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erfil de uni Solidarista

Deputado Miguel Martrni

Apresentação

É com particular e justificada alegria que aceito o
convite do Dep. Migue! Marlini para apresentar a
coletânea dos pronunciamento ,, que realizou em seu
primeiro ano de mandato parlamentar.

Tendo feito carreira no serviço público, tive um
posto de observação privilegiada para colher dados e
refletir sobre como funcionam a nossa política e as
nossas instittiiç oes, especialmente o Poder Legislativo,
e sobre o papel que lhes estaria reservado na direção
da nova sociedade com que sonhamos.

Realmente, não é com políticos e governantes
ontem que o Brasil poderá responder positivamente
aos desafios que tem pela frente nos campos
econômico, social e político-institucional.

Temos enfrentado situações paradoxais - e urna
delas é a de tentar configurar instituições políticas
estáveis e (Jcscrlvolvi(]as no seio de um povo não
desenvolvido, mantido à margem por nossas elites em
um longo e persistente processo (te exclusão, em
grande parte carente de formação e de consciência
política, de educação e de muitos outros bens que
deveriam ser atributos da cidadania.

Outra situação paradoxal é a coexistência de
progresso de primeiro mundo cuni miséria de terceiro
e quarto 11100(105, mistura que nos leva, como Nação,
a viver l)erI .11n(nIc, sempre à beira de unia possível
explosão.

No campo especificamunt(- l)OIítico, o desafio é o
desenhar o Brasil novo com homens que nasceram no
Brasil velho e, portanto, são, em grande parte, produto
dele, condicionados pelos vícios do PrCSSO de seleção
eleitoral, do exercício do mandato e da inserção em
instituições int Iga, tantas veles marcadas pela
ineficácia, pelo fisiologismo, o clientelismo, a
corrupção, a carência de fronteiras entre o público e o
privado...

Em trabalho intitulado "contribuição para o
Planejamento Estratégico da Assembléia
Legislativa (lo F.stado de Minas Gerais", no
que se refere especialmente ao Poder
Legislativo, elaborei a seguinte síntese
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de ,ma imagem perante a opinião pública, vulgarizada
pela mídia: E polilicanlente desatualizado, medíore,
omisso, mesquinho e provinciano, abaixo das ('xiç'êll( ias
(lo momento e incapaz de compreender as o.ra:,(ks
o/)orIls,li(lades; atrasado em descompasso (011) O) que
oxorre no inundo. Impotente para o gerencianmenfo
/)oIítico do país e de suas unidades federadas;
manchado por fatos e suspeitas do corrupção, dos quais
s?a() conse'i,'Ue livrar-se convincentemente..."

Essa imagem, aisar das generaliiaçõus indevidas
e, em determinados casos, injustas, fornece-nos ii
ponto de partida para a questão) crucial: flesse &ontexto,
(()l)1(i encontrar OS )iiti(OS no'. o , que compreendam
I)111111ente as exignhias do momento e tenham a
coragem, a coerenua e a generosidade para atuar em
sintonia com ili

A leitura (lOs pronunciamentos do presnk
volume proporciona-nos a u)flVil(a() (lv que (1

E)lL1tIo Aln,'uel Aíartini e tini exemplo dessa nova
geraçao (te po)lítuos que o País reclama. E claro que
não me refiro a pessoas que tenham 'a)ILlÇn(' 1 flIi(

para as situaçoes e problemashiperiomplexos que
enfrentamos, mas a pessoas que tenham uma postura
pess.iI au iva e werente.

Natural de ( olatina (ES), José Mi, ,'up I Martini
flas( eu eiii família profundamente religiosa - dois de
seus irnaos sao 1 )adres, e uma irmã, freira. Formando)-
se na Estola Militar, trabalhou na Aeronáutica, da qual
se afastou em 1991 para dedicar-se lotalmente à
pregação, a Renovação Carismática Católica e ao
projeto Nova Eva ngelizaça() 2000. Atendendo ao
(onstant( apelo do Magistério) Catoliro, para que os
leigos assumam suas responsabilidades temporais,
der i(liU ía,e-lo no domínio da política, dentro de um
(On)I)rOtiii sso renovador e transformador da sowiedaole.

Com semel lia nie origem, a Vocação po dít i( a (lo)
Deputado Mir,'uel Marlini baliza-se claramente pelos
priioipios da Doutrina  Social Cristã, que 101)51 ituem
um " OtUS " ( 1v ensinamentos derivados da aplicação
do Evangelho às realidades sCiO- eco flOfl)i( as e
pohti as, enriquecidos pelo discernimenh)
e pela	 bimilenares da Igreja.

tE oportuno registrar o fato de que essa
doutrina jamais aceitou os dois sistemas
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opostos, capitalismo e comunismo, em suas formas
puras, pois ambos ignoravam importantes aspedos do
ser humano e, deficientes em antropologia, implicavam
sérios riscos para a humanidade. E é com satisfação
que leio, eni publicação re( ente, de autoria do ex-
Ministro Ciro Gomes e do Prof. Roberto Mangabeira
Unger, esse mesmo inconformismo com a última
moda, após o fracasso do "so( ial real": a de imaginar
que nau resta outra via sena() a capitalista, em sua
forma fltx)liberal, e que não há nada mais a fazer sena
nos inserirmos docilmente tU) papel que nos for

	

reservado pela m tV ( )r(k-'f	'( ( ) f C )f 1 II

Pois bem, o Deputado Miguel Martini, imbuído
(la Doutrina Social Cristã, propõe - e exerce - nova
concepção de política: segundo suas palavras, "A
ciência, a téu;i(a e a arte de possibilitar o bem (omum
e a felicidade ( l(' 11055,1 S(Xie(Iade". que exige também
políticosde nova espécie, convertidos em agentes (le
transformação social Iara construir um Brasil e um
mundo marcados pela paz e pela justiça.

Não se pode falar em mudança do "honrn
polifkus" sem tiina forte reiviiu1icaço de posturas
mais éticas e justas. Sol) esse aspecto, da gosto ler,
nos pronutuia,nentos do deputado, corno verdadeiro
k iii )ol iv, o onipromisso ético e a cobrança de igual
comportamento por parte de seus colegas.

Poder-se-ia alegar que palavras são palavras... No
entanto, o -1 ,, pecto que mais t liama a atenção, no)
exercício (li) mandato 10 Deputado Miguel Marti,,i, é
tI da coerência, que pode ser vista cm dois níveis: e
coerência de conduta e de propostas.

As intervenções pontuais do deputado foram,
realmente, marcadas pela defesa da vida e pela
denúncia da cultura de morte (discursos sobre a
encíclica "Evangelium Vifae", de João Paulo II, e contra
O Projeto) de Lei ti 20/91); pel.i denúncia da exploração
dos povos indígenas (pronunciamento a propósito da
IV Assc,nõhii tu Povo II)dI fli') e pela preocupação
com a ecologia e com a saúde. E seu comportamento,
sobretudo (onio Presidente da Comissão de
Fis( alização Finam eira e Orçamentária
visam assegurar o controle dos órgãos
públicos pela sociedade e pelo cidadão.
Seu projeto Siafi-Cidadão é um
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exemplo (31550, bem omo o Boletim Informativo da
Coo sso de Fiscaliza( ao Financeira e Orçamentária,
que pretende tornar acessível a todos, de forma simples
e did.íti a, a execução do Orarucnto do Estado - ambas
realizaçoes coerentes (.0111 a linha de transparência que
deve nortenlr os agentes políticos e os ()rgios pL'Il)liCOS.

É com especial conte,ilamento que, ao terminar,
ment ion(1 'Itias caraderíslkas da postura irn
do clenitatlo A.lartini: .1 )r1i11Cir1 e ~u in&onÍormism()
(0111 O trataflleflt() i11(ll5( riminad() e ('stercotipad() que
a mídia da ,1()s deputados. Os parlamentares, via de
regra, 11.10) sa() melhores nem piores que o po vo que
OS elege: sao o seu espelho, o seu relralu. No enlanlo,
os meio )s de c )mu nu aç ' ao parecem desenvolver uma
insidiosa campanha no sentido de transformar
tegislalivo - que, apesar de (udo, ê o mais (Iem(xrati( o
e trail s l)aren te entre os tres poderes - em culpado) de
IOdOS 05 uiilo.y s, em l)Od(' exI)lal o ri o ((e flOSSaS
desgraas. Um parlamentar digrlo noo se pode
conlormar com esse estado) de coisa e deve insurgir-
se, tal t 01110) po}deIllOs ler, a(Ui, 11(1 pronunciamento)
sobre deniocracia e Vt'i( tilüs de (.(m)uni( aÇao.

A outra característica e a preselua da virtude
eVangelica da humildade. E tao €0111011) .0 vaidade e as
fumaças (lo) poder suIlirtul 1 cabe(ça dos polít i( O5

governante--,,   autoridade-,...  A humildademildade é
cara( teríst ica mar( .iiit e do nOVO) (10111 i(() de (Joje
neo. essitainos. No o i tie respeita nu) Deputado MiL,'(i('!
Marfini, ela perpassa em diversos proiiuIKiaflwlltos.
Desejo destacar, entre lodos, o balam o que faz na
\tcnnt' k NltdI, ao) fim (11) primeiro ano de
mandato: ".4 lo.' elo' todOs eç.çes coniprOmiSSOS, as
1U)SS,Is ro aiiiaçoes, j)o)stas. lia balança, 1h10 pesam tanto
quanto ,Io.Sf.Iríi1nO5 e (lii Vidn)fliO.S (f1U .ili,'oiiii oh.,
(00Si),'.illU)s .selltir-lu)s ph . Iid1l1(lIt( S,I1i5t(iIOS, /)Ol5

iun iniperatho to',,tarnios lai 'r ,iao api '1h15
(1 j)OsSfl('l, 111.15 111(1(1 .1(11)110 que torna possível a
SJIistd(.i() (las fl(XV.".5id,ld('\ c a com r('tilaçao dos fliais
caros s.)l1lU)5 (!(' 11O.S5()

Que os brasileiros elejam mais ()olítiu)s assim e
1)0(k'r('u15 observar larut's de aurora no horizonte
(lesta sofrida Pátria.

Jose Hipólilo de Moura Faria
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Deputado Miguel Martini

COMPROMISSO
POI.iTICO-CRISTÃO

Sr. Presidente,
Sras. e Srs. deputados,
distinta galeria,

É comum, ciii muitos países da América Latina e até
mesmo da Europa, que os deputados recém-empossados
em seus primeiros mandatos façam um pronunciamento
apontando o comportamento que terão durante a
legislatura. E o que eu gostaria de tazer, neste momento,
além de também afirmar que é minha intenção que este
discurso, que está registrado ia ata (te trabalhos de hoje,
realmente me comprometa. E assim que eu quero que seja.

Senhores, entendo o exercício da política com a
expressão de um profundo compromisso com o destino
da sociedade.

Foi por solicitação de importantes setores da nossa
sociedade que aceitei inc (:drldidatar. Fui eleito
pirlaiiiitis pararepresentá-los com dignidade e
autencidade, para defender seus legitímos direitos e,
sobretudo, para estimular uma luta sem trégua contra todo
tipo de injustiça e em favor de uma profunda
transformação social, a partir das realidades concretas,
em cada município, em nosso Estado e no nível nacional,
obviamente.

Por isso, quero salientar rue servir às causas nobres
do nosso Estado e rio nosso País é nosso papel
fundamental como parlamentares, considerando que o
fundamento essencial de nosso trabalho, em cada um
nesses âmbitos, são todos e cada um de nossos
conterrâneos mineiros e nossos (olupatriotas brasileiros,
(Im , gritam por justiça.

Corno sal)emos, a verdadeira l)1z social só l)O(lerá
surgir em decorrência de urna verdadeira justiça social. E
a luta pela lustiça social só poderá ser efetiva
num contexto (ieniOcrátiCo.

Somos dc'i i xx:ratas porque creditamos
tia democracia como o melhor sistema de
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(onvivèflCia jX)liti( d e SoCidi. ijx''ir il(' ii' ilpurleições.
() erro ou o (iCi (itt) Cii') t 1)d I 1IU' r dO, ibteifld OU
dtivi(iade hiiífl,iild e liditirdi, )OiS 1,01110 , iillpi'ilCiIOS I)0í
1itureza; 111db, ,io lhe ii'))) t e rn I)o, inh10 peit('(tíveis ('
)or i kx:orreii ,i, ,i )( 'riei(( i, 'lveis elo lx 1	ro bd', ohrds.

- I ('P005, ('01.10. ix)) (innpronhib() (((iii 1 (k'inoeracia,
j)ild (011hi)Ii(l,i-Li (' ,l)('it('iÇ()d-Id Cl)))) .1 11),m ,1 (1(-' tiIlld
(..'lCtivÀ pdrticlpI(,it) (Li ',OC!('d,l(i(' ('iii ltxIo' os •sLiritO'
(1it' (1iZCIÏI rC)(')l( ,i (i. (k".tillU.

1 emos um c'( iflIliflU99O com i x liix .i. ( iuo Iodos
s,iht'nios, chi ("l,i (ii"-Viíl1ktil,i e (ie.( ,I1,ii I('Ii/dd.1, e existe
Lilfld ('di1lpdi1I1i 'i'Ii,in,iIi( .i e iries;)ohi'ivt'I l), i I ,. i denegri-
1,1 e i,iii rl'ii'riri	)(iIili(C)S, C'.,[)(,( i,11 iiiVIit(' ,iIii11)9 i)lCiOS
ii(' ((iI)itiI1i(,i(di) (1ii',	Iii)	(ii	iii '('iii)	iin,ilisi,i (2

InerrdntiIiI,1, -,il)('ili t'iixei.dr e Cx U,Ci,ii ii Litio Ii(1,iliV()

do' latos e (lO (1 i'poitaiiiento hiii'iiiii 1. ''(2) lii .11),iCiddd('
riei 11 ohjet iVi( id( ii.' ),lid ,ikiri/.,ir o Lido )( )SiI ivc (Li gestão
j)OI t Cd O q Li,)1, e lol i )k X iiio o UiTI i si Lii	ei T
pe,.liá n)uiti-,iIu() fl),us qiu.' as eveflILi,ii' l,ilIi,is Iuiinaris.

tVi,t',,	i1O',	iioIiIit(i ' .	i('i)li)',	t,tiiit)('i)l	d

Frs)i)I')s)I)ili(lI(l' (2 ,i 0I)iii,1('uC) 0)1)1,11 (' t'tii,i ile tido
(oi(lur1tiir ti )iU'-,'i i ) , ip('l, I'°	)lã() ii()' 1 itiiiiiiichiiii.
1('1tU)'. de Ser stmnpre tr.i)i'p)i(')1t('-	1(1 ('\('i( i( i()
nihrc tunç,io repre'eiit.iIiva v (1v -('i\ 1 , () II tik'tivtdade.
( ) tU)"() lX))hl ('x('niplo, (2ifl ciCivid.i. Ifl( itiri Ii0ti\,H1lefltC
1(1 C(t)))i)i)Ft.tilI('t)t()	(2	'(is dlii tolt'.	ilo'.	109505

1 (.'I)rC'C')1i,i( II)', "t(' ,i','.iihl ii tr. ('t,itC)l 1()-. 1,1/1 'n	1
1R)IÍliCd, qLir' no ci, p i,i ,i ,nhiori(Li(k' mi )hiI 1',) toRci h1Li
p1('p 1(x N,1105 1 hill C011v0(111 i O( ('(Liii liii iii 1h) H(liv,1
),iItiCi)c1Ç,iO.	1()) ('X('ifli)I(). fld	,iiHhi(2I1 ii,i'	)iiiiIiC.i'

lhliithiCi1)dCS. C í('1i0I1,i)', 0(1 l iii III) rt''ihiI(t,ir ('
JC()i 1) j)iF'(I 1,1 r ('iii 1 1(1,1. 1'. ii) )'.i'. j liii i,i 1 i' à, volta( Li,i- para
o bem (X)ili1H11.

1 - 111 iti'nç'imi ,ut'	)m('( eito'. iii Clo' ' ',, i ( 1 tii'.tiiiiiçio
I-('(k'ral e tl,i E ',I,iiiii,iI, .1 (OOr(li_'fl,iÇ,'ii)
('ntr(' (iS lil's p(i(I('i(5'.,1C) ii)lpc'rativ )"('(ii t'iii('eH) I1OSS()

(ii,i-,i-dil, pdt',l '.('rI)io' ('l('ti\/Oh id liiii i 1)11151 .1 HhjiiStiLc)
i,il, ),1 r,i i un'oI ii i,i rolos e "I ii lO lutO ) Uifld

tit'iiu )(i,i(I,1 ))ii('(i.uI, r('prv 'enIativi (2 1,1111( 9 i,iIiv,i, para
re5Ldiarn1os d f)()Iiti( t (2 piti 'iii,idiiiet (21Ci1) O'. projetos
sobre Os quais de'ri u k'uLir ni_'l,i ( ',i'.a.

F vi (Ieill ('ii 1(21)11, 1 11 '51 'li 11)9 ser /l'l( >'( 1'. 1(1

( 1( 11(11 9,11)1'? w
,iS iiireiiCi,1s ii,) 1(055,1 ' 'oiitihidt' 11'lo ('sia()

=
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1Pk
no', pedindo para sermos mais diligentes e criativos,
sobretudo se considerarmos a oportunidade para
resolvermos os problemas ea es(;ssez dos recursos.

