 660/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando· seja 
formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira da 
Indústria de Café - ABIC -, na pessoa de seu Presidente, Sr. Guivari 
Bueno, pelo transcurso de seus 30 anos de criação. 

N° 661/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Atrium Turismo, na pessoa de seu 
Presidente e sua equipe de funcionários, pelo transcurso de seus 12 
anos de fundação. (-Distribuídos à Comissão de Turismo.) 

N° 662/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Centro de Referência em Pneumologia, 
no Município de Nova Lima, por sua inauguração. (- À Comissão de 
Saúde.) 

N° 663/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com Dom Antônio Carlos Félix por 
sua sagração episcopal.(- À Comissão de Educação.) 

N° 664/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Sr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes 
por sua indicação para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 665/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Sr. Henrique Cândido, classificado para 
representar Minas Gerais e o Brasil na ga edição do X-Games, a ser 
realizado em agosto, em Los Angeles, EUA. 

N° 666/2003, da Comissão de Segurança, solicitando seja formulado 
apelo ao Superintendente da Polícia Federal no Estado com vistas a 
que tome ciência do teor do Processo no 024027811212-2, em 
tramitação no Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de 
Belo Horizonte, e adote as providências necessárias. 

N° 667/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Conselho Nacional de Trânsito com 

1! 

~~~~------~------------~ 
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vistas a que seja reformulada a Resolução CONTRAN n° 20/98. 

N° 668/2003, das Comissões do Trabalho e de Direitos Humanos, 
solicitando seja encaminhada ao Presidente do Congresso Nacional 
moção de apoio à aprovação do decreto legislativo que ratifica tratado 
internacional que proíbe a demissão sem justa causa. 

N° 669/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da República e ao Ministro da Educação com 
vistas a que se realizem estudos objetivando a liberação de verbas 
para os Estados com a finalidade de promover Cursos Normais 
Superiores de habilitação para professores de 1 a a 4a séries, em 
exercício na rede pública. (-À Comissão de Educação.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja constituída, em 
caráter permanente, a frente parlamentar em defesa do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Minas Gerais. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada 
Ana Maria, dos Deputados Gil Pereira, Leonardo Moreira (5), Ricardo 
Duarte, Fábio Avelar (2) e Dilzon Melo, da Comissão de Direitos 
Humanos (3) e da Comissão Especial do Tribunal de Contas. 

Proposição não Recebida 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a nova diretoria do Conselho Empresarial de 
Turismo da Associação Comercial de Minas por sua posse em 
5/5/2003. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente 
pela Deputada Maria Olívia.) 

Comunicações 
-São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Educação, de Saúde e de Segurança Pública e do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria. 
A Deputada Ana Maria - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é 

com prazer que mais uma_ vez venho a esta tribuna para falar sobre 
assuntos de relevância para mim e para todos nós. 

O primeiro motivo de estar aqui é para comemorarmos o nosso Dia 
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das Mães. Para tanto, redigi um pequeno texto em homenagem a 
todas as mães do- nosso Estado. Sinto-me, hoje, quando o mundo 
comemora o milagre do nascer, envolvida em uma missão muito 
especial e que muito me honra: homenagear você, mãe, no seu dia. 

A você, que sempre doou sem nada esperar em troca, a vOcê que é 
sobretudo amor, desprendimento, carinho e dedicação, levo 
mensagem sincera de reconhecimento e solidariedade por . seu 
trabalho incansável e silencioso. 

A você, mulher, que tem o dom divino de ser mãe, a tarefa de 
reconstruir a humanidade e também a força de encarar as 
responsabilidades da maternidade; a você, que tem a humildade de 
ouvir os pequenos e também o orgulho de conduzi-los na busca de 
seus sonhos; a você, que sabe fazer milagres com o dinheiro curto, 
para que este chegue até o final do mês; a você, preciso afirmar que 
sou solidária na sua grandiosa tarefa, que diariamente realiza, de 
forma humilde e silenciosa. 
·Aqui me coloco publicamente a seu lado, para juntas 

empreendermos essa caminhada na busca de um futuro melhor para 
nossas crianças. Reafirmo aqui minha determinação de colocar minha 
disposição de lutar e meus _meJhores esforços na construção de uma 
sociedade mais justa. 

Não podemos nos esquecer de que essa caminhada passa por 
muitas conquistas sociais, tais como: erradicação do trabalho infantil, 
luta contra a violência doméstica, acesso igual à educação e à saúde 
e melhor distribuição de renda - atualmente perversa -, em uma 
sociedade em que poucos ganham muito e a maioria ganha pouco. 

Finalmente, na pessoa de minha mãe,- abraço todas as mães 
mineiras, pois com ela, que me alimentou emocional e fisicamente, 
que me construiu e me ensinou a sonhar meus sonhos, aprendi a 
conduzir meus filhos, dos quais posso dizer, fazendo minhas as 
palavra da poetisa Cora Coralina: "filhos, pequeninos e frágeis ... eu os 
carregava, eu os alimentava? Não. Foram eles que me carregaram, 
que me alimentaram. Foram correntes, amarras, embasamento. 
Foram fortes demais. Construíram a minha resistência". 

Assim termino minha homenagem, neste dia, às mães de toda 
Minas Gerais. 

Agora, gostaria de fazer outro pronunciamento, acerca da 
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UNI MONTES. O Legislativo existe para fiscalizar, vigiar, propor-· 
caminhos e melhorar a vida dos cidadãos. 

Com esse objetivo, na Comissão de Educação, sugeri o convite ao 
Reitor da UNIMONTES, para nos apresentar a UNIMONTES e a 
FADENOR, o que resultou em situação, pelo menos, inusitada. 

Alguns Prefeitos publicaram moção de protesto ao convite feito no 
jornal da Capital. O valor da inserção foi de R$3.600,00. Tentaram 
criar uma situação que não era a proposta. Tentaram ver e fazer ver 
"chifre em cabeça de cavalo". 

Após ouvir atentamente o nosso Reitor, preciso dizer que as tantas 
dúvidas que martelavam nosso coração e as mentes dos norte-
mineiros permanecem. 

A UNIMONTES tem como finalidade contribuir para a melhoria e 
para a transformação da sociedade e atender às aspirações da sua 
comunidade. Segundo o disposto na Lei no 11.517, de 1994, em seu 
art. 3°, funciona como instrumento de integração regional. Reforça tal 
assertiva a análise dos arts. 27, 28 e 32 da referida lei. 

Ainda, o Decreto no 39.820, de 19/8/98, que regulamenta a Lei no 
11.517, de 1994, no decorrer de todo seu texto, reafirma sua 
finalidade regional, uma vez que, expressamente, dispõe sobre sua 
participação na comunidade local e sobre a participação dessa 
comunidade nas atividades universitárias. Exemplificam isso os arts. 
3°, 4°, 18, 38 e 40. Infere-se, portanto, a inafastável imposição legal 
da atuação da UNIMONTES em sua região de influência. 

No que tange à cobrança de matrícula, tem-se que o ensino público 
é gratuito por força dos arts. 206 da Constituição Federal e 196 da 
Constituição Estadual. Seguindo essa orientação, o Poder Judiciário 
tem decidido favoravelmente pela isenção das taxas, sem prejuízo da 
matrícula, aos alunos que ingressarem em juízo. Mas não mostrou, 
em sua explanação, que a UNIMONTES atende a um número bem 
menor de alunos, menos da metade, para o ensino gratuito, enquanto 
a FADENOR atende ao dobro de alunos, para o ensino pago; não 
explicou porque não isenta ao menos os alunos carentes do 
pagamento da taxa de inscrição ao vestibular, uma vez que os 
professores que dele participam recebem o pagamento já no 
contracheque, e não explicou porque optou pelo fortalecimento da 
FADENOR, para promover em várias cidades o curso Magistério 
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Superior, que foi criado para habilitar nosso regente de 1 a a 4a 
série, de acordo -com a exigência da LDB. Em se .tratando dos 
funcionários efetivos, o ônus dessa habilitação tem que ser da 

, instância que criou a citada lei. 
- Por isso, é necessário que o Legislativo Federal, ao repassar 
obrigações para Estados e municípios, crie simultaneamente as fontes 
e a forma de repasse desses recursos. 

, Estou apresentando pedido para que seja feita ao Presidente do 
.Brasil solicitação de estudo da viabilidade da destinação das verbas 
aos Estados, com a finalidade específica de promover o curso Normal 
Superior, de tal forma que nem as Prefeituras nem o Estado nem o 
aluno tenham de arcar com esses custos. Sem essa ação simultânea, 
o mais sacrificado será sempre o injustiçado cidadão, que pouco tem 
e que muito espera. 

Até porque, de todo o imposto recolhido no Brasil, como sabemos, 
70% ficam retidos no Governo Federal. Não é o professor, que já 
ganha tão pouco, que tem de arcar com essa conta para, no meio do 
caminho, adequar-se à nova legislação. 

Mesmo quando é o município quem paga, na realidade, quem o faz 
é o cidadão, e da forma mais injusta possível. A Prefeitura, para fazer 
frente a esses gastos, deixa de investir em infra-estrutura, em saúde. 
A FADENOR não pode fazer história em cima de municípios que não 
têm outra opção. Não abordando esse assunto, não falou sobre a 
função social da universidade, qual seja a de resgatar a sociedade de 
onde está inserida, por meio do conhecimento de forma gratuita. 

O Brasil tem enorme dívida com os negros, com as famílias de 
menor renda, e o ciclo dessa pobreza só será rompido por meio da 
educação gratuita e de qualidade. Sem isso, o filho do pobre estará 
condenado a ser pobre também. 

Nosso Reitor não explicou, ainda, por que foi criada pelo Conselho 
Estadual de Educação a esdrúxula lei - sei que é legal, porém, para 
mim, é imoral - que permite à UNIMONTES expedir o diploma dos 
cursos dados pela FADENOR. No final, a UNIMONTES reúne seus 
diplomas e os da FADENOR, divulgando-os como diplomas fornecidos 
por ela. Muitas outras questões também não foram esclarecidas, e 
precisamos entendê-las para defender o maior patrimônio de nossa 
região; contudo, uma resposta obtivemos: aquela proferida pelos 
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vários Prefeitos que vieram dizer a todos nós, Deputados, que aqui 
os representamos, que seu povo precisa de oportunidade; que 
aceitam pagar essa conta, por ser a única opção que lhes 
apresentamos; que pagam porque buscam, desesperadamente, 
formas de capacitar seus munícipes e de colocá-los em condições de 
disputar o mercado de trabalho e conquistar o mundo. É uma pena; 
porém, tenho a certeza ,de que todas essas interrogações e muitas 
outras permanecerão. E nossa obrigação encontrar os caminhos, 
visando a fortalecer a UNIMONTES, para que esteja sempre à 
disposição de nosso povo, crescendo com ele. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Co~m a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Angelo*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, sinceramente, não gostaria de estar, hoje, nesta tribuna, 
abordando esse assunto. Entendo tratar-se de uma questão delicada, 
que envolve o nome e a honra de uma pessoa, que não poderia ser 
tratada da forma como o foi, durante a reunião do último dia 7. Nessa 
data, o Deputado Miguel Martini esteve nesta tribuna·e citou, em seu 
pronunciamento, reportagem de um jornal de Andradas, fazendo 
críticas à atuação da Juíza Ora. Milce Terezinha Mendonça Mansur. 

Infelizmente, todos sabemos que o Deputado aqui não esteve, e 
ninguém é ingênuo nesta Casa, só porque viu a matéria no jornal e 
ficou sensibilizado com o caso da O. Aparecida Maria de Pádua. De 
jeito nenhum. Sabemos que não existe nenhum ato, pelo menos nesta 
Casa, que seja ingênuo ou sem algum tipo de conseqüência ou 
gratuito. O Deputado esteve aqui expressando a posição política de 
um grupo que o apóia em Andradas. Evidente. Todos sabemos muito 
bem disso. Não foi só pelo ímpeto ou pelo senso de justiça, ao ficar 
chocado com a matéria, em que uma dona de casa teria sido 
pretensamente xingada e humilhada por uma Juíza. Não foi. 

O pronunciamento dele teve objetivo claro. Tentarei apresentar 
minhas razões e as da sociedade de Andradas, com várias 
manifestações, havidas, tentando também explicitar motivações que 
levaram o Deputado Miguel Martini a fazer uso da tribuna. Não estava 
aqui, naquele momento, porque presidia audiência pública na 
Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei no 
43/2003, do Deputado Miguel Martini, solicitada por nós. Na ausência 
do Presidente, presidi a sessão; mas tive oportunidade, em questão 
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de ordem, por 5 minutos, de pronunciar-me aqui, no dia 8. 
Também digo, de forma bem clara, que esse pronunciamento meu 

em relação à Ora. Milce Terezinha Mendonça Mansur não é em nome 
de seus familiares e amigos, porque a conhecem muito bem e sabem 
de seu trabalho, seu caráter, sua ação. Estão indignados. Recebi 
vários telefonemas em meu gabinete, mostrando essa indignação. 
Alguns estão chocados, mas nada do que vou falar aqui irá convencê-
:los, porque são eles, parentes e amigos da Ora. Milce Terezinha, que 
, sabem de sua seriedade, sabem a grande mulher que é. 

Também não falo em nome dos conterrâneos da Ora. Milce 
Terezinha, de Visconde do Rio Branco. Recebi vários telefonemas do 
meu partido, PT, do Presidente da Câmara de Visconde do Rio 
Branco, Sr. Aristides Cadedo, de pessoas do PPS, do PSDB, do PSB, 
de vários partidos, mostrando sua indignação. Mas para eles também, 
conterrâneos da Ora. Milce Terezinha, não preciso falar nada. Por 
mais indignados que estejam ainda com as declarações, conhecem 
muito bem a professora, a grande mãe, a postura religiosa e caridosa 
que sempre teve, sua participação ativa nos movimentos de igreja de 
Visconde do Rio Branco, onde tem a autoridade respeitada por todos. 
Então, não preciso falar para eles, não preciso falar em nome deles. 

Também não falo em nome dos cidadãos e das cidadãs de 
Andradas, apesar de ter aqui manifestação de várias entidades, que 
citarei. Também conhecem a Ora. Milce Terezinha. Então, não preciso 
falar em nome deles, dizer quem é a Juíza, porque bem a conhecem, 
de todos os anos de convivência naquela cidade. 

Também não falo para tentar convencer o Deputado Miguel Martini, 
porque entendo que sua fala carrega motivações muito mais 
profundas, até de grupos poderosos ou de representantes desses 
grupos que foram condenados pelo grande senso de justiça que essa 
Juíza tem, um senso de justiça que brota da sua visão humanista e da 
sua convicção religiosa, cristã e católica. 

Não falo para convencer o Deputado Miguel Martini, porque palavras 
não resolvem. Devemos voltar à velha prática católica de exame .de 
consciência. Isso, sim, atingiria com maior profundidade o coração do 
parlamentar. Foi citada uma reportagem do jornal "Andradas Hoje 
Regional". Ao final de suas opiniões, manifestam não só a 
preocupação de leitura de uma reportagem, mas uma gama de 
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Não sou eu que convencerei o Deputado Miguel Martini. Quem sou 
eu? Talvez um ~xame de consciência possa ajudar. Falo para os 
Deputados e servidores desta Casa que não conheciam a Juíza Milce 
e ouviram,, no dia 7, o pronunciamento do Deputado Miguel Martini. 
Falo tam?em para os telespectadores da TV Assembléia, que talvez 
tenham f1cado com a visão de que em Andradas há uma tirana uma 
Juíza que age com despotismo, trata os cidadãos pobres com fa,lta de 
bondade e acha-se dona do exercício da justiça. 
Gos~aria que os _telespectadores da TV Assembléia prestassem 

atençao neste depoimento. Falo em nome do povo de Minas Gerais. 
Qualquer parlamentar, quando sobe à tribuna, usa o microfone ou fala 
em comissão, fala em nome do povo. Representa os eleitores de 
Minas Gerais. Daí a responsabilidade de tudo sobre o que opinamos 
pois falamos em nome do povo. ' 
. Por que o jornal regional de Andradas, que é um dos órgãos de 
Imprensa daquela cidade, trouxe à baila assunto de dois anos atrás 
qua~d~ a Juíza teria ~gredido uma cidadã que pedia justiça? Por qu~ 
o f?ropno Deputado M1guel Martini se pronuncia neste momento? 