Não estamos advogando pelo assistencialismo,
logicamente, nem por urna ação exclusivamente centrada
no imediatisrno e no urgente, r\ nós, como legisladores,
corresponde pinvklenciar a cui isolidação e ampliação dos
direitos (ia sociedade, considerando as áreas e os assuntos
mais importantes ,i médio e longo prazos, na perspectiva
de construir uma nova sociedade, marcada por uma
qualidade de vida digna rio ser humano.

1 CIÏIOS que ser visionários, enxergar longe, pensar
no futuro dos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos e
além deles, pois é claro que a dimensão do nosso papel
está na (lirnensã() dessa porção da humanidade que vive
e haverá de viver aqui em nos so país.

Corresponde-nos, ainda, fiscalizar o Executivo não
apenas ao final de cada ano, ao analisarmos a prestação
de contas do Executivo, senão durante a execução das
obras e projetos cujos orça mcntos aprovamos.

A sociedade nos elegeu seus representantes, e nós
estamos na obrigação de saber responder com
oI)JctivI(ladc sobre a correspondência entre OS projetos
l) l dnel1OS, o orçamento aprovado e as Ol)raS realizadas
pelo Executivo.

Rita dentro (lesta Casa, representativa da sociedade
mineira e expressiva do Poder legislativo, é preciso
colocarmos na mesa estes grandes objetivos que devem
oo tipar nosso dkl--,l-lia. Assim, erwontrareinos razões e
11)01 iVOS mais do que suficientes jmr,i agirmos
solidariamente na gestão do bem comum em nosso Estado.

1 Jeriorizo) estes comei o e estes valores como)
Il1l( i,iiito' nesta ( isa, luas já ( olio longa caminhada na
luta 1 )eld justiça ',( ial, ciente de que a função mais nobre
que podemos assumir a serviço dos nossos semelhantes é
a política, se formos marcados pela nossa competência
para resolvermos esses gritantes problemas da nossa
so(:ie(lddc e pela ética a to(L) prova, sem transigir jamais a
cornipção.

Finalmente, quero externar minha
grande admiração Pela dedicação, zelo e
protis'.ionalisiuio dos que aqui trabalham.
(ovIo que a Mesa transmita à Secretaria e
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I)(iOfldIifl-' (lO (IUd(ll	)Crn,IIlIfll€	IC(I
re(:oI)l1(( iI)(CF)l() II)I Jio &sI)e( :kIl, l'"' )'I(' l)11(JS(Itd.
tenho I('rc('hi(k).	tIIVeS (.LI d1iVi(1I(k (LI 1	ohI do
L(ij'IItI\'n. (11(1 d()Ii (OIltclIIU)' ( li)) (lijd(JI()'.	I,IIT)(.I1It:

( i idI	i( I(k)	FJ,IíI I1(	Ij )oIlr.	t( )tI'.I( fl)I (' 1(1 1)11 II	€iR
en)t( )( LI.	1	fli )1 1 JI1(I( > k'u.IIdt i\I l'r .L'l )O CI1
to l ',( ' íVi(1OI( - 1 1111) l )íOlLJfl( Li 'ti 1il)ili( Lii t( ( ii iI, umi

íürk' iii( )ÉiV)Ç)( )1 ívic,i t' )OIíti( .1, liii i1)TIiS illii 'tiit 1(k), (
zek) I)hi cr'.'ir 1 lodos i(41J11i) (1 iii

	

'!l	)irli(iJI.iL Iihc,	ipoit	•ubui(,
(Oiii(i 1(I('i(1(-I)I((LI ( ( iii1I-.i((II(	Ii (dliti(i() Fitiiii ('iii

( ( ) n, iiiit'iltdiid. Pi)i (nitro Li(!(), iJii('Iï) (Oi)V()( d-li)S J)Iid
que I1()	•COI1!)iI1F)(1)).	(iIll ',IlI itítio d (' 1 0)0)1 101
cciinj)uteIocio )lIi qUL'. junIo-. COlho	liihIc	(l('
trar1lo.nniIço() 'niil. IoflSt!hJdi)n)' 1110 (&'litic> )roroIs'-.01

.1 $)iL'seIht(	o	liii iri	t',(il(O('S. Iiit i tiLifIhiCflt(',
SI(i(IhI() C CXdIt(> ("t(' \'II()f('' 1)01(101.' 1	rR'lniiideIn 1
tiI(J1()I ii lOLlIildTli',II ( ri',Id, 1	111111 lIII1('r(ti 0 110550
C0I1)j )r( (1111550) 'O( iii o'	)liti() 1.

Senhores, ()I)íi1d(l() peLi,dviição.

I)jutdo Miguel Martini
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Deputado Miguel Martini

APOIO ÀS COMUNIDADES
INDÍGENAS

Tendo cm vista u rvsu!lad )s e as on( lusoes (ia "IV
Assembléia dos Povos Indígenas cio Nordeste, Minas Gerais
e Espírito Santo", realizada na FE1AEMG, Belo Horizonte,
de 26 a 31 de março (leste ano, onde se denunciam
atitudes e comportamentos muito graves de absoluta
indiferença e até de conivência de instituições, órgãos e
funcionários públicos, cuja responsabilidade é velar pelos
direitos destas minorias étnicas frente aos inúmeros atos
de violência que sistematicamente comcteiri contra elas
determinados setores e grupos armados, com a finalidade
de erradicá-las para tomar posse de suas terras;

Tendo em vista ainda que as inúmeras denúncias no
têm merecido a mínima atenção por parle das autoridades
e que, curiosamente, os grupos armados e os incêndios
das moradias indígenas tem voltado com maior violência,
COi)o estão registrados nos documentos que sustentam
este meu pronunciamento:

Senhor Presidente,
Senhores Deputados!

Face a estes atos lamentáveis de violência contra os
indígenas e frente à indolência ou conivência das
autori(ades, nos

1".) - Por al)rcseIltar tios três i'o(lcrcs, cm níveis
federal e estadual, uma sol i( :itaçà( k rigorosa ai )uração
de todos os talos e a conseqüente punição para os
envolvidos nessa violação dos direitos humanos
considerando, especialmente, os limitados meios de que
dispõem OS indígenas para agir em causa própria, na defesa
(los Seus direitos.

20.) - Por encaminhar uma lori na! (:om1nhi(içào às
MesaS rias ,\sscml)lé ias legislativas dos (lefl),iis Estados da
Federação, vi sando umaação) ( . ( X I S,] (k , t( )d() o poder
legislativo na(i( nal cont ii essa sil i ação de
i ndign ii iadc, i iiad p iiissívvl cm	iimii País
civil izao lo.

3°.)	l'oi a l x iar, (li.' k)rIila irrestrita,
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LS t(i\'iI(II( I(Oj' 1 P((	(Itd(l,l	)( II, ( ()I11JI1i(I1(I('
()Ii(lIdfl(I() ((,lIIR)ri(lc) .tiii)lc	d

('Ii(Id(l", ck' (II-( , i hill (li' (I1( flhihldFIflOS IllC('iI1iSI11O
( IflfillllId'- (LIt tdIdfltdIfl )h('Il() I( I)tit () C

( ( )I	ihi	Iil(!íg(Jii.

om 4i - I'thd riaçTio de UIlld ( UI1li1() dc PlrIiInt'ntirc-

	

a tilhil k 11( k Ic d)Uri1r t( xi i	denúncia,, de \iokii ia
contra os isuhii y,cIl,i, desIo'aIl li	até os cenário ,, (hO
1 alO (1( III II i( '1 1( ky,.

vtiitc ) ( ) ,íitacki

fls .piitado A1i . tw! Marlini
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Deputado Miguel Martini

AULA INAUGURAI DO CURSO
DE ATUALIZAÇÃO EM

CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCOLA DO LEGISLATIVO
Serilioía, e )eIlll(e,,

Pereci iri que este evento esta voltado,
fun(lI1)('tlI1)(I)t(, l )IId Oa l )Fill) IaI))eIlt() de técnicas da
('ltal)IIid,nle l'úl)Ii(d e l) rir1:1 PllI 11 I1t' para 00) novo
enk)qlIc (LI )J te; t( l( ir ;,iliiaca 1 (kSSd 1 1(11 )FC ciência.

( )hservo (JLl(' ('Illí)Ord d 111()tiVdÇi() (' ('Ilk)qlie sejam
Plilili('I1t('I15'l)lcté(I1I( ()s('(]tl('oaj)rilnoranlentocientífico
e t('(-n( lógi . 1 i( ))P P1)) ( lia, seja unia exigência de primei ra
oi'dt'in ('Iii 10(1,1s ls dIP,I-. (1,1 d1lvid)(1(' I1UI1)drla, a ótica
polítka e de ltIIi(LIIflPIllal in1I)ort1tu:i1.

obret 0(10, quasi 11) ('nt Id eu) jogo o destino da
sociehnle, como acontece com a Administração Pública,
cujo papel essencial é executar as grandes decisões
políticas, e, gerenciar com a máxima racionalidade a
aplicação dos recursos públicos.

Para isso, temos que encorajar urna gestão
participativa.

1 CIT1OS que oíerccer d s(Xiedade rnecanisi'nos de
acompanhamento e controle (Li uw(- i ição do orçamento,
operados por ela 17 1( .1

A raio de ser da
política é a felicidade e o

I)CIfl COITIUflL da
L-	sociedade.

1etno' t i ir' ,iss('t(ir,ii ( 1 110 ' as decisões políticas
estai )eleei(lds til) (m 

'
,ii iiento esteja)) mais próximas da

0' ,1SsII11 (".(,II('IiiO', garalltin(1() maior valor para
o;,ula Real gasto do oorittilitiinte.

A c:ompetéiui,i, (0111(1 sal )O'I;iOs, é uma
(UI1(liçã() (1( 10 ' I' ()I1IOV(' ,l el icácia, a
'ti IeI)(ll ("1 tlal1s),lr('I 1( ia.
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R c^, i.jIt,id()5	iI1(IISI)(I iVt'iS, CII) (11Jlk1IIrI
dLividIde hijIlhItil, C difldd fldI s1u,iiido se triti de
I(hl)jII1SII.lF I('IIJI (I (jI.ICV('II1 (LI )I()pFiI 'xieLk
(lI	Cli) ,Cl-Ih( (IVlVi(k)S ('Iii ('F\'i(,'(	 de ditI 1111lli(LI( II'.

Peri&, s', delL (1esI	1 )tl\I!l. ,silIlTldrdI)i

1 PEr\I). i I-si ulclade de ( iClil iN ECOflômieI e

1 )ei talix:ist> dv (i('(i(IlS (	ntIht,. hi 1. Frv(
(()IV(() ) 1 SÇI,i CIII 1 (	iÇIlttV(I, 1) I.ih ((I() tl(IilitI)t()
IiIdcIOI1dd)(I!l(( 1III)III'I(), xn(1Lt':u1teqLieh X'.)N

(Otl)() (XI!! ltI-k) corretIslleslt(.

() lí(IIIiIiit.'II1() Cüiiiit	(1)! I1)Ietl(IiLdd, Cli!, (Im
ensinar i Ililtil), I4IíIIitiflCIÚ 1 \I sIttii ii (10 trabalhu.

PoN bem. (111('I() Ij)ro\c'ItIr t'C 1 )1)ortUIii(ld(IU ((i(
'C me OtCI(( 1, j)dFd compdItiUidr U)ffl o,,; senhort.
.II1J!fld	IkXl', 1 pirlir (Li flil)IhI c uiidiçto de x)IitRo,
liIl(,Id(I	1(11 (lIvI((():d Jr(lIIlI)CII. (II ( l ot d rdz.11) (II	er

X)1lli(i 1 1 l('Ii( IddClC C () )(Ifl (	Il1(JII1 (Li '0( e! Lide.

() Eeiu ( Iliflhltil (LI S (itdld' fluI e Simpiu, 'III!)!
III )eflS ill(IIiI( (Iii ' (1)100 W. (TPí íI Iii ,erilismo. talilix )uc0
1 II)()FÇd() (Li-. Iu'i do E'-.hki 'It.tIIl(I(, O S(XiIC,I1!O,
llidS 1 .IC() ()!tll1I,ad)rd (: (()Idt11I(1(iIJ dos serviços
j)li',tl(h!- d '1)1 I('d,I(lC I)CIC ,IdIl)IIIi-.tl,C( , i() j)UIlIiCI.

,'c, , t indo Ilely I_ per- t4ciretIes "fld dc!! nujsJr. iç u
11.1(1 Ii.i !,/erduli	ii	-(li!.	E,icjuj,,tu lis

J(illlinitr.Cç.fl) f )utu!LJrr' //(1(i) t.!/(r tudo o jtic a lei nu)
proll)c-'. II.! ul, iiiiriiii 1/li ,i	t)C(1fltl(k) !,i/rr o

1 1€'!	if	ri;

Assumo a pOIíLi(a (OlHO Uni

servidor (Ia SOC1C(IJ(IC, agitl(IO
sempre em estreita (ofls0nflCid

COfli OS princípios con1i1ucionais

Etii cli ((111 (l CI II 1 1c-.1i itt ii li!, !!), &'-.toii ((II!'!! Os,
1,1I11hl11, clscjt II.' l) l upel do 0111 )(lliti( (1 e tIII)ilIiIí ('1(1111
por (:one (Iir tcccLi-. 1 . (1)n(li(:(li. que 1)IlsiI)ilitc'tii ali;iiir

5 1(le 5 cl	't iVI )'..

1111	tiIii'. l,ILiVid,, dSsUIl)() IX )IItI( 5 (UIil( 0111
LI S(XiC(LC(lt'. ,iiirido -.CIiij)IC ('111 1.Iieitd CÚI)SnIliIl(iJ
1)10 (li. 01(1 1 )i('  ((1l1-.t itLI(I0l)Ii.

(OI1ICFCII) I() 1)crlIll!eI)lIr	1 Iciji? iii iidde

I X)litiCd (la l('tILiiiIefltaÇIO (lo'-. '--.eP'iÇo'- (10
controle v t Iid.tIiZdÇ.'i() (II (XCI LJÇ.I()
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orçamentaria e financeira.
Na medida em que fomos escolhidos pela sociedade

e conhecendo de maneira detalhada os dados, as
informações e os IrâIlietros apresciitados pelo Executivo,
temos a possibilidade de interferir na alocação e
realocação dos recursos.

Como servidor da sociedade e principalmente como
Presidente da Comissão (Ic Escalização Financeira e
Orçamentária devo exigira transparência do gasto público,
da realização de (a(la despesa e a abrangência dos
administrações direta e indireta do Estado.

Na minha ('sIi('ita convivência com a comunidade,
ouvindo suas críticas (' manifestações espontâneas, no dia-
a-dia, F1)C 1111111k I( ) de 11111 n inações iluportantíssimaS que
me levam a pensar e p cth'tir muito, lxlrti(lilamienite a
respeito (te (01110 a so(i((Li(l(' tios vê e nos interpreta.

i 'or isso, a )art ir da minhalia 1 unção de legislador,
COiilj)l0ii)Ct (lo (( )l) 1 ('ssa sociedade e como Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
me prolx)nt)() lazer 10(100 1 )ossivcl para que o Orçamento
do Estado contemple as prioridades e as necessidades mais
prenlenles da S(XIc(hI(lC.

Valorizemos ciii to(la sua aliraiigência as propostas
que serao apresentadas nas Audiências Públicas nesse
primeiro semestre.

Podemos afirmar que as Audiências Públicas são urna
grande conquista nas áreas política e social, na medida
em que, através delas o Governo define diretrizes globais
para o Plano Plurianual (Ic Ação Governamental e
direciona o Estado para o desenvolvimento pretendido
pela sociedade.

Corno os senhores sabem, a realização dessas
Audiências Públicas decorre de um preceito constitucional
que tem a finalidade de estimular urna efetiva participação
da sociedade em todos os assuntos que dizem respeito a
seu destino.

Digo COO) mitras palavras, que estamos caminhando
rumo à Democracia Integral, Representativa e
Participativa.

1 preciso que, s('gLiirRl() esse runio C
1)11 iki lI1i(litL	II) ( 011110k ( 1 Iis( lii! 1Ç 10
formais, a socic(Li(l(' de IIlineira orgaI1izi(la
til) ( 01 1)05 1)k i Ili((I1 iuos 1( ( 1111 1) lIlIlt t
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avalie a	)lj(iÇrk dos ie(iirsOS púhli os, verificando a
coeréilc i,i (-iitre o prop sio e o realinenU' n'alizado.

Fsse ai olnpanhai(lenh( i (ia eXecuça() orçamentaria e
financeira, pelos diversos si'mentos da sociedade, e
possível hoje, aliavés (li' sisii'ina intormatit,iiio de todo o
processo (iiÇriiflc'i1triFO, visto (11K' ri ç)roramação e a
execu(;,o lisir i-tinan iiio iii	lnoj tos (Li ri(il1)iIlistraÇri()
pública, S,ii) etaheleçi(h). num	ORCI ,i,ialítii o.

Ao mesmo tenipo u sistema possi 1)11 ita aos
admin isi ra( l( )m Cs 1)ÚI)liCíis controlior a dividi  Íu ndada, as
operações ( k' crédi;to eis tuiilsterêml(:ias mn'omiadas.

(Dsisteini iiltorill,ifitrm(loe integrado fl Inove, ilifidri,
mecanisnhl Is ,I(Iequa(i()s rio registro e (0111 role (ia gestão
orçameiltaria, f ift( nceir,1 e 1 ),(tíiillOiliaI e t )rnece meios
para mi4mliiii ri (fri aplicaçi() financeira,
ot imizanm lo mis recursos do 1 esouro l:st.0 lima1 e faz com
que ( )IIt,lhiliilri(k t)Lilili(rI "('ji fonte s(:gLmri (' tetl)i)estivri
de Ilhil 1h	,Rh)L", 1C'mViU	mm',,

(hi)t,il)hd1dc' 1 ui mIjiri tem 1111Ori(ï) letal na lei
43113 , 1' (1€' marco de 1964, °lo' i1hi,ti)rc OS órgãos e
enli(iaoles e,()vemam('lml,iisa nível Iedeiil, o'sladual o
ihlUihu( ipil.

\t )m.m ,i riqueza (li contabilidide 1 liii mlii ri rio SiStc'riia
infornat i/ri, reside rio 1 fito (I0' qIJOf, ,ilo 'iri da pí(('i5ri( i
da inforfli,i(,, , i1) e de ',mi,i tO'mnpestivi(iridY permite oui.'
( h. i1l ( l'i onidide irli im j iii' ' lm,iti',',i loo,ilii, i(li i)() iïhPi'moí
I'II'iCri() (hi 1 5t,i(l() ,i('CSS(' t,iis iihfOii)1iç( ')o''r e (lelas se
Ienetk ii,' ''()il-lii'ie'' (:'

(1) pnxesiiiieirto ilt'ss,i lomnia. rCi4I'trrifld() todos ()
atos e fritos ou-li )c' e rm',il-timne promovi' ri i(ledieili(l,ido'
dos (lriOlO', c', facilita i' ,i'ili/,i ,i lii ,hlm/,R r() j)('I() l'O(l(

Público.
As iihloi'nhaÇõcs úwvúdiN ihri() pomicimi mnrmms "ti

alteradas. Fi( ril ii rIÍ registiri( l,m.
iimIuidOs os tbàh OlC OII'ml (liii mmirs'ntc.) e mima

Vc'7 reilva( i,i ,i i 00h11h11 i,, imi , coristat, ii Lis ii m.1,1hlarida lo'',
OCSSCS ( l, i( ii is, soilienti' 50'111)1 )ssíVCl ci Irrigi las ,it ravés ( l,i
emfliSS,i0 de mitivo docLilimelmio cluc' efetue o KerIo.

0(1110 dado liii I)Uíti iite do sistemalj é ri
a rrecaol,iiii da receita diretamente Iii)
tcriiuin,ml, si'in precisar mi ao banco.

(>11 ("Sriopeimão ii mnUi'itdihtC (iI

II
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diretamente no caixa único do Tesouro.
Dessa maneira, o papel da contabilidade ganha nova

dimensão, em perfeita harmonia com o sistema, e o grande
ganhador disso tudo é a sociedade.

O comportamento contábil no sistema informatizado
( bastante interessante, operacionalizado através de
códigos de eventos e não de contas contábeis.

Vais contas surgem, automaticamente atreladas aos
eventos, obrigando a um novo enoque à Ciência da
Contabilidade e uma nova visão aqueles que trabalham
nessa área, impondo-lhes a necessidade de uma análise
técnica que possa promover acertos de eventuais
lançamentos incorretos e que possibilite uma informação
gerencial correta e útil.

A Contabilidade vista sob esse aspecto faz coto que
^)s pessoas que aí trabalham tenham orgulho da classe a
que pertencem e da própria Ciência da Contabilidade.

Eu diria que a Contabilidade vista sol) essa ótica,
automatizada num sistema integrado de administração da
execução orçamentária e financeira, que envolva os três
Poderes. Executivo, 1 egislalivo e Judiciário, numa única
rede, atingirá objetivos proftindanientc desejados pe la
sO(iedacle.

(-) primeiro e um dos mais importantes objetivos é a

transparência dos gastos públicos em todos os níveis e
setores.

E ainda, acrescentamos:
• o conhecimento dos compromissos cio Estado;
• a agilização dos Programas Setoriais e execução

orçamentária e financeira (loS órgãos e, entidades
e empresas públicas;

• a otimização da estrutura da alocação dos recursos
públicos; e

• a melhoria na gestão do orçamento como um tudo.
Além (lesses objetivos tão almejados, 1)oderíanIos

exercer uma funçâo fiscalizadora sistemática, durante todo
O p rocesso (ti execução orçamentária e financeira.

Nós, os políticos, e todos os scrvi(iores públicos,
temos a enorme respoiisabi Idade da
máxima eficiência na solução dos [)roI)lens
e na satisfação das necessidades mais
prementes da nossa sociedade.

iIfthii

1
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'\tii'ial (k' c()ntis, sol nos se:\'i(lorcs(Lt S(Xi('(Lide, (L1('
( (1I(l1L J1,it1 05 iiossosveiiciiiieiitos.	k't'i.hiiino',, IkIII
lisI ,tlii,ui tios e IMI ,,1 exc(:utarmos Cili ',('li Iii 111K'.

uno) todos sabemos, IcIi)(r, VIV('ll(ia(h)
r( til tstat it ias de 1 lesvi II Liações i' kst:arai 1 1'íita( , K 's.

As iiist ituiçoes e a liderança, espNialn)ente no
toiitt'xt(t ixi1itit ocria acIministraç'i() puhlia, têm deixado
muito a i k"ejar.

oe iedade 1105 vê de maneira nei.at iva.
('Sl R'( iiliiiCt1te tio que tange riO ('lilaranhai li 1 )tlr( )( tYLti(()
(Ia ailmirtist raçi() pública, tomando-nos in('lI(iCi1tC e
fazendo ( om qUe a qualidade dos scl\'iços, e'ptitImente
na áre,i sot i,il, na saúde, educação, moradia, ('i11)rCg(.),
latem, tiqlo'I)) illllit() aquém tio (les('a(k1, CIII ideal.

l'ot isso, etiieriem ninfas tio iativa', privadas em
ttiii,t', ('ss,is ar('as, senipre V1S,lIi(k) ,1)t'Ii,i' i'it'vadi is irti LOS
(' t'lii'tiiiili.i 11111,1 &_'ii(irine il1S('llsiI)iii(l,C(I(' SO( ijI.

l(k's(,in)a(Ias(1a 5(Xie(litI('( OnhiliUiaili vivendo
ri	)COres (1)111 lições, isto é, sul )uii )an.is,

'\s',iIVi, veilins como os proletrio' s(' 1),it1j)('F/1t11 e a
isw ti iC( la l pr )IetariZi, enquant 1 a Lose ii 11 50 (lii la

mie d(Uii)1Ii,it riquezas, envolvida mia mais il)solUta
ituliteretiça, trerlte a miséria e a injustiça ('lii que se
debaleni milhões de brasileiros.

A r('s1)onsal)ili(iade é nossa senhores. Políticos e
t(( iii( ()', tItIO i' 1 1U(' ,ISSLUIT)if O (lCs,t(i() (i(' i li 'si 'liV( )lveri flOS
illStltiiii('Iitiis (' illeiOS tim.' aj)erh('içoaill(-'Iih() iLi lis(,ilit,i(,'1()
(li) I,i'hO, 1)iIl)liUI)5.

rt'iuqio'nós, politicose ft'( liI( ii", P°'t i'.iii1u'jliiito
•i l iIi)Vl ' iIli.) iiiaXiiiiO, a comitriEoli(,ui UII1',(lli3O tr is, (011)
qlhilici.ilk' 1' 't'ii'.ihilid,ide. p,r	onstruitmtio' 0111 melhor
1 It'stii iii 1,11,1 Ii i(Ii)s.

Nt )t'mlx' l tiva ik' um Projeto Históri(o. )le iltlLOS
miiudam e rediiiiensiumiar O I)O-.s( ) lai xi , 1,11111) lX)liti( o'
( i t11m1to) turicinriaroo, 1)úl)li( 0'..

Atiiial de oiitas. nós todos sonios puhiti(u.na
iedi Li eiii que esLi CO) nossas n1)()S t) de".t irlI) da
51K w( Lide.

1 eiiic >s que superar OOSSJ tendência au
mvi ii,mt Si lii), e tios abrirmos, comei ragenl,

J)ll )J('h()S ,itI(l.iCiOSOS e mie k)Iii() prazo.
As	n)u(liiiÇiS	I)rl)l titimi,is	mi'mo



Li
	

erfil de um Solidarista

acontecerão em curto l)M. Por isso, precisamos
aprender a linguagem da mudança e da transformação.

Não podemos continuar vendendo ilusões para nosso
POVO. 1 emos que ser pr()fUndalnente sinceros e dizer a
verdade.

Num mandato ninguém resolve desde suas raízes os
problemas profundos que ali igem à sociedade.

Por isso, é preciso sermos visionários, para enxergar
longe.

Quando falo de um Projeto Histórico, estou me
referindo ao perfil de unia Nova Sociedade a ser
construída, superando radicalmente as causas das
gritantes injustiças  sociais.

Nova Sociedade marcada pela vivência efetiva de
valores fundamentais como solidariedade, fraternidade,
participação, bem comum, justiça, enfim pela
felicidade de todos os brasileiros.

Sem dúvida, haverá quem diga que somos
sonhadores ou extremamente idealistas.

fljjI Sim. Somos sonhadores e idealistas. Mas, não
sonhadores de braços cruzados, senão atuantes e
comprometidos no rija-a-dia com o futuro (k) nosso povo.

éncia, tecnologia e 1 iusc da verdade, para o bem
oiniuii e em função de sermos felizes, são elementos

fundamentais da polítc , junto com um pensamento claro
e uni Projeto Histórico que norteiein as nossas ações.

Senhores, convido-os ri astear l)ern em alto as
bandeiras de uma fé e uma esperança renovadas, na
certeza de que somos filhos de uma grande Nação, cheia
de iinensas possibilidades e de uni enorme potencial para
tios encher de fel cidade.

Sejamos firmes para não claudicarmos frente às
tentações, perseveremos na busca (Ia injustiça social,
sejamos sensíveis para agirmos, preferencialmente, em
favor dos niais pobres.

Firmeza, perseverança e sensibilidade nos levarão,
seni dúvida, a grandes conquistas tia perspectiva de
construirmos uma nova sociedade, marcada pela
solidariedade, ciii todas as manifestações da
nossa vida.

Quero finalizar dizendo que, para
mim este curso tcm como escopo facilitar
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- -

o trabalho dos tun(i(n1lrso5 público o propiciar maior
acesso da so(:ieda(le díl (ïflhIleciIfleIlk) e funcionamento
Prt i da contabilidade pública e dos instrumentos de
estão e acom1)anhalnento da execução orçamentária e
financeira do Est.uk.

Entendo que dessa maneira esta remos propiciando
o desenvolvimento Lis Íunçôes públicas de forma eficiente
e eficaz.

( rCi() (1OC este curso liará inegáveis eleitos benéficos
IJira a a lininist raça( )úI)1ia ( 1a Li a complexidade técnica
em que se esltului'am, hoje, os 1 rabalhos da Contabilidade
Pública o sistemas tli' a(oIuf)allhainento (la eXecuçio
orçamentária i litiitic

Para Hélio Koharna r I-staclu dvvr slr
COtO 1 110,rh(fuI( di Ii,urinnir sua tl,vicIirlc, de forma
(J(J( •tlifl/l o 1)1)/cliVo (Ii f)romov(r e s.i(isl)tcr a
f)rosi)erI1(I(' ,)úhIl( .1, 01/ 50/1. () 1)1111 íonituii". E
'prsf)('ruhuk tttl )ll( d 1)11 1)1911 O ()flhLII1l SCglIfld(.) \/ictor
(:Iher'eii, n,i sul obra "Pliilosoiiltia Mcnalis", e oconjiinto
decotidicôesqtie per ruilen) 10(1(1 (is iiieiiiliioi.oigTiiiicos
L scxivolioh,ulc1iiirir li,'rl,irll( »nte O porsi, tllfll felicidade

tClflj)()t'lI e setlij)r(' (file possível r(n111)leta e suboíclinacLi
ao tifil ultimo.

Destaca-se. domitre essas condições, a abundância
suficiente de bens espirituais e materiais necessáriospara
tornar efetiva a referida felR'i(hule e que não possam ser
ak:a flç( kIS ( )I 1 li 'r	o 'Li aI ivi 1. k oh » )d ri uc lia res", mas
também, p('il ,ldt)liIlistítÇ,IC) p11t iIi'.i.

Eis o nosso desafio, senhores!

Deputado Miguel Mirtini
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Deputado Miguel Martini

DEMOCRACIA E VEÍCULOS
DE COMUNICAÇÃO

Sr. Presidente
Sras. e Srs. Deputados

Preservar e defender as instituições democráticas e
os poderes do Estado --ão imperativos permanentes para
nós, parlamentares. na medida em que merecemos a
confiança do JX)V() rc1)Iesentá-t() dignamente e
conduzi-lo paii (1111 ÍtIluto) nwlhor.

,\ 1 )ciiuxiacia e os (lemox ratas têm terríveis inimigos,
ria Inc(li(la ciii que visam a (leI'nocrati7ação dos bens
fun(lameiltais, ajustados aos interesses e bem comum da
sociedade e na ,i1o'(li(la em que, para atingir esses
Ol)jetiVOS, necessariamente acabam tocando os privilégios
e interesses desses grupos que detêm especialmente o
poder econômico neste País.

Esses grupos se sentem extremamente incomodados,
(1U1n(1 0 reagimos e agimos com dignidade e com
incondicional apego às exigências da ética e da moral, e
sobretudo. quando fazemos uma opção preferencial pelos
pobres, pelos carentes. Quando nos colocamos do lado
dessa massa imensa de excluídos que é a marca dramática
e desgarrante do nosso Brasil, hoje.

Esses, sempre tenderam a manipular tudo, a
informação, os meios, o rádio, a TV, a imprensa, a
economia, a cultura, o processo político etc. Tudo, em
função de seus interesses e de seus privilégios. São
incapazes de sem)sil)ilitar-sc frente a qualquer realidade,
não têm olhos para ver ,i miséria nem ouvidos para ouvir
O (l,mnlor (la justiça.

uat )lo se lhes I,il,i (l(' problemas sociais só ironia e
in(literen(a dão corno resposta. Erguem-se como feras
(1iiando S(' coloca a ri('oessi(la(le de mudar as estruturas,
Csl)Ccialineiite econômicas, em função de uma
tra nstormn,rc,R) six'i,il 1rotml,i e globalmente marcada
pela justiça.

A reação e violenta, porque não podern imaginar,
por uni instante sequer, que seus interesses
e privilégios sejamn tocados, por isso lhes irrita
ouvir falar de justiça social e de bem comum.

A liberdade sem limites, a livre
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concrrêiicia e o lucro, são os incentivos que sempre
roda iriam.

1 udo deve ser regulado apenas pelas leis de mercado,
rejeitando-se brutalmente qualquer apelo dc caráter ético.

O ter c'o acumular são a ramo da Vida deles, isto é,
o lucro e a acumulação (lo bens materiais. E só. Jamais
Vimos (lesse lado, sensibilidade para os problemas sociais.

Nunca os problenias e as necessidades da sociedade
o incentivaram a enll)arcar-se cm grandes projetos com
Íunção social, pra (flhlil),itd'r o desemprego, a miséria, a
toinc etc. Não acredit,irn nem em Deus, por isso não
arriscar)) em função da sociedade.

Pesa mais 1) atã do lucro certo. E, nesse afã de ter
mais, são extremamente criativos, por isso pretendem
encerrar os verdadeiros democratas numa espécie de
cativeiro sem saida.

Já gostariam alguns deles, especialmente aqueles
i nes(rul)ulosos nos iT)l'iOS de comunicação, de algum
jornal, de alguma rede de televisão, que nós,
1) rrl1 n))er)tres, lhes garantíssemos a compra permanente
dos seus espaços.

Mas, como isso não acontece, inventam inlonriações
falsas contra nos, que são difundidas até em rede nacional
em horários nobres.

Por isso, pretendem nos arrirri onar e jogar em cima
de nós, a socied,mde. Para não denunciarmos suas
ir i j u rst iças, querem nos an ior l içar'.

Por isso montam uma campanha, i''' nos denigrir
e desciracterizar, lJn'i1 nos provocar e nos colocar contra
a parede e na (k'k'nsivd.

Mas exisl('mu outros adversários violentos cia
democracia e dos derriocratas. Esses que n() sabem
trabalhar na diversidade e no pluralismo, esses que não
gost, ii o do dcl )ate aberto.

São os coletivistas e totalitários de Sempre, que
combálem a democracia rotulando-a de burguesa, mesmo
que em situações de ditadura de direita asteem as
bandeiras da democracia, para se defenderem-ri das
repressões.

Com a diferença de que, quando o
totalitarismo e a ditatura são de esquerda,
eles se consideram os únicos revolucionários
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e os que se lhe opõem chamados de reacionários.
Mas quando a Democracia volta e o POVO não lhes

confia a responsabilidade de conduzir seu destino, os
democratas são combatidos sem trégua e com armas e
recursos os mais torpes e conpurscados.