. E importante conhecermos algumas condenações que feriram 
Interesses cartori~is. Há, inclusive, condenação, confirmada pelo 
Conselho d~ Magistratura, envolvendo o Sr. Rício, companheiro do 
Deputado M1guel Martini e candidato a Deputado Federal na última 
~leiç~o. Foi condenado a devolver em dobro tudo o que cobrou 
mdev1d_amente dos cidadãos pobres e uma multa por ter feito mau uso 
de um Instrumento público: o cartório. 
. . Seria bom que conhecêssemos essa sentença, por meio da qual 
Interesses poderosos foram feridos; que soubéssemos que queriam 
negar aos pobres o direito de registrar gratuitamente uma criança. 

O. j?,r~al "~ndrada~ Hoje Regional" quis fazer as publicações do 
Jud1c1ano,. f~1ta_s: ha 30 ~nos, por outro jornal do município, por 
processo hc1tatono. Como e um jornal novo, entendiam que poderiam 
se manter com tais publicações. 

Temos em mãos correspondência do Dr. Lázaro Noronha Neto 
Presidente da 96a Subse.ção da OAB, endereçada à ora Milc~ 
Terezinha Mendonça Mansur. Em um dos trechos, o Dr. Lázaro 
refere-se a "tendenciosos segmentos políticos, que só fazem espalhar 
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a cizânia, em afronta ao bem comum e à paz social". E continua. 
"Assim porque, na condição de advogado atuànte, posso asseverar, 
categoricamente, que, no dia-a-dia forense, o modo de atuar de v. 
Exa., conquanto sério e enérgico, se afigura diametralmente oposto ao 
mencionado nas, certamente, infundadas matérias jornalísticas". 

O Vereador Alexandre de Souza Franco, Presidente da Câmara 
Municipal de Andradas, que não pertence ao PT, em carta dirigida à 
Ora. Milce, diz: "Assim é que, testemunhando o trabalho de V. Exa. 
nesta cidade e comarca, que, diga-se de passagem, nunca se limitou, 
pura e simplesmente, ao ambiente forense, se estendendo à 
participação efetiva nos assuntos comunitários, a Câmara Municipal 
de Andradas decidiu conceder-lhe o título de Cidadã Andradense, 
numa clara evidência do reconhecimento do Poder Legislativo 
Municipal ao seu empenho e abnegação em benefício dos munícipes. 
Desta forma, em repúdio aos ataques infames direcionados contra V. 
Exa., esta Presidência presta sua solidariedade e seu testemunho 
acerca de sua conduta ímpar e ilibada à frente do Judiciário local". 

Estou de posse, também, da carta enviada pelo Prefeito Wilkye 
Veronese, do PT, à Ora. Milce: "Não fosse só a reprodução da 
matéria, da forma como foi feita - um despautério -, o Deputado Miguel 
Martini, acompanhado pela Deputada Jô Moraes, praticamente 
aniquila sua honra. Por isso, quero prestar meu incondicional apoio no 
sentido de que essa sórdida campanha difamatória, com objetivos 
claramente políticos, tenha fim. Assim, coloco-me a sua disposição 
para, em qualquer foro, pessoalmente, dar notícia da sua ilibada 
conduta à frente do Judiciário local" . 

O Sindicato dos Trabalhadores Ceramistas e Vidreiros das Cidades 
de Andradas, Caldas e Poços de Caldas, filiado à CUT, também 
enviou correspondência à Ora. Milce, ., nos seguintes termos: "O 
Sindicato dos Ceramistas, atento a todos esses fatos, vem, pela 
presente, noticiar, em defesa da verdade, que V. Exa., pelo que 
presenciamos até hoje, sempre agiu com a costumeira diligência no 
que diz respeito aos membros desta entidade. A ilustre detentora do 
múnus de julgar em nossa comarca, em mais de uma ocasião, por sua 
sensibilidade, conseguiu agir dentro da lei e com a humanidade 
necessária, aplicando a justiça sem, entretanto, ofender a honra ou 
causar quaisquer suscetibilidades aos jurisdicionados". \ 
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Tenho em mãos uma carta assinada pelos Drs. Sérgio da Silva, 

Delegado Regional de Polícia, Ronaldo Ferrari e Luís Renato de 
Toledo, Delegados Adjuntos, em que prestam solidariedade à digna 
magistrada e repudiam veementemente as publicações. Além disso, 
ressaltam as ações realizadas pela Juíza no que diz respeito ao 
atendimento dos presos, como a compra, com seus próprios recursos, 
de remédios para os detentos, além da distribuição de alimentos aos 
menores infratores que perambulam pela cidade. Dizem, ainda: "Por 
diversas vezes, em dias santos, feriados e em altas horas da noite, V. 
Exa. atendeu, com muito profissionalismo e urbanidade, policiais 
desta unidade, analisando inquéritos policiais e decretando prisões 
temporárias, preventivas e expedindo mandados de busca e 
apreensão". 

Sr. Presidente, deixo bem claro que não estamos fazendo a defesa 
da Juíza, porque a sua honra, o seu passado e sua história como 
educadora já falam por si. Estamos apenas registrando essas 
manifestações. Desejamos, também, entender o que está por trás de 
tais publicações. Na próxima semana, trarei mais depoimentos e farei 
a leitura da sentença, a fim de verificar como este Legislativo pode se 
prestar a um serviço tão pequeno, que não engrandece esta Casa 
nem Minas. Parabéns pelo seu trabalho, Ora. Milce. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão. 
O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

nesta manhã tivemos reunião na Comissão de Administração Pública 
com o objetivo de debater a situação dos taxistas em nosso Estado. O 
Sr. Gilmar de Freitas Soares, Presidente da COOPERTRAMO -
cooperativa que administra alguns táxis especiais da Região 
Metropolitana- falou das dificuldades enfrentadas pela categoria. Hoje 
existem vários táxis especiais em Belo Horizonte. Confins possui 20 
táxis especiais, e Lagoa Santa, cidade pequena, conta com 87. Os 
taxistas disseram que, quando estão nos aeroportos de Confins ou da 
Pampulha, esperam por 2 ou 3 horas e, às vezes, até por 6 horas, 
para pegar passageiros. 

Infelizmente, placas s_ão liberadas por legislações municipais 
específicas, sem a realização de estudos de viabilidade. O grande 
problema é que não há legislação exclusiva para administrar o serviço 
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de táxi no Estado, gerido por portarias e deliberações do DER e da 
AMBEL. Isso gera conflitos e compromete a qualidade do serviço 
prestado. Apesar das dificuldades, o serviço das cooperativas de táxi 
na Grande BH é considerado o melhor do Brasil. '_,. : · 

~ Também tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. Mareie!, Promotor de 
Justiça, que ressaltou a necessidade de revisão desse processo. 
Discutimos a importância da licitação. Como Deputado, acredito que o 
assunto realmente merece revisão. Pergunto aos encarregados de 
providenciar o edital: como ficarão as pessoas que investiram e 
compraram as placas de táxi, contando com elas para sua 
sobrevivência? 

É preciso atentar para a necessidade dos auxiliares que dependem 
desse serviço. O Sr. Maciel foi bastante sensível ao dizer que nesse 
edital serão analisadas todas essas questões sociais não atendidas 
no passado. Contamos também com a presença do Sr. Bruno 
Bugarelli, Coordenador do PROCON-BH, e da Deputada Lúcia 
Pacífico. Alguém poderá questionar a necessidade da presença do Sr. 
Bruno; ela se explica pela necessidade de continuarmos a prestar 
bons serviços de táxi na Grande BH. Hoje, existem várias 
cooperativas prestando o serviço de táxi especial, mas, infelizmente, 
não há diferenciação nos carros, e o usuário não sabe qual táxi está 
pegando, se há seguro de vida ou seguro contra terceiros. É 
necessário que o usuário, na Grande BH ou nas cidades históricas 
próximas, que venha a negócios ou fazer turismo, saiba que tipo de 
serviço está recebendo. 

Fiquei feliz também com a presença do Sr. Ziza Valadares, que 
afirmou a disposição do DER de voltar a discutir deliberações feitas no 
passado, as quais têm gerado dificuldade nesse serviço, em Belo 
Horizonte. 

Tento evitar que conflitos maiores e mortes venham ocorrer, pois há 
verdadeira guerra nos aeroportos de Confins e Pampulha, devido à 
impossibilidade de deliberação de novas placas na Grande BH. Não 
virei relatar mortes de taxistas por conflitos gerados na deliberação 
dessas placas, sem estudo prévio. 

Contamos também com as presenças dos Deputados Domingos 
Sávio, Dalmo Ribeiro Silva e Jô Moraes, e nessa audiência foi 
sugerida a criação de comissão especial para, através dessa análise, 
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ouv1r as cooperativas, sindicatos e taxistas, individualmente e criar 
legislação própria por meio de um projeto de lei aprovado n~sta Casa 
a fim de gerir esta moqalidade de transporte e prestação de serviço. ' 

O Deputado Durval Angelo (em aparte)*- Acompanho seu discurso 
todo seu trabalho ~est~ Casa, e sua presença foi uma das grata~ 
surpresas no Leg1slat1vo. Jovem, dinâmico, sempre atento aos 
problemas da comunidade, só temos a elogiar sua posição na defesa 
do b~m comum. Nos últimos dez anos, houve ação política da 
Prefeitura de Lag':a ~anta na distribuição de placas de táxis especiais, 
o qu~ ~~rou a polem1ca que vem se arrastando na justiça. Há decisão 
pro~1sona para ~u.e a determinação do DER seja colocada em prática. 

Nao pude part1c1par do debate hoje, estava em outra comissão mas 
a~sisti !'arte. da . reunião pela televisão. É importante que 'essa 
d1sc~ssao seJa fe1ta na Assembléia. Somos da Região Metropolitana, 
e nao podemos_ ~ermitir que o planejamento metropolitano seja 
?url~do. por , ~ec1sao de determinada Prefeitura, que depois, por 
1nfluenc1a pol1t1ca no DER, faça valer sua decisão. 

Hoje o mercado de táxis especiais está cada vez mais restrito 
onerando menos o trabalho, porque são muitos os táxis' 
principalmente com a entrada dos de Lagoa Santa. ' 

Conte conosco nessa luta. Essa discussão tem de ser feita na 
Assembl~ia, por~ue a lei complementar que regulamentou a Região 
Metropolitana sa1u desta Casa. Parabéns pelo trabalho e pelo debate 
na Comissão. 

O Deputado ~eonardo Ouintão - Obrigado, Deputado Durval Ângelo. 
Ressalto tambem o trabalho do Prefeito de Santa Luzia, o Sr. Calixto, 
atual Presidente da AMBEL, que estará à disposição para 
formularmos essa legislação na Assembléia Legislativa. 

No passado, como representante da Câmara Municipal, percebi falta 
de compromisso, pois muitos assuntos eram deliberados nas 
reuniões, s_em debate. Apresento aqui moção de repúdio, porque a 
AM_BE_L cnou, por falta de discussão, muitas deliberações que 
preJUdicaram o transporte público de táxi na RMBH. 

Sr. Presidente, deixo pedido para que todos os Deputados 
contribuam para o andamento dos trabalhos dessa Comissão 
Especial. Esse sistema é muito importante para que o turismo da 
Grande BH e de Minas Gerais seja bem servido. Espero que as 

907 
pessoas, ao entrarem num táxi em Belo Horizonte, seja especial ou 
comum, recebam. o melhor serviço do Brasil. E assim, possamos 
desenvolver a economia da RMBH e de Minas Gerais. Muito 
Obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Gil Pereira. 
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, hoje venho falar da UNIMONTES, especificamente do 
Hospital Universitário. 

A última edição da revista "Veja" traz artigo sobre pesquisa de 
avaliação sobre o nível de aprovação do usuário do SUS, do 
Ministério da Saúde. Com satisfação, constatamos que o Hospital 
Universitário da UNIMONTES - HU - é o terceiro mais importante, de 
acordo com essa avaliação, em Minas Gerais e no País. Em primeiro 
lugar está o Hospital Universitário da UNIFENAS, com a nota 9,04; e 
em segundo, o Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Mais uma vez, essa pesquisa vem credenciar o apoio da bancada 
do Norte de Minas à nossa universidade. A UNIMONTES tem sido a 
mola propulsora do desenvolvimento regional, e estamos muito 
satisfeitos. A média salarial no Hospital Universitário da UNIMONTES 
é de aproximadamente R$500,00 a R$600,00, enquanto em outros 
hospitais universitários é mais que o dobro. Não só o Onofre Lopes, 
do Rio Grande do Norte, o Hospital Edgar Santos, da UFBA e o 
Hospital das Clínicas, da U~PE. Parabenizo a instituiç~o, o ~e~tor, a 
Vice-Reitera, o Dr. Geraldo Edson, Diretor daquele hospital, med1cos e 
funcionários, que lutam 24 horas por dia em benefício da população. 
São mais de 300.000 atendimentos por ano, sendo um grande número 
em Montes Claros, no Norte de Minas e no Sul da Bahia. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Cumprimento V. Exa. pelo 
pronunciamento. Pessoas que não conhecem a história da 
UNIMONTES não poderão avaliar a profundidade de suas palavras. O 
Hospital Universitário da UNIMONTES é o único gen~inamente 
público na área que vai de Belo Horizonte ao Sul da Bah1a. Apesar 
das dificuldades, presta grandes serviços e, por isso, não mediremos 
esforços para a sua construção. O Deputado Gil Pereira, um dos que 
mais contribuíram, fez trabalho marcante. . 

Há pessoas que ajudam a edificar a história de Minas. Este Estado 
\ 
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homenageia, muitas vezes, quem nada faz para o desenvolvimento 
e o progresso, como políticos que estão na crista da onda. O "Minas 
Gerais" trouxe importante reportagem sobre empresário que ajudou na 
reforma do Hospital Clemente Faria. Pessoa especial, Aloysio de 
Andrade Faria é filho de Clemente Faria, que emprestou o nome ao 
Hospital Universitário, que tratava apenas de turberculosos. Em 1999, 
Aloysio doou R$600.000,00 para a construção de UTI neonatal, única 
no Norte de Minas. E, agora, doou R$1.350.000,00 para o término das 
obras desse hospital. 

Fico feliz ao ver pessoas desse quilate, contribuindo com a história 
de Minas. 

Parabéns pelo pronunciamento de V. Exa. e à família do Sr. 
Clemente Faria. Proponho a V. Exa. homenagem a Aloysio Faria, 
grande bem feitor, que, no anonimato, ajudou pessoas carentes do 
Norte de Minas, por seus próprios recursos, doando quase 
R$2.000.000,00 ao Hospital Clemente Faria. De forma justa, essa 
família merece o título de cidadão mineiro. 

O Deputado Gil Pereira - Deputado Carlos Pimenta, faremos essa 
homenagem juntos. Como V. Exa. disse, o Sr. Aloysio Faria, no 
anonimato, sem divulgação, levou recursos para esse hospital, tão 
importante para Montes Claros e toda região. 

Ressalto ainda que o Hospital Clemente de Faria é o único detentor 
dos dois mais importantes títulos conferidos pela UNICEF e pela 
Organização Pan-Americana da Saúde e Ministério da Saúde: "Amigo 
da Criança" e "Maternidade Segura". Tem prestado bom atendimento 
e salvado muitas vidas. Parabenizo todos os médicos, enfermeiros, 
funcionários, a direção, enfim, todos os que lutam 24 horas por dia 
para salvar vidas. Esse hospital recebe R$400.000,000 por mês, valor 
que movimenta a sua capacidade de atendimento. Acredito que seja 
pouco pelo muito que representa para a nossa região. Por isso, 
fizemos o requerimento convidando os Secretários de Saúde e do 
Planejamento, a Secretária de Educação, os Secretários de Ciência e 
Tecnologia e da Educação, para "in loco" verem esse belo hospital e 
universidade. 