Usam, o que neles sempre foi a primeira arma, para
desestabilizar ou desqualificar seus adversários, a
adjetivação, a agressão e o terror ideológico -
especialmente quando a força da razão que os adversa é
mais contundente e transparente - não toleram! Então
começa a rotulaço do adversário: de direita, reacionário,
conservador etc. Esses ainda hoje, continuam perdidos
na sua perplexidade, depois de mais de cinco anos de
derrubado, estreptosamente, seu referencial totalitário no
Leste Europeu, deixando como amostra histórica apenas
fracassos e frustrações. E continuam esperando que em
Cuba dê certo um regime alicerçado na privação absoluta
da liberdade, e na prepotência de um homem que durante
mais de 35 anos impõe-se pela força e não reconhece
seus fracassos.

Enfim, uns e outros, às vezes, acabam sintonizando-
se e nos combatem sem piedade e com todas as armas.
Uns porque não querem que seus privilégios sejam
tocados, no mínimo, em função da justiça social. Outros
porque prefeririam ser os únicos condutores do processo
político.

Pois bem, nós continuaremos lutando pela justiça
social, por uma democracia integral, representativa,
participativa e pluralista.

Nada há que possanos silenciar, porque o clamor
pt'U justiça e as exigências da ética sempre falarão mais
dito e a eles subordinamos o nosso compromisso. Não
conseguirão nos silenciar, porque nós estamos aqui corno
porta-vozes permanentes desse POVO que nos elegeu e
que nos exige urna conduta e um comportamento dignos
de sua confiança.

Colegas Deputados, eis alguns fatos que me incitam
a fazer estas colocações, e algumas propostas concretas
paia enfrentar às pessoas e OU instituições que lesem
especialmente ao Poder Legislativo:

- Existe urna sistemática campanha no
sentido de deturpar a nossa imagem
como piri ment ires Parece que nos
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5Ol11O Os (:tlij)d(IOS de 111(k). ( )s deputados sao
sempre o rei erenc ia 1 net.,ilivo, qtia ncic se trata do
salário 11 ífl i mo, quando se 1 ata dos aposentados,
e assim por diante. ( ) OI)j('liV() claro parece ser
dcsi)restigiar nus. Ak' parece que esta campanha
já teve eco Ciii algum ineinl)ro (lO Fxectitivo
Estadual, ( 1 11001 teria se X 1 )r0do de maneira
exiremanicnlc i tes rcligiusa ecin publico a respeito
d(' ii(s pai ianieit,iies. Fato que. cuiit 11 . 1 )Sid(.) seria
grave, pois o aludido tuncionariu estaria

não sabemos (Oiïi (1i(' pr('ICI1SõCS,
pala conflitai as relações en tre o Poderes;
Rceiitenieiite, nos jornais (Ia ( apital e numa rede
iiac ion ii de televisão, ( liltii)( li ia in-se inlori )içes
segundo ciS quais   cada 11111  111 111)5, )aria menta es,
leríamos gabinetes (Ou) 1 ri ila e sete tuncionárn)s
pagos pelo Estado. Nau Posso imaginar em que
gabinele caberia tantas pessoas como tampouco
po )so) ii nagi na r que t rabalho  seria Icali/.ado IIIIIII

gabinete pi)F lauta tente, em torno de uni
deputado, SC já (OnlaIiU)s coma estrutura, por sinal
excelente, (Ia Asso iii )leI 1

A atenção (Li 50( iedade, a partir OCSSaS
lilIorillaCOes, (onceiitla-se na parte financeira.
P( iruc' a xrg1 ii tIa que fica ai leila ó: ( .? ual ito custa
uni (lei 11 a( lo. se m ima de um salário de inala já,
(1 u ' di/eni qi' ie(ehe. nneii aol sl,uli (((>111 salaiios
piircl mais 37 Iliii(iui)aiii)S? Se Illuitipii(arniOs esse
ii ia 1)1 r 77 deputados ek'vai los ii tu nt tonal si no

desta ( asa cm ricos 2.84) j )eSoas. 1 se, ciii cima
(lesse resultidi especulam cio lei iiios de salário,
imaginemos (0111(1 fica a noss.i iniageiil.

No meu caso ( m,  liii 1 iri vilegia( lo C( iii) III lid sal iii lia
de CSCi15SOS SOm, não dá para 	nem 10
pessoas.
Mas o lato que eu queiv salientar e qUe desta Casa
i)ao saiu iienhi 1111 )IOIlUlil( iill1( 'iit( i para id xii er essas
tal'cis ínloriiiações. Considero, então, que devemos

• exigir, O que i ir (lileilo mios ii irresj iut oh', que tios
nieslilOs iiit'ios e nos niesniu espacos retiiquenios
as Ialsi(la( les UIuC se dií o idem Ci )nt 1 . , 1 11

Poder 1 egi sial ivo.
30 -	Eu não tenho com mi lições (te julgar a

niigiiemii dos mcusculegis depiitartos,
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porque não é meu estilo estar buscando motivos
para cassar a qualquer um. Mas também ninguém
teria o direito de me colocar no saco dos corruptos
pelo simples fato de que alguém tenha provas de
COrrL1)ÇãO contra alguma parlamentar. E importante
distinguirmos o jôio do trigo e arrancarmos o jôio
onde ele exista para não continuarmos nos
contaminando, mesmo que ele esteja dentro da
própria casa.

40 - o silêncio não parece recomendável, porque
oportunamente essas falsas informações serão
retomadas, e se não forem contestadas serão
novamente usadas contra nós. Considero que uma
responsabilidade política importante nossa é reagir
e agir energicamente em defesa dos Poderes do
Estado Democrático, quando eles são denegridos
injustamente e com propósitocs antidemocráticos
e destabitizadores.

50 - Os Poderes do Estado são constituídos pela vontade
do povo, e pelos seus representantes escolhidos e
eleitos. Esse povo que nos elegeu e que nos
respalda, está atento ao nosso comportamento,
esperando que cumpramos com lisura o nosso
mandato. Ele espera que o representemos bem e
com a dignidade por ele conferida. Com certeza
os nossos eleitores não aceitariam que seus
representantes sejam despretigiados nem
denegridos injustamente. Mas, F)rii'neiro somos nós
que temos que reagir com dignidade e com firmeza,
para resgatarmos a confiança e o respaldo dos que
nos elegeram.
Se ficarmos calados, haverá quem explore o nosso
silêncio dizendo: "quem cala, consente". Por isso
convido os meus colegas parlamentares para uma
reflexão e para uma toi-rada de decisões a fim de
não deixarmos impunes as agressões e as falsas
informações contra esta Casa e contra nós, que
representamos os interesses da sociedade que nos
elegeu.
Ninguém, invocando a liberdade de expressão,
tem o direito de denegrir a ninguém.
Conseqüentemente, que denigre
deve pagar as conseqüências
c o n forme a lei, pois para isso

,i
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acreditamos e vivemos num l:Sta(k) de 1 )ireito.
A liben LIde C LII 11 valor intrínseco ao ser humano,
sim, mas a sua finalidade é sempre o bem. Por isso
jamais lX)( k' ser usada confundida C nu a mentira.

A única maneira de nos
livrarmos dos ataques e das

críticas é não darmos motivos
para sermos alvos dos nossos

inimigos gratuitos
60 - A respeito do s,I !,iriu, que recebeiuos ou (1110

devemos receber, proponho uma discussão interna,
a fim de praticarmos unia rigorosa avaliação à luz
(k) direito, da éti(:d e da moral, para que de urna
vez para seluple K ahenios com as especulações,
e para que de tornia ,ihsoi utarnente clara
inloriiieiiios i cole[ ivi(ladc. Porque tenho certeza,
(1111.' 1qiJi iliilt4LIeITi pretende exercer SOU ryiandato
11011111 leI liatiL,IdC) nem envergonhado por nada que
nau (leV,I.
Nós temos que exercer o nosso mandato de cabeça
erguida e com dignidade, seni ter i tiolivo nenhlJITl
pata nos curvarnios intetiligum. Acredito que
assim (Ia1 motivos pata que os nossos
representados se orgulhem (te nós.

7° - /\ única maneira (te tios livrarmos dos ataques e
das criticas é no Li iiiios motivos pata sernu Is alvos
rios nossos it)iitii() Uratuitos. Rita iSSO ( 1 preciso
agirmos com rigor ético ciii todo sentido Sermos
absolutamente transparentes. Nau lermos flancos
vulneraven por onde sermos atacados.

8° - Se tivermos que enfrentar eventuais situacões de
anormalu hide, no ( otiipoitamento (te alguni colega,
solicito.) criaçao de LIII) niecanismo interno próprio
e efica7, a liiu e apurartin rigorosamente os hitos,

•	ciii primeira instailcia uú'. ,e finalmente encaniinft't-
•	los a instfIncii ( urrespondeute Lonforlue a lei.

Nos parece (te ext reina in1portIo ia contarmos com
niecanismos pr(prius de du1u-.ire't'rviç).

•	 Deputado Miguel Martini	 ,
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Deputado Miguel Martini

EM DEFESA DA VIDA

Senhor Presidente,
Senhores Deputados,

Oportuna, audaciosa e necessária. Palavras ainda
modestas e até mesmo incapazes de exprimir todo o
significado e conteúdo da última Encíclica publicada por
Sua Santidade, o Papa João Paulo II.

"Evan,çe/iuin V,fae", em português, "O Evangelho da
Vida", é a décima primeira carta escrita por João Paulo II
e traz como terna um assunto de vital relevância a todo
homem de bom Senso: o direito à vida.

O documento, assinado pelo Papa no dia 25 de
março, festa da Anunciação de Nossa Senhora, e divulgado
pelo Vaticano no último dia 30, merece nossa reflexão,
análise e precisa atenção. Ele é, antes de tudo, um enérgico
clamor contra a violação do mais íntimo e perfeito
espetáculo da criação: a experiência da vida. Valor
inegável, imutável e extensivo a toda pessoa humana,
conforme nos atesta a própria Declaração Universal dos
Direitos Humanos, em seu artigo terceiro, onde afirma
que todo homem tem direito à vida, à liberdade e à
segurança pessoal.

Pela ousadia de suas afirmações, percebe-se que o
Papa, em momento algum, se preocupa em impor leis ou
regras (como erroneamente afirmaram alguns veículos de
imprensa de alcance nacional). Muito pelo contrário, seu
tom enérgico é justificável na luta pela liberdade do
homem, liberdade esta que não consiste em definir o
destino da vida alheia, mas sim em preservar o direito de
o outro existir e ter uma vida digna.

A nova carta papal propõe uma total meditação sobre
a vida e nos convida à defendê-la contra as interpelações
dos tempos atuais. Na verdade, a feliz publicação recorda
nossa vocação e compromisso, enquanto fiéis
representantes desta nação: o de defensores e promotores
do bem coniuin e arautos da vida. Esta, aliás,
tem sido a minha bandeira de trabalho e a
de tantos outros companheiros que aqui
estão.

iu1413



erfil de um Solidarista

No documento de 198 páginas e 105 parágrafos, o
Papa critica a crise e as mudanças sociais que têm (lado

• vigor a chamada "( o/fura da Morte'. Esta cultura vem
invadindo Cada vez mais a sociedade contemporânea, Sol)
O aplauso dos que a proclamam ei)) nome (10 uma falsa
legislaçao partk:tilar sobre o próprio (orpo, OU Sol) O
pretexto de defesa da sociedade, ou ainda alegando
jurisprudência no exercício (la vida (10 outro.

Lm síntese, este é o reflexo (Ia-, contradições da
sociedade atual. ima sociedade que reage à violação (los
direitos humanos, que lula Ci)) lavou (Ia liberdade de
opinião, que se compromete com O crescente combateá
tome, às drogas e (k)emlç:as incuriveis, às  guerras e conflitos
armados. Ma, ao mesmo tempo, uma sociedade que
crui OS braços frente ao abandono dos excluídos, à defesa
da pena de morte, ao aborto e a tantas outras tormas
dolorosas (lo ceitamento da vida humana.

\ ética, o 1)010 senso e a verdade jamais aceitarão
estas "aberrações monstruosas", conforme nos atesta o
Papa nos quatro capítulo,; de sua Encíclica. logo no início
da plJhlkaçã). loau Paulo 11 enumera as ameaças contra
a vida. No segundo capítLilo, ele comenta a mensagem
cristã -,obre ,i vida. No terceiro, salienta o preceito divino
"Não Matarás". E no quamio e último, cita o ac:olhiiiiento,
o sacrifício e a doação aos mais necessitados corno sendo
uma tormna de difundir a nova cultura cm lavor cia
civiliza( ao da vida e do amor.

Por fim, a Encíclica também analisa, Sob ,1 etica cristã,
as recentes iorniw, (10 intervenção com embriões e tetos
humanos, levantando uma forte e aiiipli (li'cLmssao sobre
questões relativas à Bioélica. Como conclusão, à luz da
Bíblia, João Paulo II apresentai vitória definitiva de Cristo
sobre i morte. Vitória esta que também compete a nós,
através do nosso zelo e empenho neste sublime ideal.

i\lém (ia miséria, da Iomiw, (Ias guerras e de outros
tipos de violencia, o texto destaca ainda o aspecto iníquo
de amplos setores sociais justificarem crimes contra a vida
cio nome da liberdade individual.

1 iem'dade individLul
;V custas da impunidade e anuência do

Estado ?
e a liberdade é (10)0) natural e extensivo

a todos, como então cotem ler (11 1 0 CiO seu
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nome seja tirada a vida de irrecuperáveis, de seres ditos
nocivos à sociedade ou ainda da vida humana ainda no
útero materno?

Isto é renunciar à condição humana e ao direito
conslitu(:ional da inviolabilidade (la vida, que, segundo a
Carta Magna, se estende a todos nos, indiferentemente
de cor, idade ou condição social. Para o Papa, os atentados
contra estes valores constitucionais, tendo o Estado corno
testemunha, colocam ror terra a hegemonia da sociedade
ou do sistema. E nossa obrigação, portanto, defender a
vida, mesmo que isto custe nossa contraposição a
ideologias e normas oficiais de algumas nações. Isto não é
rd(li(alismo, mas sim, coerência ética e humana.

Nenhuma lei litjiisina pode legitimar os crimes contra
a vida. O Papa chega a afirmar que "proclaar o direito
ao aborto, à eutanásia, significa atribuir à liberdade
humana um sentido perverso e mau". Vale lembrar que
no caso do aborto, por exemplo, todos os envolvidos são
responsabilizados: a mulher, o homem, a família, o médico
e até o h:stado. Este último tem pois fracassado no seu
papel de defensor e promotor de justas e coerentes
políticas de planejamento familiar.

A prática do al)ort() tornou-se comum neste país,
assim corno em t(xl() o mundo. Somente no Brasil, o
número de abortos clandestinos ultrapassa dois milhões
por ano. E o agravante está não somente no absurdo da
situação em si, mas também no declínio moral oriundo
da mesma. E como se a geração > do descartável não se
(:onl('nt,lsse em produzir somente o lixo de nossas mesas,
mas tanibém atingir o ventre materno. Eis aí a vergonha e
o grande pec:ado do nosso século.

Há ainda que se levar em conta as diversas reações
frente à Encíclica. Não são estranhas as críticas provindas
(lo alguns setores da sociedade. Achamos até normal que
isso aconteça pois confirma o 1)lJ11lisIno de conceitos e
posicionamentos em relação à questão da vida. Causa
estranheza, no entanto, a dicotomia expressa na avaliação
realizada por instituições de hierarquia mundial, como a
i\IllIlcsty Intemalional, que elogia as críticas do Papa em
relação à pena de morte, mas não admite os ensinamentos
evangélicos relacionados principalmente à
eutanásia e ao aborto.

E ,ml)soluta:nente impróprio ,mm lj('t iv,mr de
reacionárias ou conservadoras as ratões que
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() Papa exprimI' para uns intimar a urna luta sem trégua
em defesa (Li VI(l,L

Ll€' .u)Cui.ts realiruna e deíeuulr' (1 (I(' já foi dilo na
Lei de Deus - "Nao) Matarás" - e no ,, ( 1 )uiclama a ficamios
alertas a todas	termas de atuntai lii outra a vida. N,-i(>
apenas para denunciarmos os tato, ruas tambun
assumirrrros um compromisso j)crir).uiK'flte com a vida,
r('(owihecerlo l() que. se I)ern pari ic ij auiios do dom cria doi
de Deus, uiãu rio ,,assiste o oliu'itoi ole tirar a vida de
fliiitLJéu1i, Sol) tistitiC.ltiVa algtuiiia. P0 ti 550) itirmanios aqui,
('ntaticauneulte. liii) al)nutci, i)Cuil t'iitau)asia, rieui
de morte, nem i nau ri iuLicao com 1 n( lnnnaiio sol) pena
de provocará ira tlivina

SenFu)r l'ro Luto'. Senhores 1 )eputados, agora é a
nossa vez, (mi(-,ponde a ri()s, O 0)1110 lcgisIa(lores,
:onsaeyar, 1 ile( Ii, ir itt. (IS e medi. ui)te ii ist i ijuncritos efk a/es,

urna efetiva e j)o'iri1iriente dek's,i tia vidi. ls'oemcsseuicia
signitica, t,urnlu'in, riar todas is í undicoo' que
posihiliteiii 5 Rol rIitri,uriiente ,i t.ada eí humano, a (.1(L)
taur,Iia. a c.id.i ii triiurric j acic, a .ada socieciadr' e a
hu una n idade lo

Viver diu.nau iente sigo fica [<,r unia qualidade de vio Li
própria de sere liiimauio, mii pk'rsi satistiuçilu (Lis
n&'t.ssid,ide ltiiioLuirit.'ntais, I() 0', uliurientaçio, saúde,
eikicaçao, 010 tido li,i. lazer, emprego, et(., únicas vias
rio ,, realizar riu is i uruturme a riossi o'urirruente dignidade de
filhos (1€' Deus.

i)a í, "I-vong Iiuin Vkae ', inverte-se em urna
iuiterpelacu) (lialii,lti( a a flOssd tiiilijlid,idc soc dl (1 .1

nossa condiçaoi rie i:idadZios 0.' j )u)liti( Os, de ruiii l'ais
rui.uuca(lo. rui ( u)iil('xto) iuiuiulial, ((liii 0) uriais alto índice
de cristãos e r(iifl a maior louça eirutual.

lemos, u ies, u Lnc íclica. ii 11,1 ir r suporte moral e
espiritual pai.i oio'tcnder a 5 1(1,1, "('Iii (OflCCSSDCS de
11c111111111,1 ii nu eia, e a ra lu I,r ir ii s )ela felicidade o
ti )(105.

Lis o no isa) ri )I iuiiciafliei rio, seu1 )u)lCS.

Milito (A)ligado.

Deputalit tvtigtiel Mart mi

Illl44
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NÃO AOS ATENTADOS
CONTRA A VIDA

Sr. Presidente,
Srs. deputados, distinta galeria,
Eu gostaria de nnerecer um segundo da atenção dos

senhores para fazer algumas denúncias nesta tribuna. São
fatos que atingem a todos nós, brasileiros, e também a
nós mineiros.

Já em pronunciamentos anteriores tenho me
posicionado abertamente contra qualquer forma de
atentado contra a vida humana e em favor de sua defesa
permanente.

Não corresponde ao homem
decidir sobre a vida de ninguém

L sob justificativa alguma	
J

Tenho fundamentado ampla e profundamente como
em cada um de nós existe uma eminente dignidade
decorrente da nossa condição inegável de sermos filhos
(te Deus, criados à sua imagem e semelhança, e da
manifestação evidente de que no universo da criação cada
um de nós é urna obra Prinsa única e irrepetível, superior
a todos os (leillais seres.

Na ocasião da penúltima Encíclica do Papa João
Paulo II, Evangelho da Vida, nesta mesma tribuna,
manifestamos a nossa plena adesão ao espírito e texto de
tal documento, na medida em que ele fundamenta
I)le11a1e11te a causa e a razão de ser da vida humana, que
sob ne n li urna j usi i fi cativa pode, nem deve, ser
manipulada, nem mesmo cerceada.

Não corresponde ao homem decidir sobre a vida de
ninguém sob justificativa alguma. Se a ciência e os
cientistas se constatam incompetente- frente a
determinadas circunstâncias, esse fato ultrapassa o ãmbik)
da ação humana para entrar no âmbito da vontade de
Deus exclusivamente.

Pois bem, senhores! Quero denunciar fatos e
situações muito graves, onde organismos internacionais
da ONU, como a UNICEF, por exemplo,
camuflados numa pseudo ação social ou
assistencialista se prestam para execução de
planos de programas de desca ra da
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intromissão nos assuntos estritamente internos cio nosso
t)s, utilizando muitas vezes os meios mais denigridores
com a finalidade de quebrar a honorabilidade dos que se
opõem a seus propósitos.

Não são de bole s campanhas internacionais de
planificação familiar. Quanto ainda éramos adolescentes
ou muito jovens. lá pelos anos sessenta, já ouvíamos falar
e líamos sobre essas campanhas.

Ira quando se faziam campanhas de distribuição de
alimentos entre 05 setores mais carentes (la sociedade,
incorporando-lhes ani iconcel)cionais e até elementos
est eri 1 iza nt es, argumentando que a causa cio
subdesenvolvimento estava nu alto crescimenio da
população.

Só depois de uma outra campanha montada pela
sociedade organizada e fundada nos valores cristãos
conseguiu-se barrar esses programas de intervenção direta
no útero das mnuilheres.

Gabe lembrar. (:aríssinn)s colegas- , cine muitos de nós
fomos atingidos por essas (:amllpanhas, pois conseguiram
nos fazer acreditar(lu( , noss,b famílias não poderiam ter
mais do (Inc dois ou três filhos.

Será que para a grande maioria dos l)arla1tares
não é essa a realidade? Mas, parece que hoje essas forçasn.

	

	
do capital e das stmperptciais estão conseguindo eco
muito k)rte aqui no Krasil.

Obviamente, eles estáo deseilCa(.Ieando uma
campanha agressiva nesse momentos, articulando e
utilizan(J() todos os meis a seu alcance, que não são
poucos.

Fazen i to governo, especialmente a partir
da nossa elevada dívida externa; plessões às vezes muito
subliminares aos políticos, i'specialuiiente parlamentares
para que argo ment em mi a votem a favor rio aborto;
campanhas muito bem mon t acias pelos meios de
comunicação rádio, imprensa, televisão, cinei na, etc.)
onde nem o a chantagem está descartada.

Quer dizer, tudo é 1x)ssível, tudoé bom a fim deacabar
Com ,1 miséria e o subclesenvolvim ]lei to.

á 1)am'adOxo Pretender acabar com a
fome matando os famintos, esterilizando
honiens e mulheres e legalizando o abomo.
E em cima cia morte que se pretende
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alcançar o sonhado desenvolvimento.
Pois, sim senhores! É isso que se pretende com o

Projeto de Lei 20/91 de autoria do deputado Eduardo Jorge
do PT/SP que já tinha sido rejeitado o arquivado em várias
legislaturas, mas, que hoje foi desarquivado pela deputada
federal Sandra Starling talnl)éIll PT/MG, que entrará em
discussão na Comissão de Seguridade Social e Família, da
Câmara Federal, no próximo dia 20 deste mês.

Lei que, se for aprovada, lesará profundamente a
nossa sociedade e particularmente a nossa imagem como
parlamentares (le um país cristão.

E aqui quero ressaltar um lato:
Através do Sistema Brasileiro de Televisão, a

ar riu radora 1-lebe (aiiiirgo sorteava uni Mercedes Benz O
Kiri eiitre as pessoas que ligasseni respondendo sim ou
(d( ) para ( ) dl )( ff10.

Pois bem, mesmo coni esse luxuoso estímulo os
promotores sairam perdendo, porque a grande maioria
votou contra o aborto.

lamnouco devemos ignorar os muitos que se
enriquecem precisamente tirando a vida de inocentes
i ndetesos, (obrando elevados preços por cada
abortamento e têm montadas luxuosas clínicas com esse
propósito.

De outro lado, estão as pseudo clínicas que não
reúnem as mínimas condições de higiêne e que agravam
ainda mais as possibilidades de infecção e morte para
solicita seus serviços. Em cada prática abortiva a mãe
também se submete ao risco de morrer.

As potências, comandadas pelos Estados Unidos, se
unem para violentar-nos pelo lado precisamente mais
nobre e mais precioso que é a vida humana.

Em um documento confidencial e sob o título de
"Implicações cio Crescimento (Ia População Mundial para
a Segurança e os Interesses Externos rios Estados Unidos",
de dezembro de 74, classitic,rdo sob o código NSSM 200,
uma equipe comandada pelo Sr. Henry Kissinger
estabeleceu as 1)01 ít icas e estratégia, a serem
implementadas Ix'lo governo americano,
para a redução da população dos países em
desenvolvimento.

Em maio de 1976,  já como Secretário
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de Estado, Henry Kissinger, assinou um ofício circular
contidenci,il dirigido dirigido a todos os chefes de missão
di plomát iça, dizendo do interesse do Departamento de
Estado no controle da população e orientando como
implementar t.il política nos países onde estivessem
sediados.

() docui'nc'nto já propunha medidas de controle,
utilizando ioiwi etiteii isino "Serviços de Planejamento
Familiar", econiend,;ido anii oncepcionais orais, DILJ's,
melhores o cl li ( l  m 'v( 'r ,i ovo laçã , esterilização de
110I11('nS 1' I1Ill1('0, I1IRÏ)Ilcc( pcionais injetáveis, meios
leutc'olitk ris e It( 1 )r j t 'ste ro r)a, método,., não clínicos:
espu: IS IS, (rei 01, (' 1 I('S( 1V. it iV( )S.

) i11(.'I)(i011ddO dx tineilo na sua página 182 afirma
que "nenhum Pd is já re luti ri o crescimento de sua
P01 1db) sei li re( ( riO 'F .10 ai )0110''.

iiixrtái 11 id (lO' objetivos propostos explica a
extraor( li n, ria ( fl 1,1 de re ursos empregados tios projetos
(te controle 1 )olnJl,icional tio ti undo e, particularmente,
no Brasil, (Iii dos 1 1 ),iíSeS chaves.

Destaca-se naquele (l(xulnento a importância que
se lhe dá ao papel da mulher no controle da população.
O plano e deFinitivamente excludente do homem no
planejamento Íamili,ii

Afirma-se, cruamente, o seguinte: "a condição e a
utilização das mulheres nas sociedades dos países
subdesenvolvidos s() sirt k ijl,iriiieiiie importantes na
redução (1(1 t.iIU,l1ll)() (1.1 lamnilia. As pqsas mostram
que ,i redição (Li lertili(la(Ie está relacionada com o
trabalho (Li inibe hIri.i do lar" (NJSSP'A200, pág. 177).

1- flui), na iiedida ('mi que fossemos analisando
a(lucl(' lirimiiiieiito, ('XtIeI11tl1)elite volumoso,
veriíitarí,uiiiis (ii(' se Imita Itt' (iii), estialegia mtmto bem
Iii iiit,id,i W111,1 tinalk laili' de dizimar a nossa população
(0(11(1 oh1etvo, ('lii dúvida, (II' (x 111M1 os nossos espaços.
Nao duvu I,inos que poi Ii,is 1 les.i i';Iemática e sustentada
1)0111 ri a (1v (( mil rOl( ' popuLu ii )l1,1l se escondem grandes
Ift('í('ss('s de (araler geo)olIti(o.

1 eiih() plena conv(çã() de que estamos frente a um
problema complexo. (0(0 íurlcs niarcas de
caráter social, liolit iço, econômico,
geo[x)lítico e hegemônico.

Compete a mis, polít kos, não apenas
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estarmos alentos e inlori nados desses fenômenos, mas,
agirmos ol)ortnnaiiienle com firmeza e com criatividade
para não SCrIiiOS invadidos nem violentados em nossa
soberania e em nossos valores.

Gostaria, finalmente, de fazer algumas considerações
a respeito da nossa representação na Coníerêncial Mundial
sobre População e Mulher, que nestes dias se realiza na
China (.omunista, onde em nome da liberdade, cerceam-
se todas as liberdades, mas de maneira mais dramática
ainda os direitos da mulher.

A composição (la missão que nos representa foi, na
sua grande maioria, imposta e oficiosa, isto é, não
representativa da nossa tradição com país cristão, nem
das nossas tradições como lutadores em defesa dos valores
universais, especialmente no que tange à dignidade da
pessoa humana.na.

Aproveitcuiios ainda este momento para denunciar
que unia ex-delegada que representou o Brasil no
Relatório do Cairo foi excluída, unia vez que perceberam
que ela iria discordar dos posicionarnenlos em favor do
aborto.

Irata-se da Dra. Clea Carpi (LI Rocha, integrante da
direção nacional da 0A13. riüiiie de expressão erri nosso
país e grande defensora da Vida.

Feliuiriente, ela acabou viajando e está presente na
dita Conterêricia, conio delegada da Associação
Americana de Juristas.

Pareceu-nos que houve um especial cuidado em
integrar nesta coinil iva pessoas abertamente posicionadas
a favor do aborto, o que não pode ser representativa ou
expressiva do sentir das grandes maiorias da nossa
sociedade.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero dizer que o
posicionamento de nossa primeira Dama, que está
defendendo o aborto na China, é exclusivamente em nome
dela, e não do povo brasileiro. O povo brasileiro não quer o
aborto. A Dra. Cica Carpi da Rocha foi tirada do cargo e
impedida de fazer parte da Comissão. E os interesses são,
nada mais, irada menos, os de impedir que o Brasil continue
crescendo l)opr1I1c:ioi1llireiite, corno
querem impedir também a América latina,
para que eles, os ricos, o G-7, grupo dos
fortes ilOs dominem, Usando e ,ihusando
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de nossas riquezas.
Gostaria de solicitar aos colegas que laçam pressão,

entrem em contato c Oifl O Congresso Nacional e com seus
parlamentares federais e peçam que eles impeçam esse
absurdo que está para ser cometido.

Mu itoo ol ) rigado.

Deputado Miguel Martini

tÍt'
I1ii

ItIi!
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Deputado Miguel Martini

SIAFI-CIDADÃO

Si. Presidente
Srs. Deputados e distinta galeria,

1 quase unânime entre os brasileiros o sentimento
de que n('stc País se paga muito imposto. Os empresários
se queixam das alíquotas elevadas e do excesso de
encargos. Sobre os assaLiriados incide, indiretamente, essa
carga tributária, além do desconto compulsório na folha
de pagamento, do qual não têm (01110 escIl)ar.

No âmbito (k)s poderes públicos, não são raros os
casos de denúncias de rnalversiço de recursos, seja por
aplicação inadequa la, seja por tavore:imento próprio ou
a terceiros, caracterizando esbanjamento, fraude e
corrupção.

Em an)bas as situações i aversão ao pagamento de
tributos e a suspeita de improbidade administrativa - o
cidadão é movido ix)r uma forte desconfiança com relação
ao destino do dinheiro que sai do seu 1)0150 IMM ser
revertido em obras, investimentos e outras tormas de
henel ício para o conjunto da população.-

A credibilidade passa,
necessariamente, pela lisura e pela

vJiLM151rên1a dos aios adminisLraLi 

	

ur ir,i-se nu ii	(li I(	r 	ri
convencer esse o ii lidao do iei10 na dit ribuição das
verbas, ria falta (l(' (1 irsos parEI (k'termina(k)s setores, da
inipossihihda(lo' de atender a certas deman(LI. Ele tende,
muito mais. a acreditar cm n1iIii1)ulações contábeis, na
cultura do desperdício, na versa() introjetada em seu
imaginário de que programas governamentais são
sinônimo de depósito) ciii saco-sem-tundo.

Neste tnoIri('nt() elTi que o País tem diante de si Lima
opOrtLIITi(lddc (otl(reta de rl,ir um salto qualitativo,
definindo ,is base' (te seu crescil 11('ritO ecOnôn) ko, de suas
diretrizes políticas e de sua dinâmica administrativa, em
l)Llscd de um desenvolvimento equilibrado e soistentável,
é indispensável pie (is poderes públicos (ontem coto um
fator primordial l)ar) oapoio (Id população:
a credibilidade.

	

E a (Tftxlibili( tuc k'	n(x:(lrLiIrnte,
pela lisurae ( li ti lflSI) iiciio ii dos itos
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administrativos. O brasileiro, vivendo hoje um processo
de crescente ( :onscien t ização politka, irão admite mais
ficar à margem cios acontecimentos e das decisões
tonadas cio st'ti tu nne. Ele u,xige I,ireia e prestação de
untas 501)0' d d(-1 inação (iO r('(iiNo' públicos.

Através de relatórios sucintos, em
linguagem que possa ser entendida sem
dificuldade, o cidadão comum poderá

saber como atida a situação econômico-
financeira de Minas

Foi essar('dlrda(Je, fruto de cxcr( icio da cidadania,
que nos levou a apresentar nesta Casa o Projeto de Lei n°
4T3/95, referente ao Serviço integrado de Administração
Financeira - SIAI-1-Cidadão. Ele propõe, basicamente, que
as pessoas teu iun acesso a mmi mn,iyx s sobre a ex(< tição
orçamentária e li nancei ra (k) fIt ti li

Através de relatórios sucinto ,,, cru linguagem que
possa ser entendida sem dificuldade, o cidadão comum
pode saber (0111(1 anda a situação econômico-financeira
de Minas, tssiti 1 ( Olho os inv esti incritos nos diversos
setores, os valores orçados, as atiiiliirções monetárias, a
etapa de exe(:ução) de uma obra, o,, l im(xTeSSOs de licitação.

Assim, ele terá elementos concretos para avaliar i
capacidade do Estado de promover investimentos OU (te
honrar seus 1 omprornissos 1', ii) mesmo tempo,
Conscientizam -se rl,m necessidade de extreilio zelo pára (oro
os gastos púl)li(i IS e da importán( ii (lOS tributos como
fonte de financiamento dos progm,rrr ias de governo.

As l)rC I (' it urls. por sua ve.', poderão ter acesso a
informações de interesse de cada flutuo ípio, referentes a
obras, investinicntos, participação na quota-parte do ICMS
e do IPI. Relatórios específicos mostrarão) o que está sendo
feito ou pror,ramul() no contexto (1,15 microrregiões, das
políticas setoriais e dos programas urçamentários.

Em suma, tanto a sociedade civil quanto os membros
dos poderes pólilicos, em suas niivt'rsas instâncias, terão
ao Seu alcan t' (Lutos que lhes l)Uss it)ilitelii acompanhar
o que se past com as t inano,as e O
orçamento do Estado.