No mês de fevereiro, estive com o Reitor Paulo Cesar e com o Vice-
Presidente da República, José Alencar, que assumiu o compromisso 
de levar o Ministro da Educação para conhecer a instituição. Amanhã, 
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quarta-feira, teremos o prazer de receber a visita do Sr. Cristovam 
Buarque, Ministro~da Educação, juntamente com o Vice-Presidente. 
Chegarão às 16 horas para conhecer o hospital e a universidade. Na 
quinta-feira, o Presidente Luís Inácio Lula da Silva e o Governador 
Aécio Neves estarão lá, inaugurando universidade que não há no 
Brasil: a UNICIRCO, do ator Marcos Frota. Essa universidade 
mostrará não só o potencial de Montes Claros, da região, como 
também de Minas Gerais e do Brasil. 

Louvamos a atitude do Presidente, amigo pessoal do ator Marcos, 
de levantar perante o Ministério mais de R$1.700.000,00 para a 
Universidade. 

Na oportunidade, apresentamos requerimento solicitando ao 
Governador a viabilização também da Universidade Federal do Norte 
de Minas, com sede em Montes Claros. Por quê? Do paralelo 18 para 
cima, ou seja, quase 40% da área territorial de Minas Gerais, 16% da 
população do Estado e 8% do PIB não têm universidade. Há 12 
universidades em Minas Gerais, aliás uma em Uberaba e outra em 
Uberlândia. No último dia 3, próximo passado, o Presidente Lula 
anunciou mais uma: a Universidade do Triângulo. Então, não tenho 
dúvidas de que a bancada do Norte de Minas, todos os Deputados e o 
povo de Minas Gerais aprovarão esse requerimento. 

Finalizando, agradeço às Deputadas e aos Deputados que, por 
unanimidade, assinaram a Frente Parlamentar Presidente Tancredo 
Neves para a recuperação da malha rodoviária de Minas Gerais. 

Ontem houve uma assinatura de convênio do Governador Aécio 
Neves e do Ministro dos Transportes, Deputado Anderson Adauto, a 
respeito dos investimentos de Minas Gerais. Vamos entregar ao 
Presidente, com o apoio do Governador Aécio Neves, essa Frente 
Parlamentar Presidente Tancredo Neves pela recuperação da malha 
rodoviária de Minas Gerais, a maior do País. 

Quero finalizar minhas palavras agradecendo, mais uma vez, aos 
nobres parlamentares por nos ajudarem a criar essa frente e dizer que 
a UNIMONTES está de parabéns com nosso Reitor Paulo César, 
nossa Vice-Reitera Profa. Tânia. Na pessoa do Prof. Geraldo Edson, 
quero cumprimentar a todos os funcionários do Hospital Clemente 
Faria. Como o Deputado Carlos Pimenta muito bem disse, também 
parabenizo o Dr. Aluísio Farias, que fez doaçã-o de R$1.350.000,00 

~ 
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para serem concluídas as obras daquele hospital. Agradeço a 
todos os Deputados e ao Presidente Rêmolo Aloise. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
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O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, senhores membros da 
Mesa, senhores e senhoras parlamentares, ocupo esta tribuna para 
colocar algumas notícias que estão saindo em alguns jornais do nosso 
Estado a respeito de uma possível candidatura, a Prefeito de Juiz de 
Fora, do ex-Prefeito daquela cidade, ex-Senador, ex-Vice-Presidente, 
ex-Presidente da República e ex-Governador Dr. Itamar Franco. Há 
uma especulação de que, se ele vier candidato e eu for escolhido pelo 
partido para disputar as eleições no ano que vem - se Deus me 
permitir que tenha vida até lá -, eu iria recuar. Itamar Franco disse, em 
algumas entrevistas que gostaria de encerrar sua vida pública como 
começou, ou seja, como Prefeito de Juiz de Fora. Se deseja encerrar 
sua vida pública como começou, tem de encerrar como Vereador. Há 
um erro muito grande na sua colocação. Se viesse candidato a 
Vereador, com certeza nós, do PL, até aceitaríamos e o apoiaríamos, 
fazendo força para que fosse eleito. 

Itamar Franco comandou o Brasil como Presidente da República, 
com a caneta maior deste País nas mãos e, sem falar na região onde 
não aconteceu nada, conseguiu fazer para Juiz de Fora algumas 
pequenas coisas. Como Presidente, com muito esforço conseguiu 
construir um viaduto da Rede Ferroviária Federal. Esse viaduto tem 
um projeto com oito ramais, e ele construiu um viaduto cambeta, com 
dois ramais. Desapropriaram o Cinema Central e hoje qualquer "show" 
realizado lá não fica por menos de R$1 00,00. O pobre não passa nem 
na porta do Cinema Central, desapropriado. São "shows" 
maravilhosos, apenas para a classe média e alta de Juiz de Fora. 
Além disso conseguiu, temos de reconhecer, colocar um gasoduto na 
cidade para que os cidadãos possam abastecer seu carro com gás. 
Foram as três grandes obras que esse cidadão, que foi Presidente da 
República do Brasil, que foi Governador de Minas Gerais, Senador por 
uma vez e meia, Prefeito por uma vez e meia de Juiz de Fora, 
conseguiu fazer por nossa cidade. 

Enquanto isso, comenta-se em Juiz de Fora que o Governador 
Aécio Neves vai liberar dinheiro para terminar as obras do faraônico 
aeroporto de Goianá, aeroporto internacional, com duas pistas 
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maiores que as de Confins. Aeroporto internacional só se for para 
transportar banana de Piau para o exterior, porque é a única produção 
que temos naquela região. Não acredito que o Governador Aécio 
Neves irá gastar mais R$20.000.000,00 para terminar uma obra 
faraônica que não trará resultado benéfico nenhum para a nossa 
região. 

Poderia ter construído em Juiz de Fora mesmo, no Aeroporto da 
Serrinha, onde temos uma pista que não é de grande porte e não 
suporta a descida de um boeing. Aliás não sei para quê, porque só há 
uma linha, Juiz de Fora-São Paulo, e a média de passageiros é de 6 
por dia. Juiz de Fora, cidade-pólo, não tem vôo para Belo Horizonte. É 
preciso vir e voltar de carro. No entanto, gastam R$45.000.000,00 
para fazer duas pistas e terraplanagem. Para descer de avião no 
aeroporto do Itamar Franco, em Goianá, se estiver chovendo, leve 
galocha, porque sairá do avião e ficará agarrado no barro em volta da 
pista. E leve também guarda-chuva, porque também não há cobertura. 
Aquele dinheiro foi jogado fora. 

Desconfio que essa obra foi realizada para patrocinar campanha de 
velhos amigos do ex-Governador. Foram gastos 45.000.000,00, e, 
coincidentemente, há uma empresa chamada UIM, de Juiz de Fora, 
de amigos íntimos do ex-Governador. Só há essa explicação. 

Não sou contra o desenvolvimento da região da Zona da Mata. Mas 
esse aeroporto faraônico, um "elefante-branco", não é necessário. 
Enquanto isso, em Belo Horizonte, temos Confins, com população 
muito maior do que a nossa região de Goianá, Piau, Ubá, Juiz de Fora 
e Coronel Pacheco, praticamente com as portas· fechadas. Os vôos 
estão descendo na Pampulha, porque Confins não é operacional. 
Mesmo assim já gastaram R$45.000.00,00 para fazer um aeroporto 
de nada. Aliás, fazer não, o aeroporto está pela metade, porque 
fizeram apenas duas pistas e a terraplanagem. 

Quero deixar bem claro que Alberto Bejani não é cabresto, nunca foi 
e jamais será de nenhum Governo. Estarei pronto a votar todas as 
matérias a favor de Minas Gerais. Com relação às que venham trazer 
prejuízo para o funcionalismo ou para a população, não voto a favor. 
Fui eleito com o voto da população. Não para ser cabresto. Coloque a 
carapuça quem quiser. 

O Deputado ·lrani Barbosa (em aparte)*- As pistas desse aeroporto, 
I 
' 
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se pensarmos bem, podem ter várias utilidades. Quando houver 
camp~onato no Brasil, podem ser transformadas em quadras de tênis 
de patms, de "skate". Muito obrigado. ' 

O D_epu_tado Alberto Bejani - Quero declarar, ainda, o meu voto com 
resp~1to_ as conta~ do ex-Governador Itamar Franco, rejeitadas pela 
Com1ssao de Just1ça. S. Exa. não cumpriu a Emenda no 29 da saúde 
porque o mínimo de 8% do orçamento deveria ter sid~ aplicado: 
Apenas_ 4% foram aplicados. E dos R$40.000.000,00 para serem 
constru1das escolas, o ex-Governador criou a bolsa-escola em cima 
da bolsa-e_scola do Governo Federal. Então, não construiu as escolas 
qu~ ~~vena construir. São vários erros, mas, apenas por causa de 
do1s, Ja declaro o meu voto de rejeição das contas do ex-Governador 
Itamar Franco. Muito obrigado. 

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

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O . Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Esgotada a hora 
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião 
com a 1_a _:a~e da Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçõe~ 
da Pr~s1denc1a e ~e Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requenmentos. Estao abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

O S_r. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Vem à Mesa 
requenmento do Deputado Dilzon Melo solicitando a inversão da 
pa_u~a da 1a Fase_ da Ordem do Dia, de modo que os requerimentos 
SUJeitos a votaçao sejam apreciados antes dos pareceres. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente - A Presidência vai ler decisão da Mesa da 

Assembléia, proferida nesta data. (- Lê:) 
"A Mesa da Assembléia Legislativa, no uso das suas atribuições, 

nos t_ermos do § 2° do art. 3° da Resolução no 5.207, de 10/12/2002, e 
con~1deran~o as indicações realizadas pelos Líderes partidários, 
?ec1de des1gna~ o~ segui~tes membros efetivos e suplentes para 
Integrar a Com1ssao de Etica e Decoro Parlamentar. Pelo BPSP: 
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efetivos - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Gustavo Valadares; 
suplentes - Deputados Sebastião Helvécio e Ana Maria; pelo PT -PC 
do B: efetivos - Deputados Biel Rocha e Padre João; suplentes -
Deputadas Cecília Ferramenta e Maria Tereza Lara; pelo PTB: efetivo 
- Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Leonídio Bouças; pelo 
PL: efetivo - Deputado Célio Moreira; suplente - Deputado .Sidinho do 
Ferrotaco; pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente -
Deputado José Henrique. Os membros efetivos e suplentes deverão, 
nos termos do art. 8° ·da Resolução no 5.207, de 10/12/2002, 
apresentar a documentação ali mencionada. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão -

Dilzon Melo -Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George." 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

O Sr. Presidente - O Deputado Paulo Piau levantou questão de 
ordem na 32a Reunião Ordinária, do dia 8/5/2003, com referência à 
decisão da Presidência de anexação do Projeto de Lei no 270/2003, 
de autoria daquele parlamentar, que institui quotas de ação afirmativa 
para a população negra no acesso aos cargos e empregos públicos, 
ao Projeto de Lei no 69/2003, da Deputada Maria José Haueisen, que 
altera o art. 1° da Lei no 11.867, de 28/7/95, que reserva percentual de 
cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração pública do 
Estado, para pessoas portadoras de deficiência. 

Ao emitir sua decisão, a Presidência fez anexar, também, ao Projeto 
de Lei no 69/2003 o Projeto de Lei no 666/2003, do Deputado Luiz 
Humberto Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
contratação de, no mínimo, 10% de empregados com mais de 40 anos 
pelas empresas públicas, até mesmo na contratação de serviços para 
fornecimento de mão-de-obra. · 

O Deputado Paulo Piau apresenta os argumentos a seguir 
enumerados: 

1 - estranha o fato de que seu projeto tenha sido anexado a outro 
que propõe alteração de uma lei específica dos portadores de 
deficiência, sendo "esdrúxula, senão bizarra", nas palavras do 
parlamentar, "inserir a comunidade negra em dispositivos de uma lei 
imprópria"; i 

2 - alega que sua proposição pretende realizar uma reparação 
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hi~tórica, visando, "co~. a quota de ação afirmativa para os negros, 
cnar uma massa cnt1ca capaz de ocupar cargos nos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário"; · 

3- por fim, pondera que não vê possibilidade de se fundirem os dois 
temas, tão-~o~ente porque tratam de reserva de vagas em empregos 
e car_gos publlcos e sugere a anexação de três proposições de sua 
autona que tratam de ações afirmativas para a comunidade negra: os 
Projetos de Lei nos 268, 270 e 272/2003. 

Embora reconheça a pertinência dos argumentos apresentados pelo 
Deputado Paulo Piau, a Presidência decide a questão de ordem com 
base nas seguintes considerações: 

1 - Ao examinar todos os projetos que tratam de reserva de 
percentual de cargos e empregos públicos, seja para os setores 
etn~rr~ciais h_istoricamente discriminados, como a população negra e 
os md1os, seja para os portadores de deficiência física ou para as 
pessoas com mais de quarenta anos, a Presidência percebeu um 
mesmo fio condutor interligando todas essas matérias, qual seja a 
preocupação com a facilitação do acesso desses grupos ao mercado 
de trabalho. Mas, ao estabelecer uma política pública nessa direção, 
deve ~ste Parlamento examiná-la de forma a conseguir contemplar de 
mane1ra responsável o maior número de pessoas possível, sem, 
contudo, prejudicar os cidadãos que não pertençam a nenhum desses 
setores sociais; 

2 - preocupou-se, também, este Presidente, em ser coerente com o 
trab~lho de consolidação das leis mineiras, inaugurado pelo 
Presidente Anderson Adauto e levado a efeito pelo Presidente Antônio 
Júlio. Obstinada com a qualidade da produção legislativa, julga a 
Presidência não haver empecilhos para que, dentro da boa técnica 
legi~l~tiva, ~e promovam as adaptações necessárias para que essas 
matenas sejam tratadas em um único texto; 

3 - finalmente, ao promover, também, a anexação dos Projetos de 
Lei nos 580/2003, da Deputada Marília Campos, e 662/2003, da 
Deputada Ana Maria, ao Projeto de Lei no 272/2003, do Deputado 
Paulo Piau, todos instituindo cotas para acesso de grupos sociais às 
instituições públicas de ensino superior, novamente entendeu a 
Presidência ser mais oportuno instituirem-se políticas sociais alocadas 
nos setores da administração que as colocarão ao alcance das 
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populações desfavorecidas. 
Isto posto, a Presidência ratifica as decisões de anexação exaradas 

na 30a Reunião Ordinária, de 6 de maio de 2003. 
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.· 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau- Sr. Presidente, gostaria de saber se existe 

votação nesse procedimento ou se é uma decisão da Presidência 
apenas. 

O Sr. Presidente - Deputado Paulo Piau, trata-se apenas de uma 
decisão da Presidência desta Casa. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, o recurso foi feito 
exatamente para que pudéssemos facilitar a tramitação e não misturar 
as marchas nesta Casa. Sabemos que a Presidência, juntamente com 
a Consultoria, definiu seu critério; entretanto a comunidade negra é 
hoje tema de discussão nacional, e só posso lamentar o não-
acatamento do recurso, uma vez que, se o assunto é de discussão 
nacional, deveríamos ter o mesmo procedimento na Casa. 

Compreendo que todas as categorias citadas por V. Exa. estão na 
mesma situação - falta de oportunidade de emprego -, mas não é 
possível fazer uma discussão que misture todas elas: o deficiente, a 
raça negra e a pessoa com mais de 40 anos, pois os assuntos não 
são pertinentes, a não ser o da falta de oportunidade de empregos. 

Já no que se refere à comunidade negra, existe uma pertinência e, 
também, uma preocupação nacional. O Governo Federal já está 
tomando algumas medidas concretas na área - as chamadas ações 
afirmativas -, enquanto, infelizmente, Minas Gerais continua na sua 
paralisia. 

O assunto está sendo muito pouco debatido nesta Casa, ao 
contrário do que deveria estar acontecendo. Conversava sobre isso 
com o Deputado Durval Ângelo, que está relatando três projetos: um, 
do Deputado Sebastião Costa; outro, do Deputado Amilcar Martins, e 
outro, de minha autoria, os quais desarquivei. Nossa intenção eraque 
houvesse, por parte do Estado e desta Casa, uma preocupação maior 
com a comunidade negra. Minas continua sem a devida sintonia com 
o País, e, lamentavelmente, age de forma piorada. Obrigado. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
\1 
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A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento 

Interno, c/c os arts. 66, 111, "i", e 161, I, da Constituição do Estado, 
determina a anexação do Projeto de Lei no 310/2003, de autoria do 
Deputado Fábio Avelar, ao Projeto de Lei no 668/2003, do Governador 
do Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de 
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, razão por que 
a Presidência indefere requerimento do Deputado Fábio Avelar, 
solicitando que o segundo projeto fosse anexado ao primeiro. 

Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos nos 665/2003, da Comissão de Educação, 666 e 
667/2003, da Comissão de Segurança, e 668/2003, das Comissões do 
Trabalho e de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 
do Regimento Interno. 

Questões de Ordem 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, intercedo a V. Exa. 

que transmita aos membros da Mesa, especialmente ao Deputado 
Mauri Torres, o nosso requerimento, assinado por um expressivo 
número de Deputados que formam a bancada da UEMG, para que 
seja instalada uma Comissão Especial, a fim de desenvolvermos um 
trabalho que contribua com o nosso Governo e com o Secretário Bilac 
Pinto, para viabilização da UEMG. Pedimos a V. Exa. que verifique a 
possibilidade do encaminhamento desse requerimento. 

Nesta oportunidade, manifesto uma preocupação muito grande. 
Tivemos a notícia de que a situação na Reitoria da UEMG é de 
calamidade. Há três meses não há recursos para pagar os serviços 
terceirizados e para manter o funcionamento básico do que já existe, 
havendo já repercussões na qualidade do ensino, sem falar em todo o 
sonho de avanço aspirado pela comunidade mineira. O trabalho dessa 
Comissão poderá contribuir de maneira realista. Poderemos 
apresentar propostas concretas ao nosso Governador e ao Secretário, 
uma vez ouvida a comunidade educacional e universitária. Fui 
informado de que, nos próximos dias, haverá um encontro de todas as 
unidades encampadas pela UEMG ou que tenham optado por estarem 
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subordinadas a ela, com os representantes dessa Comissão 
Especial. 

Então, esse é o apelo que faço para que a comissão possa 
deslanchar, fazer seu trabalho. Faço apelo ao Secretário Bilac Pinto, 
ao Governador, para que haja destinação substancial de recursos 
para a UEMG, porque vivemos momentos de angústia por atrasos de 
pagamento naquela unidade. Esse não é, com certeza, o desejo do 
Governador nem o do Secretário Bilac Pinto. Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Peço licença à Presidência para, ao 
levantar questão de ordem, fazer comunicação de extrema 
necessidade e urgência. Na sexta-feira última, pela manhã, a cidade 
norte-mineira de Manga foi tomada por um grupo de marginais, que 
promoveram um assalto. Essas pessoas chegaram em veículos, 
encapuzadas, munidas de armamento de grande porte e, no meio da 
praça pública, efetuaram disparos de metralhadoras, armamentos que 
a própria Polícia Militar não possui. Após efetuarem os disparos, em 
clara demonstração de intimidação da população, o grupo dirigiu-se 
ao Banco do Brasil e efetuou um assalto, levando mais de 
R$1 00.000,00. Quando o grupo se evadia da cidade, fez alguns 
reféns, clientes do Banco do Brasil e outras pessoas que estavam lá, 
que foram obrigados a acompanhá-los. 

Faço este comunicado com o intuito de chamar a atenção para o 
grau de violência e medo que se instalou em Minas Gerais. 
Observamos que, enquanto o Governo Federal, de forma bastante 
ágil, socorre os Estados do Rio de Janeiro, com a liberação de 
R$47.000.000,00 para o combate à violência, e São Paulo, com a 
liberação de mais de R$60.000.000,00, o Estado de Minas Gerais 
apenas conta com o esforço muito grande do Governador Aécio 
Neves. Esta Casa precisa fazer um trabalho junto aos parlamentares 
federais, sejam eles Deputados ou Senadores, para mostrar ao 
Governo Federal que a população de Minas ainda não está em um 
estágio tão deplorável de violência e de medo, mas está aproximando-
se da situação dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

E a violência não está restringindo-se mais aos grandes centros, à 
Capital mineira. Todos os dias, deparamos com 7, 8 crimes e 
assassinatos. No final de semana são 18, 20. Estamos numa situação 
extremamente complicada. Mas o problema não está apenas em Belo ,,1 
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Horizonte. Os pequenos mun1clp1os, que gozavam da fama de 
pacíficos, de a população ter a tranqüilidade, pelo menos, de ir e vir, 
ter a sua casa, não ter medo de assaltos, não têm mais tranqüilidade. 

O fato ocorrido em Manga, na sexta-feira passada, mostra 
claramente o que está acontecendo. Foram mais de dez elementos 
efetuando disparos em plena praça pública de uma cidade que, com 
mais de 30 mil habitantes, conta com efetivo de apenas 4 policiais 
militares, e que não estavam lá na hora do assalto. O que é mais 
engraçado é que quando os marginais saíram da cidade, a Polícia 
Militar precisou contar com a boa-vontade do Prefeito, que cedeu seu 
veículo próprio, do gabinete, para perseguir os bandidos. Entramos 
em contato, imediatamente, com a Polícia Civil, com o Dr. Otto, com o 
Secretário de Governo, Deputado Danilo de Castro. Estivemos com o 
Comandante da Polícia Militar, pedindo providência. Não é possível, lá 
no Norte de Minas, um dos últimos redutos do Estado de Minas 
Gerais, bem próximo à divisa com o Estado da Bahia, a cidade de 
Manga, de repente, transformar-se quase em uma cidade de faroeste. 
Pessoas em praça pública, com os carros abertos, parando, 
intimidando a população, indo até o Banco e realizando aquele 
assalto. Até parecia coisa de cinema. Parecia que estava sendo feito 
um filme em Manga. Mas, na verdade, os tiros eram reais, a ameaça 
era real. Estou dizendo isso para mostrar toda a indignação do povo 
norte-mineiro, do povo de Manga. 

Há alguns meses, foi na cidade de Ubaí, no Norte de Minas também. 
Houve um assalto em pleno dia. A violência está saindo da Capital e 
dirigindo-se para o~ grandes centros, e hoje já está presente nas 
pequenas cidades. E uma realidade. 

Faço esse dramático apelo, mostrando que é necessário, mais do 
que nunca, que o Estado de Minas seja também socorrido pelo 
Governo Federal, da mesma forma que São Paulo e Rio de Janeiro. É 
preciso que nos engajemos nesse esforço em busca da segurança 
pública, com o Governador Aécio Neves, para que possamos, pelo 
menos nas pequenas cidades, ter a volta daqueles tempos em que a 
pessoa podia viver tranqüilamente. 

Faço esse registro em nome do povo de Manga, que foi 
violentamente agredido na sexta-feira passada não só com o roubo de 
R$100.000,00 do Banco, mas também com o risco de vida da 
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população manguense. Muito obrigado. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Educação - aprovação, na 62 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei 
nos 239/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, 260 e 262/2003, do 
Deputado Paulo Piau, e 282/2003, do Deputado Sargento;Rodrigues, 
e dos Requerimentos nos 440/2003, do Deputado Antônio Andrade, 
446/2003, dos Deputados Domingos Sávio, Maria Tereza Lara e 
outros, 449/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, 454/2003, dos 
Deputados Adalclever Lopes e Leonardo Quintão, 455/2003, do 
Deputado Djalma Diniz, 459 e 460/2003, do Deputado Leonardo 
Quintão, e 532 e 533/2003, do Deputado Weliton Prado; de Saúde -
aprovação, na 7a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 76/2003, 
do Deputado Bilac Pinto, 228/2003, do Deputado Roberto Ramos, e 
248/2003, do Deputado Paulo Piau, e dos Requerimentos nos 
416/2003, do Deputado Doutor Viana, 429/2003, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, 447/2003, do Deputado Fahim Sawan, 456/2003, do 
Deputado Leonardo Moreira, e 505/2003, do Deputado Djalma Diniz; e 
de Segurança Pública - aprovação, na 5a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 591 e 593/2003, do Deputado Célio Moreira, e 
604/2003, do Deputado Leonardo Moreira (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 

232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Ricardo 
Duarte solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 
176/2003; Leonardo Moreira (2) solicitando a retirada de tramitação 
dos Projetos de Lei n°s 28 e 681/2003; e Fábio Avelar solicitando a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei no 602/2003 (Arquivem-se os 
projetos.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento· do Deputado Dilzon Melo 

solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei no 
683/2003. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.). Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão Especial do Tribunal de Contas 
solicitando a prorrogação do seu.prazo de funcionamento por mais130 

I 
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dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permane9am como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requenmento da Deputada Ana Maria solicitando ao Exmo. Sr. 
Jacques Wagner, Ministro do Trabalho, esclarecimentos sobre a 
redução pelo Governo Federal dos recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador- FAT. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como estão. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
Re~uerimento do Deputado Gil Pereira solicitando informação ao 

~residente da TELEMAR, a respeito do sistema de cobrança de tarifa 
Interurbana entre o Distrito de Mocambinho e o Município de Jaíba. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Leonardo Moreira solicitando do 
~residen!e da Câmara Municipal de São João Nepomuceno 
1nformaçoes sobre o Convênio no 36/2001, firmado entre a Secretaria 
de Transportes e Obras Públicas, a Prefeitura Municipal de São João 
Nepomuceno e o Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
R~queri~e_nto do Deputado Leonardo Moreira solicitando seja 

env1ado of1c1o ao Vereador Ricardo ltaboray Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de São João Nepomuceno, com vistas a obter 
c~pia do c?municado dando ciência à Assembléia Legislativa de 
M1nas Gera1s do Convênio no 36/2001, firmado entre a Secretaria de 
T~ansp~rtes e Obras Públicas - SETOP -, a Prefeitura Municipal de 
Sao Joao Nepomuceno e o DER-MG. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
R~querim~~to _do Deputado Leonardo Moreira solicitando seja 

env1a~o of1c1o a Empreiteira Marajó, com vistas a que sejam 
f?rnec1das, segundo Convênio no 36/2001, § 3.2.5 e parágrafo único, 
f1rmado entre a Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno 
informações referentes ao plano de trabalho, cronograma d~ 
desembolso financeiro até a presente data, relativo aos pagamentos 
efetuados pela Prefeitura _Municipal de São João Nepomuceno. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
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Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando o 

encaminhamento~- de ofício à Auditoria do Ministério da Saúde 
solicitando informações sobre a apuração das circunstâncias do 
falecimento do Sr. Wanderlei Sobrinho Alves de Oliveira, quando 
estava internado no Hospital João Penido, de Juiz de Fora. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que soliCita 
sejam encaminhados ofícios aos Srs. Paulo Rogério de Rezende 
Moreira, Diretor Regional do Hospital João Penido, de Juiz de Fora, e 
Narciso Francisco Pazinatto, Diretor Clínico do mesmo hospital, com 
vistas à obtenção de informações sobre o caso do Sr. Wanderlei 
Sobrinho Alves de Oliveira, que faleceu quando estava internado 
nesse hospital. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita 
seja encaminhado ofício à Sra. Clara de Jesus Marques Andrade, 
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, 
com vistas à obtenção de informações acerca do Processo Ético n° 
858/2001, instaurado com o objetivo de apurar a conduta profissional 
do técnico em enfermagem lvanir Manoel de Oliveira, da enfermeira 
Mayumi Seito e do enfermeiro Geraldo Lourdes Santos, tendo em 
vista que esses profissionais trabalham no Hospital Regional Dr. João 
Penido, de Juiz de Fora, e acompanhavam o caso do Sr. Wanderlei 
Sobrinho Alves de Oliveira, que faleceu em circunstâncias misteriosas, 
no dia 22/10/2000. Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, apesar de todo o 
respeito que tenho pelo Deputado Durval Ângelo, não concordo com a 
apresentação dessa matéria, neste momento. A própria Comissão de 
Saúde poderia enviar ofício ou pedir informações ao Diretor do 
hospital sobre o trabalho como um todo. É inconveniente solicitar 
informações acerca da conduta desses profissionais. Já aprovamos 
dois requerimentos solicitando esclarecimentos sobre as 
circunstâncias da morte daquele paciente. Com a devida vênia, essa 
matéria não deveria ser trazida ao Plenário. Talvez a Comissão de 

~ 
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Saúde possa discutir o assunto, mas nunca pedir tais informações, 
porque, amanhã ou depois, poderemos questionar o trabalho de 
profissionais como advogados, dentistas e médicos. O Plenário não é 
o local apropriado para a votação desse requerimento. Esse é o meu 
posicionamento. Não votarei favoravelmente, porque a matéria está 
sendo apresentada no local errado. No máximo, na Comissão de 
Saúde, poderíamos discutir esse assunto. 

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

O Deputado Carlos Pimenta - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

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

-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 9 Deputados. Não há quórum 

para votação. A Presidência a torna sem efeito e, nos termos do § 6° 
do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Pastor George)- (-Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Não há 

quórum para voté!-ção, mas há para discussão da matéria constante da 
pauta. 

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

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento 
Interno, o Deputado Miguel Martini. 
-O Deputado Miguel Martini - O Deputado Durval Ângelo, ausente no 

momento, faria, hoje, um pronunciamento em defesa da Juíza de 
Andradas, em resposta à denúncia que fizemos na semana passada. 
Talvez por falta de argumentos e julgando que outros Deputados 
tenham práticas semelhantes à dele, tenta desviar o foco da questão 
básica que originou meu pronunciamento. O Deputado faz um 
exercício de imaginação e, nem Cristo, com sua onisciência, nem 
Maquiavel seriam capazes de prever a situação que sugere. Sua 
primeira atitude, em vez de_ ser a de defesa da Juíza, é desviar o foco, 
acusando a jornalista, que não concorda com a atuação do Prefeito. 
Não se atém à matéria, em nenhum momento diz se é verdade ou não 
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o fato denunciado, qual seja o desrespeito para com uma cidadã 
daquela cidade; -Fica no entorno. Semana passada disse que era 
motivação política, mas não citamos o Prefeito ou a administração. 
Não houve acusação política de nossa parte, mas um fato que deixará 
indignado qualquer um que ouça a gravação do depoimento. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)*- Não conheço o 
fato em profundidade, nem estou aqui para defender a Juíza, mas a 
conheço e a considero pessoa honrada e de bem, com fama de 
austera e disciplinadora, muito arraigada ao direito. 

O fato a que V. Exa. se reportou há alguns dias aconteceu em 2001. 
Por que essa celeuma na imprensa de Andradas, com repercussão 
nesta Casa, a fato ocorrido em 2001? Parece-me que existe interesse 
ferido, alguém que está melindrado com a Juíza e quis levantar essa 
celeuma em torno de seu nome. Por que essa denúncia só foi feita 
agora, e não à época? 

O Deputado Miguel Martini - Também me pergunto isso. Tenho 
várias razões para explicar isso, por exemplo o tempo que a senhora 
levou para fazer a denúncia, o tempo que a jornalista tentou 
esclarecer, sem sucesso, o fato com a Juíza. Ela narra isso no 
editorial. Há um fato. Temos de investigar as circunstâncias que 
levaram à demora da denúncia. 

Não tenho que explicar para ninguém. O que me motivou a trazer 
essa denúncia foi a indignação, acompanhada de diversas outras 
pessoas de Andradas. Não conheço pessoalmente a Juíza. Não 
posso discordar das informações que V. Exa. traz de que a Juíza age 
no limite da lei, porque não tenho elementos. Mas que não lhe dá 
direito de chamar uma empregada doméstica de prostituta e de 
vagabunda. Todos temos limites. 

O Deputado Durval Ângelo disse aqui mais ou menos isso. Há o 
policial que é honesto, correto e exemplar, mas pegou um trabalhador 
e lhe desceu o coro. Disse que é policial exemplar, mas infelizmente, 
bateu no trabalhador indevidamente. Não é o fato de ser íntegro e 
honesto que lhe dá direito de fazer isso. Tem de, permanentemente, 
agir corretamente, no limite da lei. Queremos que o limite da lei seja 
respeitado. 