Sob o l)rislhld legal, o que o projeto
S1AFI-Cidaclãi, Propõe é dar turma, no
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( 'din iz) (Ia aplicação dos recursos, a um direito solidamente
,ie(umdo nos textos constitucionais: o de cada cidadão,
de cada contribuinte, saber o que está sendo feito com o
dinheiro público, como estão sendo geridos os programas
de interesse da população.

Na Carta Federal, esse preceito está claramente
expresso no artigo 50, inciso XXXIII: "lodos têm direito a
receber rios órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de Interesse coletivo ou geral, que serão
prestauas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvarias aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado".

O parágrafo único do artigo 70 completa: "Prestará
contas qualquer pessoa física ou entidade pública que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro,
bens, valores públicos ou pelos quais a União responda,
ou que, em nome desta, as.si una obrigações de natureza
pecuniária".

A Constituição mineira estabelece, no artigo 73, §
1°, inciso III: "Os atos das unidades a(i,ninistrativas dos
Poderes do Estado e entidades cia administração indireta
.se sujeitarão a: controle direto, pelo cidadão e
associações representativas cia coou inidacle, mediante
amplo e irrestrito exercício cio direito de petições e
representação perante órgão de qualquer Poder e entidade
da administração indireta

O 2°, inciso IV, do mesmo artigo complementa: "É
direito da sociedade ii ianter-se correta e oportunamente
informada de ato, fato 0(1 omissão, imputáveis a órgão,
agente público, servidor público 0(1 empregado, público e
cie que tenham resultado ou possam resultar: inexecução
ou execi ição) insuficiente 0(1 tardia de plano, programa ou
projeto de governo".

Alguém poderia argumentar que o acesso às
infon'nações a que nos referimos já existe em Minas.
Diríamos que, em tese, sim. De fato, u SIAFI - Sistema de
Adn)irlistr,Icã() Financeira (li) Estado de Minas Gerais foi
implantado pelo Decreto n° 35.305, (l(-30 de dezembro
de 1 993, 1- ele produz um conjunto valioso de dados sobre
a execução orçamentária e financeira do
Estado.

Acontece que, na l)ríti(l, esses dados,
elabor ihis para uso cm níveis erenci is c
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de decisão, são genericos, globais e apíeciiIados de trina
hermética, pouco inteligível i quem n,io esteja
tamiliirizado coto o teina; e os tnetmb ali expostos.

O que i°r' l.10 Proe10 Ii  (, flt
verdade, unia otimização do SIAII, através de ajusies e
programas que lhe k'IIliitdIfl III)) lten(lctuento mais
abrangente, resIRfl0luI1(I0 a c Iciiiarula cnicr elas (k'
rnicrOrregiões, municípios, I)e5s0S 011 entidades da
sociedade civil.

Nesses termos, enclossareinos as j)alavr,t cont.iiitcs
da mensagem governamental enviada a esta Casa em 3()
de setembro do ano passado, F)d ,ibertt RI (Li proposta
orçamenL'tria para 1 95, atribuindo ai SIAI-I uni uariler
revolucionário e colocando Mi nas na s'angiiarLc na ional.

Entendemos como l)r0l)0stls (li' vanguarda, no
âmbito da adniinistraçáo 1)úI)li(,t, aquelas que, atendendo
ao interesse maior do Estado, (001 nt )1!dfl) aproximar
a sorle(la(le elos podere' Ii mstit itídos, resgatando a
confiança e a responsah)ihidade necessárias a um l)rnjt't()
democrático de desenvolvimento. Essa é a esséncia 1h)

Projeto SIAFI-Cidadão.

Deputado Miguel Martini

FUIJ Ift!Bi(lP1

11111 tIiil!ü
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Deputado Miguel Martini

PLURALISMO IDEOLÓGICO
Sr. Presidente, Sus. l)c1xittdos, imprensa, público

da galeria,

O motivo cio meu pronunciamento hoje é para, de
um lado, demonstrar um sentimento de insatisfação e,
por outro lado, propor uma reflexão para que o Partido
dos Trabalhadores reflita sobre alguns posicionamentos,
principalmente em relação a muitos pronunciamentos que
têm sido feitos nesta tribuna.

Vou me ater a dois fatos que me incomodaram
profundamente. Um, foi quando da votação, sexta-feira
próxima passada, do pacotaço. Não estava aqui, tinha
saído para tomar um copo d'água, mas vi pela televisão
um pronunciamento que me desagradou e me marcou
profundamente. Este pronunciamento foi feito pelo
Deputado Marcos Helênio, talvez num momento de
emoção, de revolta, não sei avaliar de fato o sentimento
dele. Incomodou-me quando ele disse aqui que os
Deputados podem votar cio jeito que quiserem que depois
passam no Palácio cia Liberdade para receber os seus
presentes. Generalizou. Gostaria de dizer que não me senti
bem por ter sido incluído "nos Deputados".

Votei a favor do Governo e acho coerente que eu,
sendo da Social Democracia, Partido do nosso
Governador Eduardo Azeredo, concorde (011) as idéias de
alguém que esteja professando a mesma ideologia que
eu. Não quer dizer que em Iodos os projetos que são
trazidos a esta Casa, mesmo votando junto com a minha
bancada, eu esteja de acordo com aquele ítemu daquele
projeto. Mas, se nas discussões prévias, feitas na minha
Bancada, minhas idéias forem derrotadas, vou votar com
a minha Bancada, l)or(lli' e assim entendo que é fazer
democracia.

O fato de eu ter votado em desacordo com o Partido
dos Trabalhadores, não quer dizer que eu esteja certo,
que a Iflir)ha Banc:ad,i etej,I certa, ou que o PT esteja
certo, ou que alguém esteja errado. Apenas pensamos de
inaneira ditcrentc. Isso inc marcou profundamente. Acho
que o Deputado Marcos Helênio, como de resto todos os
Deputados da Bancada do PT são
Parlamentares que clignit icam esta Casa.
Dirijo-me, de modo eslx'( Lil, ao Deputado
Marcos HeI&no, pois ele é da minha
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Comissão, e SCLIS prolit ili( 1W ii(litOS I!0 cngrandeci(h) o
trabalho i(i4r-IittVO e si,iiiientar.

l)k( 01(k) do segllildu posicionamento cio 111.
registrado por (iiverss \e/( Iie5t) tíiI)llnii, por seu Líder,
DepLJti( 1(1 ( i/i iar MW 11(11) 1 iiienit li) ( i(, eIe Plenário,
que esta Assembléia esta ( lesmoraiiZW Li )flF( 1110 toma tal
e tal it ii iult', Ora, se desmoralizarmos o Poder ao iu1l
perictir tiin r, estamos ent raquecendo a titin xsacia e nau
estamos contribuindo pala melhorar o flu<i País e a nossa
Sociedade.

( )L iria de po it )r tijii,i reflexão a ia que o Líder
do Pm-tido 1 li s Irabailiu li n falasse, esl x :iÍicamentc se
é A, BouU, i nas que nau ii n(asse O P( )t ler como algo tiiic
esta perdendo ci moral, 1340 que esta (kicrir irado.

Cada vez que o Legislativo é
atacado por nós, direta OU

indiretamente, estamos
enfraquecendo a democracia

e não vamos construir um
Brasil melhor sem uma

d emocraci aforte.

Por vrua- vCZe iii' aqui, e repetirei tantas outras
vezes que a minha cx 1 i(cta1iv11, ao chegar a esta
Assei ul)k'il, tími de encontrar urna sitnaçáo bem pior (i(J

qLleen(notm(i. Feliznieiiti, ('itt ootit'i P'°° muito digoa
nesta ( asa e que trakillLiint l)Ira () eo34hiinlecirnento tLi
democracia. Cada vci que o Legislativo e atacado por
nós, (liit'hi ou iricliretanrente, etanios tntraquecenclo d
demo( i 1( ia e não vai Oh ) ( ( )ni ruir tini R rasi 1 melhor sei ii
urna demo( 1,1( ia lomi (.

Ouvi aló, da ii it ida Maria /usó Himmciserm, há
alguns dias itias, e fiquei tIi(ti nilo. Fia tios (leu urna aula
de COFO( 1 deveria fui tc i( )i i. ir umaia 1 )a 1 ii Li de Deputado,'.
Fiquei rue xiguntarnmiu: sem ii o Partido dos 1 uihalhadrne
o dono verdade? Stri (i me SOin1('Iil( ele ihe corno
tuncioiiar, iegisLmtivmm imilt'? L claro que semimpre temos o
que aprta o ler, luas ó pre iS() sdi)er que idcis diferentes
não s,io emnuhis. Sáo aiie m ui diierente.

E .ini que um di',urso tio Legislativo,
de modo geral, (lucre, bastante, do
Executivo. Se aval iatiiios o discurso tio P 1
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no Legislativo, veremos que ele tem sido muito diferente
daquele que profere quando está no Executivo. E não é
porque um Secretário )ode negociar (lívidas tributárias
que seja corrupto. L, I1() é porque flá() negocia que não
Seja corrupto. Nesse aspecto, (lis('Otïl() (la ('inen(la Como
ela está, mas rC(uIlll('Ç() que, neste fl)oIilentO, precisamos
dar mecanismos para que o Governo corrija urna distorção
que existe. O meu Gabinete já está com um estudo para
propor algo para acabar com essa sonegação e com a
utilização dessa justiça, que é morosa, para não pagar
aquilo que é dever e é direito do Estado receber.

Quis fazer este desabafo, dizen(lo que respeito,
)roíundarnente, ( Iti,ilquer ideia e acho que, ao nível das
idéias, lemos que discutir. Mas, nio aceito que me
coloquem num mesmo saco, se alguém considera alguém
desonesto ou corrupto. lodas as vezes que eu sentir que
nosso Poder Legislativo está sendo ata(1(lo, de uma forma
ou de outra, vou lutar para levantar a minha voz, para
que ele seja lortak'cido. l'enho a convicção absoluta e
estou absoluta a ea 1 te ic( Nado coa ii,i democr,wia, l)O(lUC
a pior das democracias é melhor do que qualquer regime
totalitário.

Muito obrigado.

Deputado Miguel Marlini
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Deputado Miguel Martini

MEIO AMBIENTE, SAÚDE E

ALIMENTAÇÃO

Senhor iciduiitc
Senhores Deputados

Tendo em vkia as cotisIa:iR' discussões trava(Lis mio
inundo i!iteii() acerca (11)5 ptC)l)leiiiaS CCOIõtiN)5 e
aiiiI)ientdis, quero, CII) primeiro Inc ir, expressar algunias
breves rcIIexne obro. , o tema (Id ( ( 111 )uid.

Em eguriu li lugar, apresentarei um Projeto (k 1 ci
de extrema importincia. que tem absoluta relação com a
',.Ili(Ie e dIiIi)efltK.i(i (Id flOSs,i U) iuii, I(,n,.

t"Jo ( II IC '( relt' e a (iuietii 1 ii 1 )IiiLi(.t, c()iiSI(IeR) (fliC
a oc,isiao e pii Iii	)dId l)('I1 i I 1' I('lIi'tir obre a I(>rmnd
COiflO O homei VIII 'e (()ili )I)It,II)i	c OIII a natureza co
meio ambieritc'.

Ao peu ori ui :ios Belo Fini bote, com extrema
treqüência no (I('1 raramilos (0111 atOl iicntes (1CSagri1d'uVCis,
em decorrt'iicia (LI aciumulaçni 1' aR' (pleinla de lixo n
ruas, a\'cr)i(la' 1' jmiças (Ia tona u entrai (Li cidade. Nos
ISIlIrOS :erilei i( 0', (",lC problI 'n:a' e agudizam, (Ofli a
conseqücrii 1,1 tI,lV(' (1,15 (loenI,,e, (le toda espécie e SUaS
e(luelas.

() I",t	ul('I,I(I,l O 11iCi() .11111 II('lit(,', 1iI1),j \'('/ (LiC
apresenta (I mim , 'elflprC, resí(ILJO» !hl() (lcgra(LlVelx, lido
assi iii ta k	'Li n, o reza.

() r,1l1IIe dl út!UI() de lixo n'lide 1) descaso 1) o
(k'sper(.li( RI mIo re(uJrsos natu,,iix. F r('Ilex() (lo nnR() k
prHlLlÇi(i (II' illild 'O(iCdI(l(' ilur''Cl upulosiiieiite
consurnista

OhviaIn'nte, este tato) que tio a diretamente à
responsahiiklad' (los 105505 ,idniinislrad res municipais.
As Prefeituras isio ('sIdo, ai:idi, u oriseiuind erradirar (is
pontos (II.' ,l(uullitui,i( ,l() (1() lixo IILII', Rir (lesr:nposicao,
poluem ada liii inuu as io-i 1

Gotaru,mmnu', (te solicitar ao Sr. I'retcito e aos Srs.
Vereadores de Belo H o rito:: te, em
primeiro 1 Ligar, (lC (lêem (1 exemplo; e a
todos os li1(ul1i( 111105 que r(''alIVli)1 OS
I)r() l )1e1 11 , 15 (l(' ,l( iuniuulçiii Ik' lixo e de
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poluição, pois uma obrigação prioritária é cuidarmos da
',iúdc de toda a nossa população.

Quero conclamar também aos senhores deputados
e a ('Sta ( (nweitua(kl casa a promovermos utii seiflitirio
,(Am , a questão do lixo doméstico, e ainda campanhas
educativas mobilizando a sociedade civil, entidades
ambientais, instituições privadas e o poder público, a fim
de que através do debate e da participação, encontremos
alternativas e soluções para tais problemas.

Ao Governo Estadual, gostaríamos de pedir que tome
efetivas providências para cessar os incêndios que, ano a
ano ,estão acabando com a nossa floresta, desequilibrando
terrivelmente o nosso eco-sistema.

Mas, a isso tudo, com toda sua gravidade e suas
(oI1s('(JiI(ncias sociais, se sobrepõe um fato que é ainda
1) h is terrível

omo todos nós sabemos, a Franca, ou melhor, o
Sr. Jacqucs Chirac, Presidente da França, tem se colocado
de costas ao clamor do mundo inteiro contra suas provas
nucleares no Atol de Mururoa.

Tampouco os nossos governos, nacional e estadual,
nem nós mesmos, como poder legislativo, temos nos
I)ronunci(10 e feito uma campanha contundente contra
essas provas nucleares absurdas, provocadoras,
atcnta(loras contra a paz e, sobretudo, prepotentes.

flTrata-se de um Projeto que visa
a proteção cia saúde das

pessoas e do meio ambiente
Me l) ie01 Pa muito a lxrso11li(lId' arrogante e

1 )1 (1 )Ot('iiÉe rio atual chefe de estado 1 r,ii 1(('s. corremos o
risco de que ressurjam daí velhas e (on(leIla(kls formas
de atentar contra a humanidade.

O outro assunto que anunciei refere-se a uni Projeto
de lei, cuja apresentação, perante a Mesa desta Casa,
tonnaljzei na última semana.

Trata-se de um Projeto que visa a proteção da saúde
das PCSSOilS e do meio ambiente, através da
regulamentação do processo de lavagem de

em i1OSS() Estado.
uan(i() critranios, como consui'ni( kres,

eni uni estabelecimento coinercial, o bom
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1 , ( ) 110 lKOnICI)dá atenção para (<)i, Litores: ( ) preço
v,1 1 i liii i( LII k.	norina, de 1)lk:açi( ) i ii iversal lornou-

Imiti(lilminunte ticcessalia Cm no'; "()	- tanto pela
( I 11 1(1 1 i( ( II' Xi III LII le ( k)S valores ai nt )t Jit li i ' ;N rlWi'Ca(lOiiaS,
(l iIi11l	1nk ii'('() de Ievarlli()s lua ( asa )n)i l t I tos de
satisliçaii d l(iVidi).i.

Lii ,, dkknçóes, decorrente (Li tiliiiii iflhl1iOflaFkI
e (1,1 1 ínil vigilância no campo do (li R'i l( ) ihi tot isi irii ( (or,
((('vi 'ii: 'r (oiïiI)atidas. especial mciii e. tio "(!to[ ((e
aliitnt,n,ao. F.t,i presente aí a 1)OsSit)ilI( LII (1' i (e 'en atetido
ihI() , i )e ii.1 '. Ii flus() 1)0150. i)ia. taifll)eIli a fli)SÇ,1
Essa IMIKupaçio 1105 acompanha ao	orrerrnos um
sul)erIml('r(a(lo,	(JITI,I t11(?rC('nid,	unia	Ii'ii	de
lioitilm tJtigíIiij(iI o).

Avetc'- 1)1)011), ioileiii ser traidos peli il)11ï'm)( ia
- jti't.iiiu'smi(' tini itt»' ittiis ((e,ItCfl(,a() 11)115 I('(Oilif'Ii(Li( los
,i (1(1(111 vai (Olilpiar ('5'US gêncios. 1. 0(0O, por (Xeli)plO,
Li h,11,11 3, ,iIlIfll.'I itt) de Lirii ( ()i)Siiilli) mia	ilesa do

l)rasilcimu. ( .) ti,Illi JI:'r	lona-1e- ,is,i 1' l('\',i(Li a (lar
ia ao produto mais 1)00110, 1i1,li liIIipiilllo, l)(Ii

(.OnVi( Çd() dei ;ue e mai sauck'ivcl, mais livrei (e imflp1irczIS
(.' de (011 iiflil1iÇOes.