O Deputado Durval Ângelo se definiu bem, quando disse que. a 
Assembléia Legislativa se presta a assuntos menores. Talvez 

I', 
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pensasse nele ao desconsiderar que pessoa humilde foi ofendida. 
A informação que recebemos é que a elite de Andradas está muito 
incomodada, machucada. O povo pensa diferente dessa elite -
aqueles grupinhos que se formam em torno do poder. Talvez o 
Deputado, ao fazer defesa desse tipo, estivesse fazendo exame de 
consciência e repudiando sua própria atitude. 

Vi as duas fitas que a jornalista nos encaminhou. O Deputado 
começa a dar tiros às cegas, quando tenta encontrar formas de 
encobrir fato evidente. 

Uma pessoa humilde foi desrespeitada e humilhada, fato sobre o 
qual temos de discutir, não em torno de imaginários, de sonhos ou de 
fantasmas. Esperávamos que o Deputado aqui estivesse. Na próxima 
semana, lerei "e-mails" recebidos de advogados e de pessoas 
honradas daque19 cidade, discordando do documento lido pelo 
Deputado Durval Angelo. Quero que me digam, com justificativas se a 
denúncia é mentirosa ou não. Muito obrigado. ' 

*-Sem revisão do orador. 
Discussão de Pareceres 

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada uma por sua vez as 
indicações, feitas pelo Sr. Governador do Estado, dos nomes do' Sr. 
M~u~o Guimarães Werkema, para o cargo de Presidente da Fundação 
Clov1s Salgado; do Sr. Altino Rodrigues Neto, para o cargo de Diretor-
Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA; do Sr. Amilcar 
V~ann~ Martins Filho para o cargo de Presidente da Fundação João 
P1_nhe1ro; do Sr. David Márcio Santos Rodrigues, para o cargo de 
Diretor-Geral do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA; da Sra. 
lrene de Melo Pinheiro, para o cargo de Presidente da Fundação 
Hele~a Antipoff; do Sr. Vítor Fernando de Andrade, para o cargo de 
Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho do Estado de 
Minas Gerais- UTRAMIG; e do Sr. Caio Nelson Lemos de Carvalho 
para o cargo de Presidente da Fundação Centro Tecnológico d~ 
Minas Gerais - CETEC. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro, em que solicita a palavra pelo art. 70, do Regimento Interno, 
para, nos termos do seu § _1 °, transferi-la ao Deputado Célio Moreira. 
A. Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 
m1nutos. Com a palavra, o Deputado Célio Moreira. 

-

~------------~------------~ 
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O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Deputadas e 

Deputados, funcienários desta Casa, convidados, público que nos vê 
pela TV Assembléia, hoje o Brasil celebra 115 anos do fim da 
escravatura, que foi a maior chaga de sua história e uma dívida ainda 
não resgatada por nós. A situação de homens e mulheres negros é 
das mais dramáticas faces da iniqüidade social brasileira. 

Embora este País seja democrático de direito, os negros ainda 
sofrem, na pele e na alma, as agruras da discriminação.· e do 
preconceito, e, particularmente, do abandono das políticas públicas. 

Os jovens negros são as maiores vítimas das violências urbanas e 
morrem, em grande número, de causas externas violentas e dé 
doenças contagiosas. São os que mais sofrem com o desemprego e 
habitam em condições degradantes; além disso, têm a menor taxa de 
escolaridade, representam a maior taxa de evasão escolar e são alvo 
preferencial da repressão policial e tortura nas cadeias. Para que 
possam ascender socialmente, devem desdobrar-se mais do que os 
brancos. E ainda é raro ver um bancário negro. São corriqueiros os 
casos de rejeição de negros em clubes tradicionalmente freqüentados 
por sócios da elite. Essas realidades confirmam o racismo 
profundamente enraizado na nossa história e na nossa mentalidade, 
como bem lembra o sociólogo Luís Antônio Souza, em seu artigo 
"Desigualdades Sociais e Identidade Étnica no Brasil". 

É preciso, sobretudo, reconhecer que o racismo existe no Brasil, 
embora seja para muitos adstrito apenas ao tratamento interpessoal e 
às piadas de mau gosto, como "se você vir um negro correndo, pode 
gritar pega ladrão". 

Para uma grande maioria, o negro é responsável pela própria 
situação de inferioridade, por não saber lutar pelo melhor. Entretanto, 
a lógica não pode ignorar o fato de que os negros no Brasil viveram 
pelo menos 200 anos sem identidade, submetidos aos caprichos dos 
senhores, presos às conveniências e sem espaço para o 
desenvolvimento do senso moral e da auto-estima. 

A desigualdade entre negros e brancos no País é resultado, sem 
dúvida, da ausência dos negros no poder político e econômico e não 
vai, por certo, desaparecer como num passe de mágica, se não forem 
ofertadas aos negros soluções que demandam vontade política, 
respeito às leis e aos direitos humanos. 

_, 
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Podemos e devemos fazer deste 13/5/2003 o marco histórico de 

uma arrancada que venha minimizar esta desigualdade, começando 
pelo combate do problema no que ele tem de mais aviltante. No 
momento parece ser o reconhecimento das comunidades dos 
reman~sce~tes do Quilombo dos Palmares, que lutam pela 
regulan~a9~o de suas terras; o caso das comunidades de Pontinha, 
no_ mun1c1p1~ de ~a_raopeba, a 103 km da Capital, e Brejo dos 
Cnoulos, ant1go refug1o de escravos, entre os Municípios de São João 
da Ponte e Varzelândia, no Norte de Minas. Essas comunidades 
sofrem a ~meaça constante dos fazendeiros que querem tomar suas 
terras e v1vem em condições subumanas, sem saneamento básico 
assistê~cia . médica e em péssimas condições de moradia, com~ 
denuncia o Jornal "Estado de Minas" nas edições de ontem e hoje no 
seu caderno "Gerais". ' 

Por ser esta minha obrigação de homem público e sensibilizado com 
a sit_u~ção de abandono dessas duas comunidades, e ainda na 
cond1ç~o de ~residente da Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Açao So?1~l, encaminhei requerimento a esta comissão, que o 
aprovou, solicitando a realização de audiência pública em conjunto 
com a . Comissão de Direitos Humanos, para debater o 
re~onhec1mento dessas comunidades como remanescentes dos 
q~1lo~bos. Vamos discutir a situação de todas as comunidades, mas 
pnnc_1palmente a de Pontinha, na zona rural de Paraopeba. Serão 
convidados o Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, um 
representante do Ministério Público, um do SOS Racismo o 
S~c_ret~~io de Assuntos da Reforma Agrária, um representante' do 
Mm1steno d? _Cul,tura e um representante das comunidades negras. 
Nosso_ propos1to _e que essa discussão resulte no resgate da dignidade 
e qualidade de v1da desses irmãos negros. 
Aboli~ionistas como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e outros já 

denunciavam, a seu tempo, a necessidade de se reparar a escravidão 
com políticas e ações concretas que disponibilizassem aos negros 
terr~s _para plantar, empregos e moradias. Nabuco observava que a 
aboliç_ao sem acesso à terra era, na verdade, para o negro, 
expenmentar nova escravidão. Não obstante o esforço empreendido 
pelas ~NGs e movimentos negros, não existe eficaz política de 
reparaçao dos danos causados a esses irmãos. Nesses 115 anos de 

~-----------~~· --------~~ 
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libertação, em tese os progressos alcançad~s ~elo~ n~gros ainda 
são ínfimos, realidade análoga à dos nossos 1rmaos md1os. 

Pela primeira vez teremos um Ministro negro na mais alta corte do 
País: Joaquim Benedito Gomes, indicado ao ca~go na:· sem~na 
passada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da. ?ll~a_. Paraben~zo 
também nosso Presidente Lula, que no seu Mm1steno tem, salvo 
engano, mais duas Ministras negras. Vejo o Lula como homem que 
não tem preconceito com relação a brancos e negros, tendo 
procurado resgatar e valorizar nossos irmãos n~gro~. . , . 

Conseguimos caracterizar o racismo como cnme 1naf1ançavel e abnr 
a discussão em torno da democratização do acesso do negro ao 
ensino superior, uma conquista que é ainda rejeitada pela ~ocie~ade. 

Ignoram esses que todo o histórico escolar ?os negros _e escnto em 
escolas públicas, por falta de acesso a ensmo de qualidade q~e ~ 
credencie a uma universidade, e que também aos negros nao e 
facultada a chance de freqüentar os cursinhos preparatórios aos 
vestibulares, porque são caros. , _ , . . . 

A verdade triste é que neste Pa1s de formaçao catolica, religioso, 
alegre e festivo, de maioria negra, a elite. te~ o temor de q_ue os 
espaços ocupados pelos negros venham s1gn1f1car uma ,r~duçao em 
seus privilégios. Precisamos nos conscientizar de que a d1v1da com os 
negros é de toda a sociedade. Muito obrigado. o Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo 
Piau, em que solicita a palavra pelo art. 70, do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, . Srs .. ~~putados, 
telespectadores da TV Assembléia e companheiros, IniCialmente, 
quero parabenizar o Deputado Célio _Moreira,. por ~razer esse assunto 
hoje, no dia 13 de maio. Esta Casa na o pode na _deixar de ressaltar um 
assunto que hoje está em debate nac1onal. Portanto, ,v?u 
complementar a sua fala trazendo alguns dad~s sobre ~ maten?, 
porque esse é um problema do Brasil e ,de M1~a~ Gerais, e cuja 
responsabilidade para ,solução é de todos _nos bras1le1r?s. 

Há 115 anos, a Lei Aurea, de 13 de ma1o de 1888, libertou todos os 
escravos, com a abolição da escravatura. Mas não fo_i toma~a 
nenhuma medida que permitisse a inclusão dos negros afncanos pa 
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soc1e a e, em condições de igualdade com as demais etnias. Os 
negro~ foram lançados numa sociedade preconceituosa, de forma 
desa~tl~ulada, sem dinheiro, sem casa, sem comida, sem nenhuma 
cond1çao para se estabelecerem, diz relato do IBGE. 

Como ~esultado, até hoje os negros e seus descendentes enfrentam 
a exclusao na socieda~e brasileira, que só recentemente começa a se 
reconhec~r co~o rac1sta; um racismo camuflado, disfarçado de 
democrac1a . rac1a_l, ~as tão perigoso quanto o que é assumido, 
declarad<?, d1z a h1stonadora Maria Luiza Tucci Carneiro. 

A Le_i ~urea não foi ~ verdadeira responsável pela libertação da 
es?~av1dao. Segu~do a_rt1go de _Frei David Santos, da EDUCAFRO, na 
prat1ca, q~a~d? fo1 assm~da: so 5% do povo negro vivia sob o regime 
de es~ra~1dao, os dema1s t1nham conseguido a libertação por meio 
dos propnos esforços. 
Pode-~e dizer, no máximo, que serviu como estratégia para dar à 

populaçao negra respaldo de libertação jurídica. Não houve a 
preocupação de fixar as comunidades negras na terra nem de garantir 
as terras nas quais já viviam. 

Após a promu~gaçã? da Lei Áurea, surgiu um movimento que exigia 
que o Governo 1nden1zasse os senhores que haviam perdido os seus 
escravos. 
. Rui. Barbosa reagiu dizendo: "Se alguém deve ser indenizado 
mden1zem os escravos". Tinha plena consciência das injustiça~ 
com~tidas pela sociedade contra o povo negro. 

Hoje, n~ Universidade Estadual do Rio de Janeiro- UERJ -, muitos 
brancos Impetraram ações na justiça exigindo indenização - outra 
va~~ - por "terem perdido" sua vaga para um negro, em razão da 
pol1t1ca de reserva de vagas de ação afirmativa por lá adotada. Quase 
nad~ mudou: trata-se o negro, ainda hoje, como "um sem direitos". 
N~o _obsta~nte, ~ncontram-se em tramitação na Assembléia 

L~g1slat1va t~es Projetos de Lei: nos 268, 270 e 272/2003, - um de 
m1nha autona, outro do Deputado Sebastião Costa e outro do 
D~putado Amilc_~r Martin~, qu_e de_sarquivamos nesta' legislatura -, 
cn~ndo uma pol1t1ca de açao af1rmat1va para a comunidade negra, por 
me1o da reserva de vagas no ensino primário, fundamental e médio, 
em e~pregos e cargos públicos e nas universidades estaduais, 
especialmente na UEMG e na UNIMONTES, que já enfrentam 
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resistências. 
Por essas razões, o dia 13 de maio é para todos que lutaram por 

igualdade e oportunidade o Dia Nacional de Denúncia contra o 
Racismo. 

Para a valorização dos movimentos de luta, o .Governo Federal 
acaba de criar a Secretaria Especial de Promoção ·da Igualdade 
Racial. 

Em 2001, a população de cores negra e parda representava cerca 
de quase 50% da população no Brasil, enquanto a de cor branca 
correspondia praticamente à mesma porcentagem, segundo·dados do 
IBGE. 

A população negra insere-se no mercado de trabalho brasileiro de 
maneira mais precária do que as de outras etnias. Essa precariedade 
se manifesta, especialmente, nas taxas mais elevadas de 
desemprego, na maior presença dos negros nos postos de ·trabalho 
menos protegidos e nos rendimentos sempre inferiores aos da 
população não negra, conforme demonstram os dados da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego - PED -, realizada pelo convênio entre o 
DIEESE e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados- SEAD 
- e instituições e governos de seis regiões brasileiras. 

A desigualdade entre negros e não negros no Brasil pode ser 
medida também nos aspectos relacionados com a qualidade de vida, 
por meio do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, calculado 
desde 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento- PNUD. 

Entre os que estão trabalhando, a proporção de negros e pardos 
ocupados é maior nos ramos agrícola, da construção civil e da 
prestação de serviços. A população branca, por sua vez, está mais 
presente na indústria de transformação, no comércio de mercadorias, 
na área social e na administração pública. 

A proporção de negros e pardos trabalhando em serviços 
domésticos chega, respectivamente, a 13,7% e 9,1 %, superando a de 
brancos - 6,3% - na mesma atividade. Por outro lado, há relativamente 
mais brancos que negros e pardos trabalhando em regime estatutário 
e como empregadores. 

No Brasil, o rendimento médio dos ocupados, em 2001, foi estimado 
em 2,9 salários mínimos. Os negros e pardos receberam cerca,da 
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metade do rendimento dos brancos, em média. Em todas as 
grandes regiões do País, o rendimento dos ocupados brancos é muito 
superior ao dos negros e dos pardos; o fato de os trabalhadores 
negros apresentarem maior necessidade ou disponibilidade para o 
trabalho, contudo, não lhes garante sucesso. Ao contrário, são os 
negros que convivem com os maiores níveis de desemprego. Em 
Salvador, por exemplo, em média, a cada 1 00 negros na força de 
trabalho, 29 se encontravam desempregados nos primeiros seis 
meses de 2002, e, em Belo Horizonte, para cada 100 negros, 20 estão 
desempregados. 

O desfavorecimento da população negra constitui um dos 
componentes mais claros do quadro de injustiça social no País. 

De acordo com o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no 
Brasil, de 1996, do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento -PNUD - e do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada- IPEAD -, o salário médio dos homens negros correspondia, 
em 1990, apenas a 63% da remuneração dos homens brancos. Já as 
mulheres negras recebiam apenas 68% da renda das brancas, 
sofrendo, assim, dupla discriminação, uma vez que as mulheres 
ganhavam, em média, 63% dos salários masculinos. Não há evidência 
de que, desde então, esse quadro tenha sido alterado de forma 
significativa. 

Levantamento do próprio IBGE revela que apenas 19,9% dos 
universitários do País são negros ou pardos e somente 2% cursam 
universidades públicas. A falta e a dificuldade de acesso ao ensino de 
qualidade nas bases educacionais e a amnésia histórica são fatores 

. que impossibilitam o negro de participar efetivamente do contexto 
social. A exclusão social do negro no País chega a dados alarmantes, 
ou seja, 60% são analfabetos, apenas 19% têm possibilidade de 
chegar à universidade, a expectativa de vida é menor em cinco anos 
em relação ao branco, além de as condições de moradia serem quatro 
vezes piores. 

A população negra está presente, em maior proporção, nos postos 
de trabalho mais vulneráveis: assalariados sem carteira de trabalho 
assinada, autônomos, trabalhadores familiares não remunerados e, 
principalmente as mulheres, empregados domésticos. 

Os efeitos da desigualdade promovida pela desigualdade racial 

....__ ______ i}. ______ __._.__. 
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sobre os rendimentos médios individuais se·m dúvida convergem 
para a concentração da renda do trabalho no País. A porcentagem de 
famílias chefiadas por negros é, invariavelmente, menor entre a das 
classes de maiores rendimentos. 

Assim, bem define Dulce Maria Pereira, da Fundação Cultural 
Palmares: "Os negros têm uma cultura que os une e uma economia 
que os separa". 

Sr. Presidente, gostaria de ressaltar a importância dos projetos que 
tramitam na Casa. O líder Martin Luther King, ao lutar contra o 
racismo nos Estados Unidos, mandou as crianças, os jovens e" os 
adultos para a escola, como único caminho para sua ascensão ria 
escala social. Os projetos desta Casa visam exatamente a ações 
afirmativas, a fim de que os negros tenham sua oportunidade. 

Não é nenhuma benesse, nenhum favor, o que a sociedade 
brasileira faz à comunidade negra. Essa é uma força de trabalho de 
praticamente metade dos brasileiros e, se for bem formada, treinada e 
qualificada, pode ser um fator fundamental para que o Brasil tenha o 
desenvolvimento que todos desejamos. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte)- Deputado Paulo Piau, quero 
parabenizá-lo por sua fala e por seus projetos. Infelizmente, no nosso 
Estado e no nosso País, precisamos de força de lei para fazer valer os 
direitos dos cidadãos, como é o caso do negro. O racismo ainda 
impera no Brasil, de forma despistada. Não apenas o negro, mas 
também o branco, sofre alguma espécie de discriminação. 

Esperamos que o seu projeto tenha êxito na Casa, e pode contar 
com o apoio deste parlamentar, pois estaremos dando mais um 
passo. 

Não sei se V. Exa. teve oportunidade de ler as matérias desses dias, 
em que comemoramos 115 anos de abolição da escravatura, mas 
vemos, infelizmente, que, no Norte e no Noroeste·do Estado ainda há 
o trabalho escravo, com o negro penalizado nas fazendas, recebendo 
salários miseráveis, especialmente nas colheitas. 

Firmamos um convênio com a Delegacia Regional do Trabalho, por 
meio do Sr. Calazans, e realizaremos audiências em várias cidades 
do nosso Estado para apurar as denúncias de racismo e de trabalho 
escravo e infantil. Esperamos que o Governo Federal realize 
realmente o concurso, porque a Delegacia Regional do Trabalho não 

l 
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conta com número suficiente de fiscais. Aquelas pessoas que 
sofrem pelo racismo devem trazer a esta Casa as denúncias, para 
tomarmos as providências cabíveis. Parabéns. Esperamos que nesta 
data possamos dar uma virada nessa história de 115 anos. Muito 
obrigado. 

A D~putada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Paulo Piau, 
cumpnmento-o pelo seu pronunciamento, neste aniversário da 
Abolição da Escravatura. Ainda temos muito a trabalhar contra a 
exclusão e o racismo. Reafirmo o que o Deputado Paulo Piau disse. 
Lula_ criou, pela primeira vez, a Secretaria de Promoção da Igualdade 
Rac1al, com "status" de Ministério. Cumprimento a Ministra Matilde 
Ribeiro e todos os que lutam contra o racismo e a exclusão social. 
Essa luta é um dos princípios do nosso partido. Temos de somar 
esforços, para conseguir o País com que tanto sonhamos. Certamente 
dias melhores estão previstos, mas temos de continuar lutando, para 
que possamos construir uma sociedade mais feliz. Muito obrigada. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, mencionarei as palavras do 
discurso do Ministro Roberto Rodrigues, nesta semana, em Uberaba, 
proferido na abertura do Seminário Internacional de Zootecnia, na 
~~C~. Ele disse que a paz e a democracia estão ameaçadas pela 
lnJ_ustiÇ~ que grassa pelo mundo inteiro. Ir na direção das ações 
af1rmat1vas para a ascensão social da raça negra no Brasil é garantir a 
democracia e a paz. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel 
Martini, em que solicita a palavra pelo art. 70, do Regimento Interno, 
para, nos termos do seu § 1 o, transferi-la ao Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o 
prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sra. Deputada Jô Moraes, com quem tive oportunidade 
de tecer comentários sobre esse tema. Parabenizo o Deputado Célio 
Moreira e o Deputado Paulo Piau. Apóio as palavras proferidas por 
eles hoje. Temos de comemorar neste dia e temos de pensar que 
muito ainda tem de ser feito em prol dos negros. 

Sr. Presidente, a CDL de ltabirito está completando 30 anos de 
existência. Aproveito este espaço para parabenizar todos os que 
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fizeram e fazem parte de sua história e que, de alguma fôrma, 
contribuíram para o desenvolvimento de ltabirito. Digo isso porque, 
desde que foi fundada, em abril de 1973, a CDL atua com intensidade 
em todas as camadas sociais da cidade. Não se limita ao serviço de 
proteção ao crédito. A CDL mantém na cidade, hoje, um banco de 
empregos que tem como função social a colocação e a recolocação 
de profissionais desempregados em ltabirito, sem qualquer ônus para 
os empresanos. Oferece, ainda, cursos de aperfeiçoamento 
profissional direcionados para a área comercial. A CDL é responsáv.el 
também pelo provedor da Internet que atende toda a cidade. 

Como Deputado majoritário de ltabirito, sempre tive bom 
relacionamento com a CDL. Trabalhamos juntos em diversas causas 
de interesse da cidade, como fizemos quando lutamos pela melhoria 
da segurança pública. 

Lembro o que falei quando da apresentação do projeto do 
companheiro Chico Rafael, no ano passado. Meu voto seria, como foi 
o voto dos comerciantes de ltabirito, a favor da CDL. Quando das 
eleições, a CDL discute propostas com este Deputado, exige uma 
"performance" dentro desta Casa. Sem dúvida, a CDL de ltabirito tem 
um Deputado majoritário, Alencar da Silveira Júnior, que, na hora de 
pedir votos, conta com a CDL, com o comércio, entra em todas as 
lojas. Sabemos pedir, mas sabemos também atuar nesta Casa em 
prol da população e do comércio local. Lutamos por um comércio 
maior e melhor, por uma CDL sempre forte na cidade de ltabirito. 

Estive lá participando da comemoração dos 30 anos da CDL e fui 
informado de que a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de 
Minas Gerais considera a CDL de ltabirito um modelo dentro do 
Estado. Por isso, parabenizo a todos da CDL, em especial sua 
Presidente, Sônia de Fátima Ferreira Queirós, e os ex-Presidentes 
José Farid, meu amigo e um dos fundadores, Srs. Jacinto Costa 
Coelho, José da Conceição Silva, José Victor de Oliveira e Carlos 
Antônio Alves. 

Sr. Presidente, tivemos uma conversa com o Vice-Prefeito de 
ltabirito, Sr. Geovane, a quem encaminharemos o Projeto Primeiro 
Emprego, do Governador, para que ele, juntamente com a CDL, 
discuta-o com a população. Esse projeto-modelo, que chega para 
resolver o problema do primeiro emprego em Minas, será, então, 

t 
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discutido pela CDL e pela população de ltabirito, sob a 
coordenação do Vice-Prefeito da cidade. Estaremos aqui 
apresentando sugestões para o Projeto, em nome do Vice-Prefeito 
Geovane, da CDL e da população de ltabirito. 

Sr. Presidente, mais uma vez subo a esta tribuna. Primeiro, para 
parabenizar a CDL de ltabirito; segundo, para parabenizar os 
pronuciamentos dos Deputados Paulo Piau e Célio Moreira, os quais 
lembraram que, ainda há muito o que fazer pela raça negra neste 
País, contra a discriminação que vemos hoje. 

Antes deste pronunciamento, comentava e discutia com nossa 
companheira, Deputada Jô Moraes, e ela também dizia que está 
preocupada com essa realidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros da 
galeria e telespectadores da TV Assembléia, que criamos há seis 
anos. No dia 30 de novembro, precisamos comemorar mais um 
aniversário dessa tevê. Esta é uma data especial para mim, porque 
também comemoro o aniversário de minha esposa. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos dos 
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

-ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBRO DO 

. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 6/5/2003 
As 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ana Maria, Fábio Avelar e Sidinho do Ferrotaco, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad 
hoc", Deputada Ana Maria, declara aberta a reunião e informa que não 
há ata a a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, 
destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o 
relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sidinho do Ferrotaco 
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para atuar como escrutinador. Realizada a votação, o escrutinador 
anuncia o seguinte resultado: para Presidente, foi eleita à Deputada 
Ana Maria, e, para Vice-Presidente, o Deputado Chico Rafael, ambos 
com três votos. A Presidente "ad hoc" passa a Presidência ao 
Deputado Fábio Avelar, que declara empossada como Presidente a 
Deputada Ana Maria, a quem devolve a direção dos trabalhos. A 
Presidente agradece a escolha de seu nome e designa o Deputado 
Leonídio Bouças como relator. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos. parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Ana Maria, Presidente - Leonídio Bouças - Weliton Prado. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DA 
JUCEMG, EM 6/5/2003 

Às 14h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
lvair Nogueira, Padre João e Fábio Avelar (substituindo este ao 
Deputado Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PTB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado lvair Nogueira, declara aberta a 
reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira 
reunião da Comissão, destinada a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar o relator. A seguir, determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Fábio Avelar para atuar como escrutinador. Realizada a votação, o 
escrutinador anuncia o seguinte resultado: para Presidente, foi eleito o 
Deputado Padre João, e, para Vice-Presidente, o Deputado lvair 
Nogueira, ambos com três votos. O Presidente "ad hoc" declara 
empossado como Presidente o Deputado Padre João, a quem passa 
a Presidência. O Presidente agradece a escolha de seu nome, declara 
empossado como Vice-Presidente o Deputado lvair Nogueira e o 
designa como relator. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Padre João, Presidente - lvair Nogueira - Fábio Avelar. • 

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 6/5/2003 
As .14h30n:i~, comparec:m. na ~ala das Comissões os Deputados 

D_?mmgos Sav1o, Dalmo R1be1ro S1lva, Carlos Pimenta, Dinis Pinheiro, 
Jo fY~oraes e Leonardo Quintão. Havendo número regimental, o 
~residente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em 
Vl.rtude .da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, d1spen~a a leitu.ra da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
apro~a~a . e ~ subscnta pelos membros da Comissão presentes. A 
Pres1denc1a Informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
con.st?~te na pauta e a proposta de alteração do horário das reuniões 
ord1~an~s desta Comissão, para ~s terças-feiras, às 1 o horas. Passa-
se a _1 Fase da Ordem do D1a, compreendendo a discussão e 
vota~a? de par~ceres _sobre prc:posições sujeitas à apreciação do 
Plenano. Apos d1scussao e votaçao, são aprovados, cada um por sua 
vez, os pareceres pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei 
Comp.le~entar no 6/2003 (relatora: Deputada Jô Moraes) e do Projeto 
de ~e1.n .6~/2003 (relator: Deputado Leonardo Quintão, em virtude de 
red.1stnbU19ao). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a d1s~~ssao e vot~ção de pro~osições que dispensam a apreciação do 
Plenano. ~ubmet1do~ a votaçao, cada um por sua vez, são aprovados 
os R~quenmentos n s 512 e 513/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem 
do ~la,_ compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Com1ssao. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
ap~o~ados re~ueri~entos do Deputado Adalclever Lopes, em que 
solicita a reallzaçao de audiência pública desta Comissão com a 
Comi~são de Educaç~o, para ouvir os Secretários da Educação e de 
Pl~neJame~to e Gestao sobre os efeitos da sentença prolatada pelo 
Ju1~ Substituto da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo 
Honzont.e, que determinou a anulação do concurso público para 
preenchimento de vagas na Secretaria da Educação, com emenda do 
De~~ta~o Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja convidado para a 
a~d1~nc1a. o Procurador-Geral do Estado; e do Deputado Dalmo 
R1be1ro Silva, em que solicita cópia de inteiro teor do Processo no 
0~401597111-2. Sã? retirados de pauta, a requerimento da Deputada 
Jo Moraes, requenmentos dos Deputados Rogério Correia e Jô 
Moraes e da Deputada Marília Campos. Em seguida, é aprovada a 
proposta de alteração do horário das reuniões ordinárias desta 
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Comissão. Cumprida a finalidade da reumao, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo 

Quintão - Jô Moraes. _ 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE 

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS; EM 6/5/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões. os Deputados 

Djalma Diniz Gil Pereira, Adalclever Lopes, Laudellno Augusto e 
Sidinho do Ferrotaco membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Leonar~o Mor~ira. Havendo núniero· 
regimental, o Presidente, Deputado G1l Pere1r~, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requenmento do Deputado 
Adalclever Lopes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a. qu_al 
é dada por aprovada e é subscrita pelos . ~embros ?a Com1ss?o 
presentes. A Presidência informa que ~ reumao s~ destma a apre~1ar 
a matéria constante na pauta e comumca o recebimento da se_g~mte 
correspondência: fax da Sra. Maria Emília Rocha Mello, Secretana de 
Estado de Desenvolvimento e Política Urbana. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de 
discussão do parecer do relator, Deputado Laudelino Aug~s~o~ que 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 28/2003 e pela reJelçao d~ 
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1 o turno, ~ 
aprovado requerimento de adiamento de discussão do ~eputado G1l 
Pereira. Registra-se o voto contrário do Deputado Laudelm? Aug~sto. 
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a d1scussao e 
votação de proposições que dispensam a apreci_a~ão do Pl:nário. 
Após discussão e votação, é aprovado, em turno umco, o Projeto de 
Lei no 256/2003 (relator: Deputado Ojalma Diniz), que recebeu p~r~c~r 
por sua aprovação com a Emenda no 1, da Comissão de_ ConstltUiçao 
e Justiça. Submetidos a votação, cada um por sua vez, sao aprovados 
os Requerimentos nos 450, 461, 480, 484 a 503,. 510, 515, 517 a 523 
e 525/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do D1a, compreend~ndo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Sebastião Navarro Vieira, em que solicita ao 
D~~artamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT -, 
cop1a dos contratos com as empresas encarregadas de projetar, 
executar e fiscalizar as obras da BR-459, no trecho de Poços de 
Cald~s a Pouso Alegre, e Gil Pereira em que solicita que sejam 
convidados representantes da Associação Brasileira das Emissoras 
de Rádio e Televisão - ABERT -, Associação Mineira de Rádio e 
Televisão- AMIRT -, TV Minas, DETEL e outras entidades da área de 
comunicação para, em audiência pública, debaterem sobre o 
conteúdo programático das emissoras de TV e a regionalização dos 
programas transmitidos e representantes das empresas Telemig 
Celular, Tim Maxitel e Oi, para debaterem sobre questões tarifárias, 
campanhas promocionais e demais assuntos pertinentes à telefonia 
celular móvel. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Sidinho do Ferrotaco -

Laudelino Augusto - Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 6a REUNIÃO Ç>RDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA EM 7/5/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Co~issões os Deputados 

Ada_lclever Lopes, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças e 
Wellton Prado, membros da supracitada Comissão. Registra-se a 
presença dos Deputados Antônio Andrade, Arlen Santiago, Bonifácio 
Mourão, Carl9s Pimenta, Célio Moreira, Doutor Viana, Gil Pereira e 
Wanderley Avila. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças, 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 a 
estrutura física e a situação financeiro-administrativa da Universidade 
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e solicita ao Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva que proceda à leitura da seguinte 
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correspondência: ofícios dos Prefeitos Municipais de Barbacena e 
de Governador Valadares, do Reitor da UNI MONTES e do Presidente 
da Fundação Clóvis Salgado, parabenizando os membros pela 
investidura e desejando a todos grandes e profícuas realizações; de 
ajudantes de serviços gerais de ltambacuri, informando fraude 
ocorrida no concurso público para o referido cargo; e do Promotor da 
Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público da Capital, 
informando sua transferência para a Promotoria de Defesa do Meio 
Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural da Capital. O Presidente 
comunica que, no dia 30/4/2003, designou o Deputado Leonído 
Bouças para relatar, em 1 o turno, o Projeto de Lei n. 0 89/2003 e a 
Deputada Ana Maria para relatar, em turno único, o Projeto de Lei no 
286/2003; e, no dia 6/5/2003, a Deputada Ana Maria para relatar, em 
1 o turno, o Projeto de Lei no 130/2003. Passa-se à 2aFase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n°s 239, com a Emenda no 1 da Comissão de Constituição e Justiça, 
260 e 262/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 282/2003 
(relator: Deputada Ana Maria), que receberam parecer por sua 
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Requerimentos nos 440, 446, 449, 454, 455, 459, 460, 
532 e 533/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos do 
Deputado Adalclever Lopes, com emenda do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, solicitando a presença do Procurador-Geral do Estado em 
reunião conjunta com a Comissão de Administração Pública, para 
prestar esclarecimentos sobre a sentença prolatada pelo Juiz 
Substituto da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo 
Horizonte, que determinou a anulação do concurso público para 
preenchimento das vagas de ajudante de serviços gerais; do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando reunião para debater a 
legislação das rádios e tvs comunitárias; do Deputado Leonardo 
Moreira, solicitando reunião para debater o Projeto de Lei n° 39/2003, 
que determina a inclusão da disciplina "Formação de Condutores de 
Veículos" nos currículos do ensino médio; e do Deputado Biel Rocha, 
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solicitando seja formulado voto de congratulações com o esportista 
Henrique Cândido, classificado para representar Minas Gerais e o 
Brasil na ga edição dos "X GAMES", nos Estados Unidos. O 
Presidente destina esta parte da reunião a ouvir o Sr. Paulo César 
Gonçalves de Almeida, Reitor da UNIMONTES. Registra-se a 
presença dos Srs. Getúlio Braga, Presidente da AMAMS e Prefeito 
Municipal de Brasília de Minas; Márcio Kangussu, Presidente da CDI, 
e Tânia Marta Maia Fialho, Vice-Reitera da UNIMONTES. O 
Presidente concede a palavra à Deputada Ana Maria autora do 
:e_q~~rimento qu~ deu origem ao debate, para suas co~siderações 
1n1c1a1~. _Logo apos, passa a palavra ao convidado, para que faça sua 
expos1çao. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
cons~a nas notas taquigráficas. 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, 14 de maio de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Weliton Prado. 