(oni ai tatata te demais tubeftuli»' ). nuie bem asimu.
Pre imli('m)L( para ter iia»' iiciti junto) ,1() (Oifl()r1OkJr,
esse produlo passou,i chegarás I)dfl(,is e i" prateleiras só
(leIx)i' de -,co- suhrnetido a um )roccsso) ind tust rial de
Iivaci 'iii. N,u há dúvi(Li (te (IIJC 1 iO1 ((lii) (iii) iS )CCt()
imuIluim. Mi', mi,o se garante que seja in,Iis rei Oi1i(l)(LiVel

/\ t'xpluao, ao, Iuiimd ida cmii ,iiiali'.es e mt'sqtiis.r- (lo)
Imi '.Iiit lii vtii ieim (li' i\emi)e miini,i, m ls4,\, ii i)ig,,1(.) (Li
So' iei,mri,m cl,i .\rri( iilliti,i, e siiii1ik''..

liii pri iii.'iio) lugar, j)0í((IJ(, ai) SCI l,iv,iihi, a batata
tinta c,ivamLi natural de j)roteço, (Inc	'.oS

amatti'rislioas iiutrickniais, prolnngi i'ii n'i mb (te
(1 mnSem\aÇ.li) e evita o e7verdeanieiitoi, result,imtte de uni
proxe'sm) quirnico que a toma impr( 'j1)lia pala o consumo.

Em segundo lugar, porque a água iitiliiaoLi pelas
mink Li li". lavac ii ra é o Iuase sempre mao le( tia la,do ixu tio
(te vila ' m nii,rio , (onsti Luindo-se em veuul()
ltull( ' tl( i,il ik' 1 raIlsil)iSsao) de (li)('flÇaS.
Pes(Itiisa R'aliZa(la pelo PulA, em ilmtii)i(i1)ii)s
produloiv ,, ( le tUt,llcI no Sul ( k MinaL,reveld
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que apenas 20 11/o dessas unidades trabalham Com água da
COPASA. O restante faz a (d)taçâo direta dos cursos
naturais, açudes, represas, pOÇOS artesianos, sem qualquer
forma de tratamento.

i Os danos Causados ao meio
ambiente e os riscos de
transmissão de doenças
levaram vários países da

Comunidade Européia a proibir
o sistema de lavagem industrial

de batatas.
Um terceiro fator negativo ai resentado pelo sistema

de lavagem de batatas são suas conseqüências para o meio
ambiente. E praticamente unanime entre as lavadoras o
procedimento de despejar nos mananciais a água usada
para a liinpeii do produto, sem qualquer processo de
purificação. Resíduos de agrotúxicos e de fertilizantes,
entre outros, são lançados em grande quantidade, COO
efluente, em nossos rios e lagoas. Ressaltem-se, nesse
aspecto, os casos em que, à jusante das instalações, a água,
contaminada, é captada pelas prdeitiiris Iri distribuição
I'UifliCipal.

Os danos causados ao nwR) ainbiciite e os riscos de
transmissão de doenças levaram vários países da
Comunidade Furopéii a proibir o sistema de lavagem
industrial de batata. Alguns Estados Brasileiros, como o
Rio de Janeiro e o 1, rama, tal ii ei li já possuem normas
legais disciplinando o assunto.

EStamI )s a )resei)tai)(1() à ( asa uni projeto (II' lei que
estai )('le( e tilil meio termo, ()i)Si(lelaildo, de um lado, a
neCessi(ldde ole proteger a saú(le (la )o)uiaÇã() e os
recursos hídridos e, de outro, os hál)itos de consumo e os
investimentos leitos )elos emi)reários do setor.

l'roponios, em restiino, que o i)roc('sso industrial de
liIll l)e/d (ld	l),lt,lt,is s('jl (Otldi(iC)l1,td() d ,ld()(do de
1 i,idrõt's ',1iiil,irio	r(I('r('rlte	a ,ii1l,i titilii,id	e aos
(LIi(l,ldO', pu't ('1 iore Pala ('VI tar a poluição dos
n ) 11,11 l( i, 1

1 r)sermtos taiitl Icili iii> projeto

ItIi:	Pr0i)0,i0 (11' (Ind.' 1) podei (HiI)iI( o
l011)\ 1	iiitto 1 l)oplJl l( Ii) 1 III1IHOIH S (II

Li
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(;( IdI(( ilu(I1t SOI)ted,vdI1t,fl'(IP,(h)( (>I11II1)() de hatitas
(( (Ifl VeZ (le LIVdC Li,. Ali d Secu, SI)QIflOS,
1h11) (l('I\I 1) prcxluiu ((liii lp,lIeI1I.I Ido boi. Mis, com

(OOVÔR) Ifldi. d ,111( lu (ii> 1 ()flsLjl'fli([()r e a
)lt '( \ Çr() do	 ei() aiil,íeri t

I:StdIll()s(OIlVi(t(), ( le&iiie, oiir IiiiÍoriniç,'io desse
(111 (1i1)k)I11,1

ir i
	1(211. ViiI1,I, (',IdI,l (1111(k)(1111(k)il)is 1Jr1

i x)ILInLc' (itr)t r l,i' (lil'tl li (It' (mçiliar a
,ltIVI(l,I(l('' I14Ií(OldS (:01)) (h itlteuss(' (Li IR)puldcic) e a
l )rk.0 (los 1('(111S()S I)dtIiI,IIS.

Deputado Miguel Martiiii
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REFORMA TRIBUTÁRIA

	

iS	1	ii	hill ii	li	1 	i,ii 11,111,
til)	tiii uI)i 1)	Ii	5	Clii	i(It	1 iit /i liii'

Se'nlioi',is e Senhores,

Quando se coloca a questão tril)utária. observa-se a
Llnanillll(la(le em tomo da i(léia de que o sistema precisa
sofrer mudanças, e mudanças urgentes. Basta, entretanto,
que se ponha a pergunta sobre o que deve ser mudado
para que um consenso antes tão pacífico, quase
evangélico, se transtorme, de pronto, nurïia torre-de-babel.
Urna tal concordância no plano ideal, egui(la de tanianha
mrk'rnI(-,1 rio âmbito prático, nos (la bem ,f (liiileilSãO dos
interesses em jogo. Aliás, mless('s tempos de ganância e
(mmli() ,io lucro, oassunto diz reslx'it( m ,moúr'gão miiaissensível
mio ',i'r lim,mmn,ino: exaiami'mcnte o bolso.

/\(re(lit,mrilos, (1V início, (1w' um 1)0111 sistema
:mlRmt,íri() (leva atender ao princípio da sul i(iéilcia. lima

suas tunções precípuas é, ex,mtamncmite, (k)tar o Estado
ik recursos necessários à C0i1sc( (mçm() (IV 51h15 finalidade
1 icmcas. Aqui encontramos urna )rimneira dificuldade.

mais deverão ser, no mundo contemporâneo, as funções
estatais? Entre os extremos do mínimo I)OstlJlacJo pelos
liberais clássicos e do máximo defendido pelos estatistas,
e preciso (nIorilrir 1) justo (IimnemrsiorlmmrHnto do Estado.

rUm bom sistema tributário
(leve ter também o caráter de
instrumento para uma política

de distribuição de renda

Salmrss que o brasileiro ainda (st,m linmi.t' (IV uma
((i?1'(ií'il(i,i adequada (Dii) rospeito à s-iis deveres de
(i( la( tão1 ),11d (0111 O lisa). Iiiit 1(1,11110 O gigantismo estatal,
ds administrações perdulárias e ineficientes, falta de
lrmmhjxlrénc'ma e de 1)1i'11eja111ent0, imncdiaiismo, lxlteriialisi'no
estatal, não são, cerlamnente, os melhores estímulos para o
contribuinte. Se, de um lado, alxm)inarnos a atitude do
s(im iem,a( lor, somos obrigados a rec r ih' er
(pw, treqüentemente, sao os l)1('l)ri0s
govemilos que oler(x:er)) munição ixmra que ele
jm m'tilique su,i (oil(II,Il,l.
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I..iiii l)OIP	-.t(I111 Ii il)tItIíI() d(-v( , 1 [cr I.iItIIJeII	o
(:ardt(r (l(' i11stíul1)I1tc j),Ií1 tIIIld j)Ol i(..I dc (li4til)tIi(I(1
de renda Esse e tir) (lo, mdi'. iIn I ))rtdllte ' .	1)e i'. (li).
tributos, I()IlladOS aqUi ((>111(1 111(11)'. paia a pl0I1)()Ç.i(( (LI
justiça social. ( )ra. .1 ((1111 ('I)tídÇdl) (l(' [('0(1.1 lO) lrasil e
escjnidalo'.a.

Basta 1101 ('X.11ll(' '.(Jj)erti(i.11 (ara riu. mno'.trar que o
sisteina tribut.lmi(r 11.11 Ion,il V('I1( IdIIl.II1(lO n.Iq1IiI() que
COl)StiILii Sua'. 1)r111(ij),ik 1dtO('5 (II. (Xi'.t(ll( ix )('.'.11)ilitar
O (leSeInpeIlho t''.t.it.ml e tdil'r

E verdade qiiea (.tdhIli/.lç.i0('( 1 (I)ôifli( .1 t('V(' 1) niento
rio no livrar do ) Irn h )().to iflhld( R)r)d)in, ('.1' iflCCdIHsiiO)
I)er\'ers F1 )I (j( l(' ii1( i(J(' '.c)l)re (1 1)()1!,o (II '. N' Ilart1(Ios e tira
lilais ele quem teso fli('I)Os. Ma'. ') ,i!ii.il ('.1.01(1 (k' (:oisa',
corre() ris(ok' 11.10 .e( ()IN)lid.ir, a i1)(I).q(IC i.t'j,iiii feitas
reformas ('.tr(iltiIai'. qi	(i

r	-
Entre as tnaielas (li) sistema
atual, destaca-se a elevada
participação dos impostos

indiretos na carga tribuLíria
brasileira. - -J

/\iIiJoo, 1) 111 ) 11 )	i.(I)\iiii	'.))ii (lII'.i(Li )ieIil)1ii1),I,
(r1lr('.i'.l)(i1(Ii( iiii,i',cl,r 11IILU,U)	('.1 (	11111.1 (li'.( ,lii'.,I'
(los 1)rUI)l(_')i1,(.Vi)t)I1t.i(lfl. II )J( 'iii) 1 .l.ido, 1 IIi(illi( 1)10'..

limo '.(')q(i('.(f	II,l.ii,IKI.(I 1 , ( 1 1 [0I ) rol,,	II,, 1 )uliti( .1
triI)(i(,1il,1,	1.1)) '('(.1 ililir il	)u'VYE((fI.i) .I',.u(I() 'tino

€'k_i\/ci(l,(	),i)Ii( il),I(.(() (II». iiiil)C)1.t0. iii(liI('I0. 11.1 (.1)14.1
(1111.1 \'(/,	tis	11111,1

SiItJdçao illjli'.t.i, visto (1JP X'il,ili/,i ()'.i)I(')lO. .il0)IiIIi,I(1OS
e a(:er)ttJ,m .1	( )il1&Iitr.I(d(.) (li'	('I)I l.L

A ('1,1 ,ili,m'.e si t('iO)I1l('))C) II,) (V.l.,i() lisi .ml. 1h11
si ,gtiffic,divo illiIiieF() (II' iI,Iii(ll. IiiiI)Ie'.,I'. l)r,rsileir.ms
resisteni dii '(li)l I )rino 'rrto e'.jiniiI,ieo (l(' '.11.1. ()l)r04.mçoe.
tribcit.:ri.is. () 11i((,iIii'.11ifl'. \'.i() ili.de.i
.1(1 ,itia"i) liii ),i.i)1i('11I( 1 1' .il)(' lO .1 F('( ((['.11'. jtidi i,iis
protelatorio5. '\ l) f. ( l1 ( . i '.e I1.)I1IOLi (II' t,iI tnii,i Ii,ihilual
que ernpres.mrmo (11' (orle 11.0) '.1' )ej.iii1 de
se contesr '. )I1('ti,i(li)i('.	(neO) (1,1
mídia, viam IMBR\ III P'' toilo 101(11(11)
ouvir. A	1)11111(1 temo i 11C14a(l() ()
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descoiuproniisso (te parcela (li) emprcsariad() brasileiro
(:001 a No (, certeza (lelt", (lualit() a i1111)UIii(LIdC.

El1(jtl,1I1t() lhe. sOnei.11hl, estreita-se cl I)aSC e
multiplica-se a c.11gd sobre os que am. E quem paga
imposto neste País? Em I) rit )WiI0 lugar, os assalariados,
que no têm como escapar: não bastasse serem vitimados
pelos impostos indiretos, 5.0) d(-,contados na lonte. Em
segundo lugar, o setor produtivo, inoi mente as l)ellleIldS
e médias empresas, que ainda imo se ievestiini do nianto
protetor (LI iIrtocal)ilidade.

Os remédios para a insuficiência (ia arrecadação têm
sido buscado, att hoje, quase que exclusivamente pelo
caminho legislativo, e, o que é pior, da maneira errada.
Se os recursos ti,i() Si() s(lIi(ierltes, se O déficit público
aiueaç.i, ( ri.11o-(' novos tributos ou aumentam-se ,rs
alíquotas. l'eii.mli/a-se selilpie (111(11) paga pontt.ialniente,
pata a alegria dos sonegadores (onttmmazeS.

E bem sabido, e argumentos científicos o atestam,
que ao aumentam das alíquotas nem sempre corresponde
igual cres(IIllento tia arreCa(LiÇ() efetiva. Por outro lado,

t alíquotas rdioaveiS (lesestimul,rIl) a (-vaso. incrementam
a atividade produtiva e, em (OIlSe(lüéflCIa, trazem
reSUlta(k». )OsitiVOS para Os colres públicos.

Chetou a hora de inovar. l'odc-se perícitai'ncnie
aumentar os recursos ) ( IiSJ)0SiÇ'l() do Estado sem novo
ônus para o contribuinte. E só combater a sonegação. E
só acabar (001 a farsa dos proprietários de mansões, iates

•	 e aviões que (ImIamam elula de tios poucos sal.írios
mínimos. Into'I,mi)Io, justiça o iii não se faz nem com

• pakivras ° picciso ter ,i coragem
de agir. 1: preciso, 1)01 exemplo, a I)am e lhar a máquina
estatal controladora e fiscalizadora, que mi wndo
sucateado num processo que se acentuou no flí(i() (lesta
década. O soneg.l(lor 1) ri s l t i/ I dinheiro l)tl)1ico: no se
pode ter coinplacêiicia com ele. () Brasil precisa
(:onqnmstar '.(Id verdade tisc.ml.

l:stamnns 11,1 miuiiiênci,i de miin,m reforma do (a1)íttlk)
trilutário da ( Ol)stituiÇt(). Nos,,o temor e de que uma tal
reforma insista em trilhar velhos caminhos e no
corresponda .1 uma autêntica mudança de
cultura.

Pelo que s,ihenios, por excimiplo, o
projeto do ( •o\'errlo insiste ria V('lha tese
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(entraiizad(Ma, (3]I1 chega até fleI1](J 1 ameaçar a CsC0(ia
C_iC 110550 t(:'dIfdIiSiïlO. A CXIHrI(,ii) (k motivos (31k'
d:0l11piI1hO(I () dilieprojeto ('r1(liinl1I1i(h) pelos Miiinti'os
(Id dFCd ('(iliI(i]i(I III) Presidente (ii kepLIt)licI menciona
os quat ro	 di r '1 orma

a) i 1 o 1>iiticar o sistema 1 ril )lJtdrin. aumentando sua
1 (li o ii( id,idc para o 1 isc ) e jxi ra o contribui iii e;

b) 1,11 ilitai o ombate 1 suiU'giçIO e às injustiças
II CIII	iii

c) (Ilmnílmuir O LLlStO Ríiil	e ampliar
(III ix'titividade de no'sa eUio)mia;

d) III initim urna distrit)uiço '4)(iIl flIliS justa CIa
l]tt tm'it)1itarim.

Resta .it Ici cubo o tesO) pI ('1 ende ÍI(il itar a
C0i1SCCUÇ.O (	iii ii )i( iOS( ) (II ij( t VI IS.

() (iiti>-lm,isiI. () pdld exeiIi1)litkIr, tem sido tatal
O (i( . Cl)13)('I1l1( ((LI (XOi]OiIlid 1lI(i0flcIl flUrfl t('1113)()

(Id' globaliiacii 1 ( recente. ( ) pc() (Lis contribuições
sociaiS Sobre e t'inpresas. pdra 1 itar Iiii) CdSO típico, vem
inibindo a niyn de novos emnpi(t()s e incentivando o
çresciIneilt( .iI istiido (LI CCOIi0illid intorinal.

Ndo (iIXFii 1(jLIi fazer 111111 .iIi.Ilise exaustiva (LI
reforma. Liitmttimitn, iiio pomI(miR) .. deixar (II ex1)rcssar
1 U)SSd 3)IC(X 113)11 dl) (-()[]" () (lii ii ). ti V() que exonera ti 1( Iis
as expurtiçõe. Mmna (' er.ii . e outros Estados
e.xportd(ilIm( dc niiteria-p irot ('i dl) seridilmeirte
prejdi(Ii(id).. lii) I]l)S(.) Cdn. \'dI -1 II Minério, ficam as
crit€'ids (_ (It iitti do-,(1 flo ,iIi]hIm 1 111h.