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
. HUMANOS, EM 7/5/2003 
As 9h~2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Angelo, Roberto Ramos, Célio Moreira, Marília Campos e 
Roberto Carvalho, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Célio Moreira , dispensa a leitura da ata da reunião anterior 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissã~ 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos, Chefe 
do Estado-Maior da PMMG, prestando informações relativas ao 
Requerimento no 3.039/2001; carta do Sr. Geraldo Passos da Silva 
Vigilante do Setor de Patrimônio Público da Prefeitura Municipal d~ 
lpatinga, solicitando apoio -da Comissão para o recebimento de salário 
atrasado; fax da Sra. Maria do Carmo Santos, Presidente do PT, e do 
Pe. José Luís da Silva, Presidente do Centro de Defesa dos Direitos 
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Humanos Dom Hélder Câmara, de Ponte Nova,· solicitando a 
presença desta Gomissão no citado município, para conhecimento e 
investigação acerca da situação da população carcerária; e convite 
para o Fórum Mineiro de- .Saúde Mental. O Presidente acusa o 
recebimento do Projeto de Lei no 136/2003, no 1 o turno, e designa 
para relatá-lo o Deputado Roberto. Ramos. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único~ do 
Projeto de Lei no 42/2003 (relator: Deputado- Célio Moreira). Passa-se 
à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, em 
que solicita a realização de audiência. pública para se discutir a 
segurança pública e sua fragilidade no Estado·,- bem como as 
condições de trabalho dos policiais e bombeiros militares; Roberto 
Ramos, em que solicita a participação da Comissão em audiência 
pública na Câmara Municipal de lpatinga; Adelmo Carneiro Leão e 
Marília Campos, solicitando reunião conjunta desta Comissão com a 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, destinada à 
realização de audiência pública para debater as irregularidades na 
terceirização do trabalho na indústria extrativa em nosso Estado e as 
agressões e ameaças de morte sofridas pelo Presidente da 
Federação dos Trabalhadores na Indústria Extrativa de Minas.Gerais. 
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 maio de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Célio Moreira - Mauro 

Lobo - Roberto Carvalho. 
ATA DA sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 7/5/2003 
Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

José Milton, Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e 
Márcio Passos, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara 
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a debater os danos ambientais causados pela construção de um 
cemitério na cidade de Guaxupé, próximo de áreas de mananciais, e 
discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, a Presidência 
informa que serão ouvidos na presente reunião os Srs. Abel Celestino 
da Conceição, Chefe de Gabinete; Emmanuel Ribeiro do Vale, Diretor 
do Departamento de Obras e Serviços Públicos e Leila Nunes 
Menegasse Velásquez, Técnica em Geologia, todos funcionários da 
Prefeitura de Guaxupé e representantes do Prefeito Heber Hamilton 
Quintella; Maria Luíza Silva Ramos, geóloga do IGAM; Antônio Jales 
Rodrigues, Engenheiro-Agrônomo da EMATER em Guaxupé e 
Presidente do CODEMA; Sérgio Luiz Faria Santos, da ONG Sítio Tia 
Marianinha, os quais são convidados a tomar assento à mesa. Na 
condição de autora do requerimento que motivou a reunião, a 
Presidente tece as considerações iniciais e, logo após, faz a leitura de 
correspondência do Sr. Marcelo Marquesani, 2°-Promotor de Justiça 
de Guaxupé, na qual este justifica sua ausência e informa das 
providências tomadas pela justiça sobre o assunto em pauta. Havendo 
necessidade de se ausentar, a Deputada Maria José Haueisen, passa 
a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, Deputado Doutor 
Ronaldo. Em seguida, o Presidente passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se 
à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos Deputados 
José Milton e Maria José Haueisen em que solicitam reunião da 
Comissão para se debaterem, em audiência pública, as causas da 
mortandade de peixes que está ocorrendo na Usina Hidrelétrica do 
Funil, no Município de Lavras; da Deputada Maria José Haueisen 
solicitando a realização de reunião da Comissão com a presença do 
Gerente-Executivo do IBAMA em Minas Gerais, para se exporem as 
diretrizes políticas desse- órgão no atual Governo; do Deputado 
Weliton Prado em que solicita reunião da Comissão para se debater, 
em audiência pública, na cidade de Uberlândia, a construção das 
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Usinas Hidrelétricas de Capim Branco I e 11, no rio Araguari; e da 
Deputada Ana Maria em que solicita reunião da Comissão para se 
debater em audiência pública, no Município de Jequitaí, a situação do 
Projeto Jequitaí. 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, deter'mina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

José Milton. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 163/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em 
apreciação tem por escopo instituir a Medalha do Mérito Evangélico, 
destinada a homenagear anualmente 12 pessoas físicas ou jurídicas 
que se tenham destacado na promoção da evangelização e da paz no 
Estado. 

A proposição foi considerada jurídica, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça, tal como foi apresentada, e agora 
compete a esta Comissão apreciá-la atendo-se ao exame de mérito, 
nos termos do art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Esclarece o autor do projeto que a proposta da criação da Medalha 

do Mérito Evangélico tem o objetivo de fortalecer os valores da família, 
entendida como "celula mater" da sociedade, bem como o de 
aperfeiçoamento e defesa das garantias individuais e dos direitos 
humanos. 

Dessa forma, é compreensível que a concessão da medalha não se 
restrinja a um grupo de pessoas ligadas a determinado segmento 
religioso, e sim a todas as que efetivamente defendem os princípios 
de liberdade e fraternidade e reconhecem que os valores religiosos 
são inestimáveis para promover a formação moral dos jovens e 
desviá-los do caminho das drogas, dos crimes e do desalento. Por 
isto, o projeto de lei em tela se nos afigura oportuno e merecedo~\1de 

....___,____,....,..---0 ___ ___. 



944 
aprovação. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

163/2003 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva - Ana Maria. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 231/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Mercês, com sede no Município de Mercês. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Mercês, de natureza assistencial, mantém 

estabelecimentos especializados na habilitação e reabilitação do 
excepcional. Promovendo a sua educação e assistindo-o em suas 
necessidades quotidianas, logra o seu bem-estar e ajustamento 
social. 

Além de realizar as suas tarefas específicas, coordena e executa, na 
sua área de atuação, os objetivos, os programas e a política da 
Federação das APAEs. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 231/2003 

na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
André Quintão, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 234/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei sob comento é de iniciativa do Deputado Doutor 

Viana e tem por escopo instituir a Medalha do Mérito Professor 
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Gerson Boson, destinada a homenagear anualmente dez pessoas 
físicas e jurídicas, com o reconhecimento do poder público estadual, 
por sua atuação no meio universitário mineiro. 

A proposição foi considerada jurídica, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça, tal como apresentada. Agora, 
compete a esta Comissão apreciá-la, atendo-se ao exame de mérito, 
nos termos do art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme esclarece o autor da matéria, a criação da referida 

medalha tem por objetivo agraciar personalidades que se destacaram 
no meio universitário, perpetuando assim a memória do ilustre mestre 
de tantas gerações de jovens em Minas, o Prof. Gerson Boson. 

Com efeito, essa ilustre personalidade dedicou sua inteligência e 
esforços ao meio universitário mineiro, revelando-se, além de um 
grande educador, competente Reitor da Universidade Federal de 
Minas Gerais e da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

A sua vida constitui um exemplo vivo, para estudantes e 
professores, de cultura e dedicação ao magistério, razão pela qual a 
proposição deve ser acatada. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

234/2003 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria, relatora - Dalmo Ribeiro 

Silva- Weliton Prado. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 255/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Paulo Piau, por meio do projeto de lei em tela, objetiva 
declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra -
CEREA -, com sede no Município de ltapajipe. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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O Centro de Recuperação do Alcoólatra - CEREA -, com sede no 

Município de ltapajipe, propicia assistência moral e psicológica a 
alcoólatras. Possui por finalidades a recuperação dos alcóolatras por 
meio de psicoterapia de grupo; a cooperação harmoniosa com outras 
organizações similares; a organização e a manutenção de 
departamentos para seus assistidos, proporcionando-lhes 
readaptação junto aos familiares e à sociedade; o oferecimento de 
transporte para condução dos servidores voluntários e para a 
realização de visitas a recuperados. 

Conclusão 
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 255/2003 

com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
André Ouintão, relator. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 116/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem 
por objetivo proibir a exigência de depósito prévio para internamento 
em hospitais públicos e privados. 

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda no 1. 

Compete a esta Comissão analisar o mérito da proposição. 
Fundamentação 

A matéria, sem dúvida alguma, relaciona-se à defesa do 
-consumidor, pois, como mencionado no parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, ''visa a coibir prática abusiva em relação de 
consumo". Do ponto de vista jurídico-formal, o tema se encontra 
devidamente inserido no âmbito da competência legislativa 
suplementar do Estado, como bem o demonstrou a referida Comissão. 

Ademais, o projeto revela-se importante no cenário social, uma vez 
que, facilitando o acesso dos cidadãos ao atendimento médico-
hospitalar, dá guarida aos interesses de um consumidor muito 
especial, beneficiário de serviços por sua natureza vitais para o 
desenvolvimento humano. 

Por isto, a exigência de depósito prévio para permitir a internação de 
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doentes em situação de urgência e emergência é algo que beira a 
desumanidade. A -saúde é direito de todos e dever do Estado, norma 
constitucional que sequer deveria necessitar de positivação para valer 
como um dos fundamentos da ordem jurídica nacional. Afinal, negar a 
internação de um doente em situação de gravidade, por falta de 
depósito prévio, é uma atitude que ofende os mais lídimos princípios 
de justiça social e que, além do mais, aproxima-se, em muito, da 
omissão de socorro, delito capitulado no Código Penal brasileiro. 

Infelizmente, a prática tem negado o que se disse. Com espantosa 
frieza proíbe-se, em alguns hospitais privados, independentemente do 
estado do enfermo, a sua internação. Não se está defendendo a 
abolição integral do depósito prévio, mas a de sua exigência nos 
casos graves, em que vidas humanas estão em risco. Não é com base 
numa lógica econômica perversa que o atendimento à saúde deve se 
basear. Determinadas atividades, em razão de seu profundo caráter 
social, devem ter suas finalidades econômicas relativizadas. A saúde 
é caso exemplar. 

Além de tudo, não custa lembrar que o art. 51 do Código de Defesa 
do Consumidor estabelece que são nulas, de pleno direito, cláusulas 
que criem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem 
o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis 
com a boa-fé ou a eqüidade. 

Com efeito, o projeto em exame traduz e densifica princípios e 
diretrizes jurídicas do mais elevado alcance, uma vez que visa a 
coibir, de forma bem direta e eficaz, uma prática ainda em vigor em 
muitas unidades hospitalares mineiras e que merece ser banida, com 
a máxima urgência, do cotidiano social. 

Finalmente, manifesta-se concordância com a Emenda no 1, 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que 
aos hospitais públicos ou privados conveniados com o SUS já é 
vedada a exigência de depósito prévio, pois seu atendimento é 
gratuito. 

Pelo exposto, opinamos 
116/2003 com a Emenda 
Constituição e Justiça. 

Conclusão 
pela aprovação do Projeto de Lei n° 
no 1 , apresentada pela Comissão de 

Sala das Comissões, 14 de maio de 2003. 
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Lúcia Pacífico, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Vanessa 

Lucas - Maria Te reza Lara. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 243/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Segurança Pública, por meio da propos1çao em 
análise, requer à Presidência desta Assembléia Legislativa sejam 
solicitados ao Secretário da Fazenda documentos relativos à 
arrecadação e à aplicação das taxas destinadas à segurança pública 
para os exercícios financeiros de 2001 e 2002, especificando as 
execuções orçamentárias respectivas. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme dispõe o art. 24 do Decreto no 41.022, de 24/4/2000- que 

altera o regulamento das taxas estaduais aprovado pelo Decreto no 
38.886, de 1/7/97 -, a taxa de segurança pública incide: I) na utilização 
de serviços específicos e divisíveis, prestados pelo Estado em órgão 
de sua administração, ou colocados à disposição de pessoas físicas 
ou jurídicas cujas atividades exijam do poder público estadual 
permanente vigilância policial ou administrativa, visando à 
preservação da segurança, da tranqüilidade, da ordem, dos costumes 
e das garantias oferecidas ao direito de propriedade; 11) em evento de 
qualquer natureza, realizado no âmbito do Estado, que envolva 
reunião ou aglomeração de pessoas e demande a presença de força 
policial; 111) na utilização de serviços prestados pelo Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais, quando o interesse particular 
predominar sobre o interesse público. 

As taxas estaduais serão recolhidas em estabelecimento bancário 
autorizado ou repartição arrecadadora, a critério da Secretaria da 
Fazenda. 

Cabe aos servidores da Fazenda Estadual e, supletivamente, no 
âmbito de suas atribuições, às autoridades administrativas, judiciais e 
policiais zelar pelo recolhimento das taxas. 

Visto que o art. 41 do citado regulamento dispõe que o Secretário da 
Fazenda fica autorizado a disciplinar qualquer matéria relativa ao 
assunto, consideramos que o endereçamento do pedido de 
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informação está correto e se enquadra no que está disposto no 
inciso XXXI do· art. 62 da Constituição mineira, que concede 
privativamente a esta Casa,o poder de fiscalizar e controlar os atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 

Por não ser necessário citar nominalmente o titular do órgão ao qual 
se dirige o pedido de informação, apresentamos emenda para suprimir 
seu nome. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

243/2003 com a seguinte Emenda no 1. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se do corpo da proposição os seguintes termos: "Sr. Fuad 
Jorge Norman Filho,". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator- Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 364/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Segurança Pública, por meio da propos1çao em 

exame, requer à Presidência da Casa seja enviado ofício ao 
Subsecretário de Administração Penitenciária solicitando-lhe cópia 
autenticada do livro de registro contendo os relatórios das equipes que 
trabalham na Penitenciária Nelson Hungria, em especial os registros 
ocorridos nos últimos 60 dias, e também cópia de toda a 
documentação relativa à sindicância a cargo do Sr. José Soares, 
instaurada para apurar os acontecimentos da madrugada de 
23/4/2003, quando ocorreu a fuga de 8 presos da mencionada 
Penitenciária. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003 
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado, ao qual compete 
emitir parecer sobre a matéria, conforme dispõe o art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra amparo no Diploma Regimental, pois seu ?rt. 

1 00, inciso IX, ao atribuir às comissões suas competências, além 
i 

~~----------~------------~ 
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daquelas que lhes são inerentes em face de suas denominações, 
confere-lhes a prerrogativa de "encaminhar, por intermédio da Mesa 
da Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado, 
a dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-
Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais". 

Cumpre esclarecer que o dispositivo regimental, por sua vez, está 
fundado no art. 54 da Constituição Estadual, por estabelecer o mesmo 
direito relativamente ao Poder Legislativo, acrescentando, ainda, no § 
3°, que o não-atendimento ao pedido de informação no prazo de 30 
dias ou a prestação de informação falsa constituem infração 
administrativa, sujeita a responsabilização, sendo previsto, no § 2°, 
como remetente o Secretário de Estado, imputando-lhe crime de 
responsabilidade no caso de não atender à solicitação. 

À luz dessas diretrizes e levando-se em conta que a obtenção das 
informações ora solicitadas são da maior relevância para que o 
parlamentar possa desincumbir-se satisfatoriamente do direito-dever 
de exercer controle de natureza política sobre atos praticados pelo 
Poder Executivo, fica patente a oportunidade do requerimento. 

De resto, convém apresentar emenda ao requerimento com o 
objetivo de retirar de seu texto o nome do titular da Subsecretaria de 
Administração Penitenciária, dada sua desnecessidade. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

364/2003 com a Emenda no 1, a seguir formalizada. 
EMENDA No 1 

Suprima-se, no corpo do requerimento, a expressão "Sr. Agílio 
-Monteiro". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 373/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Saúde solicita 

o encaminhamento de ofício ao Secretário de Estado da Saúde, 
solicitando-lhe informação sobre a regularização do pagamento dos 
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prestadores_de serviços médicos de alta complexidade que tiveram 
seus recursos reduzidos devido à suspensão do Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensação- FAEC- pelo atual Governo Federal. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003 
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos 
do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, receba parecer. 

Fundamentação 
A apresentação do requerimento por comissão desta Casa configura 

efetivo exercício de atribuição que lhe é conferida pelo art. 1 00, inciso 
IX, do Regimento Interno, a saber: 

"Art. 1_0~- Às comissões, em razão da matéria de sua competência, 
da matena compreendida em sua denominação ou da finalidade de 
sua constituição, cabe: 

·················································· 
IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido 

escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade 
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a 
outras autoridades estaduais". 
': i~iciativa da proposição encontra amparo, ainda, na Constituição 

mme1ra, em diversos dispositivos, principalmente nos que tratam da 
Fiscalização e dos Controles. Os arts. 73 e 7 4 dispõem que os atos 
das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da 
administração indireta se sujeitarão ao controle externo, a cargo da 
Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas; e que, 
em se tratando de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração 
indireta, levar-se-á em conta a legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita ou 
determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou extinção 
de direito ou obrigação. 

Está, portanto, sobejamente demonstrado que a proposição está 
plenamente embasada em princípios regimentais e constitucionais. 

Cabe, ainda, expressar o nosso ajuizamento de que a legitimidade 
do pedido da documentação fica patente ao levar-se em conta que as 
informações dela extraídas são imprescindíveis para que a Comissão 
de Saúde possa, com segurança e justeza, exercer o seu papel 
fiscalizador da condução de política pública. ,, 

l 
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Por fim, devemos esclarecer que, a bem da boa técnica 

legislativa, apresentaremos ao final deste parecer emenda ao 
requerimento a fim de suprimir o nome do ocupante da Secretaria de 
Estado da Saúde, visto que esse dado é desnecessário ao 
encaminhamento do pedido de informação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

373/2003 com a Emenda no 1, a seguir formalizada. 
EMENDA No 1 

Suprimam-se, no corpo do requerimento, os vocábulos "Sr. Marcus 
Vinicius Caetano Pestana da Silva". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 374/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Por intermédio da proposição sob comento, a Comissão de Saúde 

requer ao Presidente desta Casa que encaminhe ao Sr. Marcus 
Vinicius Caetano Pestana da Silva pedido de informação sobre o 
reajuste concedido às equipes do Programa de Saúde da Família -
PSF -, com especificação do vencimento por cargo; número atual de 
profissionais por equipe, com suas respectivas funções; cópia do 
projeto dos hospitais de Saúde da Família, com sua forma de 
financiamento, bem como esclarecimentos sobre as condições atuais 
de aquisição dos medicamentos excepcionais e também a forma atual 
de financiamento do programa DST -Aids. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, foi o requerimento 
encaminhado a seguir a este órgão colegiado, a fim de, nos termos do 
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
Quanto à iniciativa, a proposição encontra amparo no art. 1 00, inciso 

IX, do Diploma Regimental, que assim dispõe: 
"Art. 1 00 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, 

da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de 
sua constituição, cabe: 
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I - ······································· 
IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido 

escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade 
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a 
outras autoridades estaduais". · 

Esse dispositivo regimental guarda estreita relação com o § 2° do 
art. 54 da Constituição mineira, visto que atribui à Assembléia 
Legislativa, mediante sua Mesa, a competência para encaminhar a 
Secretário de Estado - que é o caso da personalidade citada ~ pedido 
de mesma natureza, com a expressa determinação de que a recusa 
ou o não-atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de 
informação falsa importam crime de responsabilidade. 

Sob outro enfoque, a proposição diz respeito, ainda, a outrós 
diversos artigos da Constituição mineira relacionados com a 
fiscalização a cargo do Poder Legislativo. Notem-se os seus arts. 73 e 
7 4, os quais dispõem que os atos das unidades administrativas dos 
Poderes do Estado e de entidade da administração indireta se 
sujeitarão a controle externo a cargo da Assembléia Legislativa com o 
auxílio do Tribunal de Contas; e que, em se tratando de fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado 
e das entidades da administração indireta, levar-se-á em conta a 
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato 
gerador de receita ou determinante de despesa e do qual resulte 
nascimento ou extinção de direito ou obrigação. 

Não nos resta dúvida de que o pedido de informações é legítimo, 
ainda mais levando-se em conta que tais informações são 
indispensáveis à boa condução dos trabalhos da comissão 
requerente. 

Por outro lado, a bem da boa técnica legislativa, cumpre-nos 
apresentar emenda ao requerimento, a ser formalizada na parte final 
deste parecer, com o fim de substituir o nome do titular da Secretaria 
de Estado da Saúde pelo próprio cargo de direção maior desse órgão. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

374/2003 com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA No 1 ' No requerimento em epígrafe, substitua-se o nome "Sr. Marcus 
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Vinicius Caetano Pestana da Silva" pela expressão "Secretário de 
Estado da Saúde". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmole 

Aloise ~ Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 378/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Dinis Pinheiro 

solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
pedido escrito de informações ao Comandante do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais sobre o não-atendimento a vítimas 
na lagoa da Petrobrás, localizada no Município de lbirité. 

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado em 5/4/2003 e a seguir encaminhado a 
este órgão colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
_A solicitação está perfeitamente compatível com a legislação em 

v1gor, como podemos observar no § 3° do art. 54 da Carta mineira 
que dispõe: ' 

"Art. 54- ······························································ 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais 
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou ~ 
pr~s.tação de informação falsa constituem infração administrativa, 
SUJeita a responsabilização". 

Por outro lado, analisando a relevância do requerimento, 
observamos que as razões nele apresentadas são meritórias. De fato, 
a obtenção das informações sobre a atuação do Corpo de Bombeiros 
Militar atinente a vários casos de afogamento nos finais de semana 
ocorridos naquela lagoa, é imprescindível para que esta Casa poss~ 
tomar um posicionamento e envidar esforços para solucionar o 
problema. 

Ademais, se outro órgão está encarregado da segurança no local e 
não vem fazendo isso a contento, é mais uma razão para o referido 
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comando oferecer as devidas explicações. 
Estando bem- respaldada a proposição, esclarecemos que a 

estamos modificando tão-só para tornar mais claro e objetivo o seu 
texto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

378/2003 na forma do seguinte Substitutivo no 1. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve solicita a V. Ex.a, nos termos 
regimentais, seja enviado ofício ao Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais, visando a obter informações sobre 
o não-atendimento a vítimas de afogamento na lagoa da Petrobrás, 
localizada bno Município de lbirité. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 379/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Gil Pereira, a proposição em análise 

postula a inserção, nos anais da Assembléia, dos artigos "Cultura 
Renasce das Cinzas", publicado no jornal "Estado de Minas" em 
24/3/2003, e "Algodão Irrigado com Tecnologia de Israel", publicado 
no mesmo periódico, "Caderno de Agropecuária", em 31/3/2003, 
ambos do jornalista Luiz Ribeiro. 

O requerimento foi publicado em 5/4/2003 e vem agora à Mesa para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação " 
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial 

especialmente relevante para o Estado nos anais da Assembléia 
Legislativa_ é prevista no inciso XIII do art. 233 do· Regimento Interno e 
sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234. 

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemo~ que 
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou 

! 
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cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de 
Minas Gerais. 

As citadas matérias dizem respeito às tecnologias modernas para a 
cultura do algodão, tendo como referência e modelo a de Israel 
especialmente o sistema de gotejamento. ' 

O autor dos artigos relata um programa-piloto implantado no Norte 
de Minas, mostrando que, com o emprego de alta tecnologia, é 
possível produzir algodão no sertão mineiro e vislumbrando retorno 
semelhante ao das "regiões desenvolvidas", como Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba. 

A reativação da cotonicultura no Norte de Minas será buscada por 
meio de um plantio experimental numa área de 1 O.OOOha. Para a 
execução de tal projeto, estão envolvidas a EPAMIG, a COTEMINAS, 
a UNIMONTES, a EMATER e as escolas agrotécnicas federais de 
Januária e Salinas. O Banco do Nordeste vai financiar o projeto de 
pesquisa, que tem previsão para durar um ano. 

Além do mais, segundo o autor, o algodão é uma atividade que 
realmente tem potencial para fixar o homem no campo, podendo ser 
cultivado pelos pequenos produtores. 

A Comissão tem o entendimento de que a inserção dos artigos nos 
registros oficiais desta Casa não é apropriada, porquanto o assunto de 
que tratam diz respeito à agricultura, especificamente ao plantio de 
algodão. 

Como bem se vê, a matéria não exprime manifestação política ou 
cultural pertinente às tradições de Minas Gerais, razão pela qual não 
deve figurar nos anais desta Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento no 

379/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 409/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Por via da proposição em exame, o Deputado Leonardo Quintão 
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requer ao Presidente da Casa seja enviado ofício ao Secretário da 
Educação, solicitando-lhe as seguintes informações: quantas escolas 
públicas estaduais estão fora·· de funcionamento em razão da 
necessidade de reforma; qual o percentual de tais escolas em relação 
ao número em funcionamento; se há algum programa para reformar 
as escolas que estão sem condições de funcionar e, caso exista, qual 
o seu custo estimado; se há a participação da comunidade nesse 
programa. 

O requerimento foi publicado em 10/4/2003 e a seguir encaminhado 
a este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do 
disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa da proposição está amparada na Constituição mineira, 

haja vista o § 2° do art. 54, que assim dispõe: 
"Art. 54- ................................................. . 
"§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de 

Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação 
falsa importam crime de resppnsabilidade". 

Embora o autor não apresente justificação para o requerimento, 
compreende-se que a sua iniciativa tem o inequívoco objetivo de obter 
informações cruciais para bem avaliar a condução da política pública 
estadual ligada ao ensino, especificamente no tocante às ações de 
manutenção da rede física escolar. 

A proposição se nos afigura pertinente, ainda, ao levarmos em conta 
o papel reservado constitucionalmente ao parlamentar de exercer o 
controle externo - tanto de natureza política quanto de natureza 
financeiro-orçamentária - sobre os atos das unidades administrativas 
dos Poderes do Estado, conforme expresso nos arts. 73 e 7 4 da Carta 
mineira. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

409/2003 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator- Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade "" Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 



PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 422/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Gil Pereira, a propos1çao em exame 
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado 
ofício ao Diretor-Geral do DER-MG, solicitando informações sobre o 
andamento das obras da BR-381, que liga Belo Horizonte a São 
Paulo, informando quantos quilômetros faltam para o término das 
obras e quais as providências que estão sendo tomadas para a sua 
conclusão. 

Após a sua publicação em 11/4/2003, vem o requerimento à Mesa 
da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Juridicamente, a proposição está formulada dentro dos limites 

constitucionais, conforme comprova o§ 3° do art. 54 da Carta Política 
mineira, que assim dispõe: 

"Art. 54- ...................................... . 
§ 3o - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, 
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização". 

O DER-MG é pessoa jurídica de direito público, entidade estatal 
autônoma possuidora de patrimônio próprio, portanto está sujeita ao 
controle externo, tal como outros órgãos do Estado, por pertencer à 
sua administração indireta. 

Dessa forma, cabe à autoridade máxima do referido órgão, 
submetida às normas do direito, fornecer os resultados que se 
esperam adequados ao interesse coletivo como a observância de 
honrar compromissos contratuais. 

Estando de acordo com o objetivo da proposição, somos pelo envio 
do pedido nela consubstanciado. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n. 0 

422/2003 nos termos apresentados. 

'i\ r--------
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 423/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Gil Pereira, a propos1çao em exame 

solicita seja encaminhado ofício "ao Diretor-Geral do DER-MG, pedido 
de informações sobre o projeto de restauração da BR-135, que liga os 
Municípios de Montes Claros e Joaquim Felício,,, no trecho que 
compreende o km 368,6 ao km 501 ,4, e de Joaquim Felício à BR-
040". 

Após a sua publicação em 11/4/2003, vem o requerimento à Mesa 
da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Juridicamente a proposição está formulada dentro dos limites 

constitucionais, conforme comprova o § 3° do art. 54 da Carta Política 
mineira, que assim dispõe: 

"Art. 54- .... :.: .................................. . 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, 
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização". 

O DER-MG é pessoa jurídica de direito público, entidade estatal 
autônoma possuidora de patrimônio próprio, portanto sujeita ao 
controle externo, tal como outros órgãos do Estado, por pertencer à 
sua administração indireta. 

Dessa forma, cabe à autoridade máxima do referido órgão, 
submetida às normas do direito, fornecer os resultados que se 
esperam adequados ao interesse coletivo, como a observância de 
honrar compromissos contratuais. 

Concordes com o objetivo da proposição, somos pelo envio da 
solicitação formulada por seu intermédio. Isso posto, cumpre·-nos 



Origem .,r/r._._,Jn( 
Preço:~ 
Dava: 
N • Noto. Fi som} 

apresentar-lhe substitutivo somente no intuito de aprimorar seu 
texto e acrescentar alguns dados. 

Conclusão 
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
423/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais. 
O Deputado que este subscreve requer a V. Ex.a, nos termos do 

inciso XII do art. 233 do Regimento Interno, seja encaminhado, por 
intermédio da Mesa desta Casa, pedido escrito de informações ao 
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado-
DER-MG -, solicitando informações sobre o projeto de restauração do 
trecho que compreende o Km 368,6 ao Km 501 ,4 da BR-135, que liga 
os Municípios de Montes e Joaquim Felício, e do trecho que interliga 
Joaquim Felício à BR-040, fazendo constar se as obras já foram 
iniciadas e, em caso afirmativo, quantos quilômetros faltam para o 
término e quais as providências que estão sendo tomadas para a sua 
conclusão. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de maio de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 13/5/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento da 
Sra. Maria lphigênia de Lima Fernandes, ocorrido em 8/5/2003, nesta 
Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 
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