A til(h( til III' ( lFiI)liliiIeI)) 111(111 N OS produtos que
compiei) d 1 t'.t,i I1,hl(,1. '-1' litin (311C justa, exige
n1eanisinu 111103 icnatono- )iiI .i regiões agrícolas. Se
assim nào I( ir teiti . Minas )eRk'm.I mais lima vez.

Eis, em siiitei'. minsi inodesta omilribuição para este
debate.

Deputado Miguei P4artini
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Deputado Miguel Martini

DEMONSTRATIVO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DO ESTADO
Sr. Presidente
Sras. e Srs. DepkiLidos,

Devo conlessar ao que me ouvem que, ocupando
hoje esta tribuna, não o fiaç co: ii ( ) sini iles intuito da
aiitoproiiu)cao, nas st'iitiiidti jeistilie tido orgulho por
iiiKkutiVi ( le )iii ii ia u tona P e, estou ( erto, eií (onsobdada
tuitiranieiite (Orne) watica e las ti 51K sal iitar('s para o Poder
1 .eLislat vo e (las mais coe: entes com OS princípios
Constitucionais e preceitos defli(xr111(Os que nos regem.

No se adiiiile disciiss.o, c OS últiflioS acontecimentos
ocorridos no Pai-; l)eili O coniirmain, sobre o tato de que
a atividade elos três Rxleics (ou5titLiidos (leve ser de tal
rristaliníeiade e, para u.ar um termo ('tu voga, de tal
ti'ansparmcia que uio deixe dúvidas ao povo brasileiro
sobre siii 1 se ira e correção.

Fui lk:rtictilar, quando Sc (]ueslionan) as finanças
púl)licas, temo ont:ihui,iteodireito irreturquvel de saber
para oud' VR) e como se uiilizun os tributos que paga.
Sem iiie::cionar que a ara tnhutaria ciii nosso país,
convivendo (:o:n e'levada concentração de renda e
ineticiente aparato liscali ador e arrecadador, incide de
modo (ontliiid 'ute sobre I)1rcelis da poptilação que no
se incluem, nec essa riamente, entre as mais bem
aquiiilioadas,

oicideraudo e',,a ealid,iek', e eo:isideiaiido nossa
ol )rigaç ( ), no texto (( mst ilucu mal, ( lo o Legislativo
íisealiiar a de'liisiçio (las \'ei}),N públicas, ocorreu-um a
ideia deistituir iiii) l)()leti ii (X)iit('ndOdidos lxsk:ossobre
o ,ind,iinerito (I,ls tiu,uica ciii nosso Estado.

Na qual idade de Presidente da Comissão de
Fiscalizaçin Emane cita e Or,:inent,':ria da i\ssenibkia,
acent Lmu-se ciii n iii ii, ohviai nei ii e, a 1 )rex tq )Iço de não
negligenciar o preceito do artigo 74 (la ( nnstituiç'io
Estadual, segundo o qual cumpre ao Legislativo a
Iiscalizaçio ont,hil, ti:ianx'ira, orç,ui:eutúria, operacional

patrimonial do Fsta(lo, Seja (ia
idniiuistraç,in direta, se'j,i (Li indireta,
mediante uniruk' exteri o e iterito (le cada
Poder e uni i l,i( le.



erfil de uru SoIidaristu

Ini('J'pret() o texto k'aI d,1 11 1d 11(itd mais abrangente
e ('IltCll(Ill (ILIC(al)Ca i), ;neinhro (li) PoIer LegisLitivo,
não n0 exercer a ficiIiiçio, (0100 Liiiihem (liVulgá-la
jUlho d 00',0'. ( 0ihStitIjiihiC'.

l'u(ie observar, porélil, que tU) tatiava até agora um
intriiniento, ti-aduzido cor linguageici acessível e objetiva,
que rio*, permitisse levar uk't ividades que nos
(onk'rirdin mandato a SitLiIÇ.0 tiihliX ('11,1 (k' Minas Gerais.
l'isec'se instwmcnto(;ti(' o'Ioti pux orando materializar.

A VhIhiliZ1Çd() (10 projeto toi toiihl(l.I possível graças
a rooperalo da Sccretai ia ohi l-atendt, ao repassar
regolai iiivicic' i (oink'io qlio' pu''ihi a'; informações
rito e'iria. tS4dS. do) iiiV(', 1v r)i('(c) íi'pdSse dessas
indi( lÇ(X's, ObOletilil pIox:uii ("j)eli1Ií, (lv i()rifld didjtica,
(01110) estamos operando	Ixecictivo, 1 egisiativo e
J u(li( lario - com os re :uro (10 1 rt 1111).

Nio pretendendo tixar-ine ('1)1 detalhes técnicos e
numcn(o ol)re os quais ter() (IS senhores ol)ortuni(la(Ie
(iv se .11)1 ol unda r ai r,ivvs (Li leitora do documento,
got.tii.i, 11,10) o)l)stant(', (II' i,i/('I-lhi' lirv.vntlçao sucintd
de 'Seu rooteudo.

/\ (leu 1)1111 naçai 1 1 u(-- 100' 1. iU'(('ii • 1 1) 1 0 pri ada foi
1 )einoihtrativo da Execnçio ( )rçaicrviitria cio Estado de
Mii ias ( vrais " , como consta iLi dpi, (oni o unha chancela.

primeiro numero c.rnlpri't'ndv ol,idic referentes do
j)erio(i() jaiieir(setc'flll)ro do orreicte •irio, e o
lx ui11ei1to ri publicá-lo elo hoc mensal. Para tanto,
e'tar('i proximamente dit1d(> viii r.i(1.I nesta Casa Um
projeto de FCSO1UÇa() que ((til , ili/( ' 1 dai Ccl. Conto, para
O) iflOsilul 1, ( Ividentemente, ((Ii)	c1)( (ir) rios colegas.

o, cio nau )do o mar useio ) do 1 ) ' li 1( ii isi tal ivo''. temos
ci R'ici(,I() de IlossOs (01c11)0I,idii(',, jiiuiki ao Executivo e
nv',i,i (	oncijotil.i'lio oulu.x iiiuuvntofoi elaborado.

1.111 sequeicii, k'iuo. ,i ,inu u'i iii 'lo do lasc:k:ulo,
t.ml 1 01)1() me estou esienoleimolo> i1('t.l tribuna, e um
tioS',)íi0 l pretende. loiitv CI& U})estilu1dr o
(liscerriunento dos leitore,,( . 111( idLii ti 'iii uo e expressões
de ind '111 específica e thigurtitv lvi nu idade.

A execução orçamcntiriu di uIr"pca, efetuada P'
u,1(1,1 (11111k)5 oiga Os (la adi o ilisti I,i( direta,
vem a seguir, Contrunt,lni lo o', reditos
ailli)iliadOs, tanto) orc,minr'ntai (0, (01111)
,idiciorm,icc, (00) a dcpvsi clii mi'' O' ,iqtIvIc(
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acumulada no período. Em seguida, mostram-se números
análogos paFl autarquias e fundações, como órgãos da
administração indireta.

Prosseguindo, temos a aplicação de recursos em
programas de saúde e para investimentos em transportes
e sistemas viarios. O qua(lr() com dados sobre a
manutenção e desenvolvimento do ensino é mostrado a
seguir. Existe aqui, a propósito, um fato auspicioso: o
Estado já aplicou 34,91% da receita de impostos na área
de educação, (ontrastall(l() com o limite mínilTlo) de 25%
definido   i io a 	201 da Caila Magna.

Temos, então, os recursos pala amparo á pesquisa,
basicamente consignados à FAPEMIG. A situação atual
não é brilhante, é forçoso concordar, porquanto na
pesquisa loramn empenhados ate agora 0,48% da receita
líquida, quiri lo a ( omisI ii oição, o( artigo 21 2, estabelece
pala tal lio uru patamar irrílrirno (]e3% da receita
orçamentária corrente do Estado, excluída a p a rcela
devida aos municípios na forma do artigo 150.

quadro demonstrativo das despesas globais de
pessoal consta (la página seguinte, merecendo também
esse poi 1k) LII ( : ) m1 )entarl( ,. A 1 ei Rita Camata, a vigorar
em 1990,  ('51,11 )('kX:e que, pala 1) 1)tóXiIilo ano, OS poderes
púl)licOs l)O(leíã() dCS1)Cfldcr «i(é 63,8% das rcc:cilas tiaS
despesas com pessoal, pam chegar gradualmente ao limite
máximo de 60% no ano de 1998.  Neste exercício
tinanceiro. vale a norma da Constituição Federal,
limitando ciii 65% o valor a utilizar-se com pagamento
cio Íuncionalismo. Ora, cru Minas Gerais, até o mês de
setembro, o oiis )el m(lio total cictjv,i( lo era de 68,34%. Sob
qoakuer dos (riterios, I)OJt,ltit(), é uma realidade a ser
ponderada.

As receita ,, e dcspesa' segundo as categorias
econômicas C int, ii vi cio próximo gráfico, consolidando
os algarismo,, d,i .idrninistração direta, da qual, logo após,
temos a (lls(riminação de gastos, incluindo) encargos e
iiiiiort iZaÇOes (Ia (lívida i l)t( 'rua e externa. São (lados
importamlt('s, ('videncianolo) jx)si(ionar-se o Estado, nos três
trimestres considerados, com déficit orçamentário
próximo de 30() milhões de leais.

A arrecadação de impostos realizada
nos nove i ('s(' (sta na pagina sul)5C(1üelitC,
além das ti,nmslereiicias legais ('t('tu,Id,ls (iii)
favor (los t)lLhllicÍ1)iOS. ( 'oniplela-se o
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'1 )	4I4nHr,4II\()'((nl)d	I€'CeitI . ' ' l>,' .i(l,iI)(I,I L iiiiici
Mil 1,1'. ( (t,lN, ViI1(1iI1(1,tS do Siein,i 1 Jiik:o (li' S.iük' e
<'(I( I( .4(44), 4' tIi1,IIi/d-Se (0411 o.,;, 11(h) (1,1 (1 .ui	Li
(Ii' ( ( 41411 i4',)'iI( 4.)'', 4 I,)SS)IR.i(l.l	4 Imilu (14'. Cl('I)V..I'.
4 orI(I1I('' (' (14' 4 .lj)it.il,	).lI.l ,ll('il(llr .4 ('V('i)lLhIi'-. (.14(914 i.IS
14,1'. (1(41.14 (44	(MI , 1111k . n1,11 i,],,.

F'.t(	' 4411(14(4 I114IflCr() cio	1 )eiiiun '.tr.il i'.'o" hera
.lInhIliur.l(1( 4 ii.i'. ItJtlJrds ec1Iç4)4	41)erl'..iI'.. 4' (hlrd 1,11114) I11()

1>4	u 4Id1Jc)r.1ç:.o (los 4; 1c44.N e (1(1 pUI)IR(J Cl))

ger.1 1.

\ilto .1 it'iltt.i (ILIC, Clii UIIilii.,i	(1Ii'.e, 1llt,4-.0 de
1 p('Ilel(, 41,4(1 >t q il (II ii 4 c'xercici() cleiiicx 1 .it Cl), ('Iii ,iI )'.( >11114)
,1(,ltod k '. i '. I.u,ioein vigor. Fslipiil.i ('hI qLIeI )I1'.liltii(,OeS
públi( 4' (I(h'(')) (1IV>Ilg1r. .Ilterndl)v.I)nerlt(' peLi ii>ipren'..i.
ie',uhii	 .iil)i'flte, S('Ll'. 41(h) ,idii.' '.	()I4I,II)),'I'-, e
till,lt1(C))l)'.. IO1.(1111Ij)1'(' .4 ii(>., ilI(t_',I,il1le'.(l4) 1
(U(1)1)I('II)('l)1.II ('' '". 4	))ii)Iici(l,I(I(' 4k'	11.11)(9)4 .i	ili .411(;.lr
I()dl))	)(4\')))Hhi(')í(). ( ' iii ' 1(_'I)r'c_'l11.I41)0'. 114.1.))

(1fl'.'.,l ICn1C CX4i(' e 11i('R'( 1' ' 4lI"t,l(U(". '.UI)Ie
4) (f(".liIl() CI))', líih lo'. (0411 que e ()i4('ldtLl, I1(''.'.(, 4 ofltexI(.)
11,4(1 '.c olnilll)ck) (1 irnç)r('cindíveI lr,41)dII10 de tkc .ilii.iç.o
(11) Poder 1 t'tlIdl iv(). '\''dIi), 41,44) 14)4 imiuce
k''.j)lnpo.it.ldo lorindliZar apelo .io» '.('!1hur(' D'po?.u]os,

ii1'll'. 4 4))111),II>hc'iU)', de lr.it),lIho, P,lir, i que t'iit.iti/ciii e'.'.e
(Iilj),Iiiileili'.i10) (1.4414k> suporle . ininh.i 1014 iaIi'.i, .10
(lC(Ii(.1I	('itiil.i (' 1'X,iIi)C hdl)iIlI,Ii '. (' . ilerito'. .40
''1 )'l>	)1'.Il,)lI\'()'', I)Ii1i'CeI1(I4.) '.iili'.itlio'. j>,ii.i )))('li101..l-I((
(', .4(1(14,4 (14 tiid>, pI()j))rciOndIulo (k'l(' ((flhl1l'iIfl('Ilk) 1S

4' .4-	I 4.4'. (1>41 Liii 1.4(14''..

(4t iii 4)41)) ic,ic.Io.

Deputado Miguel (i.rttiii
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Deputado Miguel Martini

BALANÇO DO PRIMEIRO
ANO DA LEGISLATURA

Sr. Presidente
Sras. e Srs. Deputados,

Quero encerrar o meu primeiro ano de mandato, corno
legislador desta Casa, fazendo um balanço e algumas
considerações sobre minha gestão, à luz dos compromissos
assumidos com o POVO que me ekgeu e à luz dos valores
sociais cristãos nos quais fui formado e que inspiram a minha
vida e meu exercício parlamentar nesta magna Assembléia.

Lembro-me muito bem que, no meu primeiro
pronunciamento, perante os colegas desta Casa, assumi o
firme compromisso de representar com absoluta lealdade,
dignidade e autenticidade os mais altos interesses da nossa
sociedade, sem esquecer-me da responsabilidade que me
incumbe de contribuir permanentemente ao
desenvolvimento e a transformação do nosso país e (ia
nossa sociedade brasileira.

Assumi o compromisso de
ajudar a resgatar a essência da

política que é servir, e a
credibilidade em nós, políticos.

Enfim, naquele momento assumi, e renovo hoje, meu
permanente compromisso com a instauração de urna
democracia integral, representativa e participativa.

Assumi o compromisso de ajudar a resgatar a essência
da política que é servir, e a (r'e(lil)ilidade em nós, políticos.

Urna política séria e políticos responsáveis são o
alicerce indispensável l)arr rlcdr)çarr1)os a felicidade de
todos e de cada um dos nossos compatriotas e para a
consolidação da democracia, firmando um sistema de vida
em todos os âmbitos da nossa sociedade.

À luz de todos esses compromissos, as nossas
realizações postas na balança, não pesam tanto quanto
gostaríamos. Duvidamos que algum dia consigamos nos
sentir plenamente satisfeitos, pois, será sempre um
imperativo tentarmos fazer não apenas o
possível, mas sim, tornarmos possível a
satisfação das necessidades ca concretização
dos mais caros sonhos do nosso povo.
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Por ISSo, pata rios, o exercício (lO' linlil (unção pública,
e especlainlente tolílica, e UI71 ( ( ) I1III1tL' desafio, fld
medida ('Iii (jLJ(', ('111 Ilinção (li)- 4riii(lP ideais. orio•;
o)l)ritad)Sa hti oaI ii()VdS lIerriaIi'i', i10ViS p(.iSSiI)ilid(k'S,
novos recursos, novas formas ok' resolver os problemas
(:0111 in'iauin,i •i	' liaIIvida(k,

TeniosaVanÇOs importantes
ji	 em matéria legislativa,10 11	Le 11 pecialmente tia área social

Assi p ii. 1 liii &i )(Ifln a polui	1 ii lo a ciência, .i
ti:nica ea arte k' jios . ihilitar o bern iï rriurn ca Íclicidady
(Ia nos-,a Sn(Ie(Ll(l(' .l)er,)l1(l)) toíl,i ,i	IsticuldaçIcs.

(S4d. ioíeili t.11110, .In" (p11' temos avanços
mm1'lj)ortmnte 11)1 m1it('rmi leisIati\d. ("j)('( i,mlmllente na arca
social coei apniv,miiti (lo' Icis iillpnit,iriie...

t\SSLimlliIr)C )' I 1H l(,dl 1 IIS(ah/,l(l( Ira tji e 1105 conlpct(,
(0111 Seri&'(I,ll 1'	«11111 I("1)1 )li'll lili( l,it le.

Tenn) (Iell,lIIdl todas d" 111,if('il,i' levantadas nesta
(i.sa cdidt,i i)O''..,I ( (HltíihUlC,iO SlId d lenios lT1Ohilii1d()
e estimulado ,1 'a lo i&'(hl(IC )1r1 11d 'tttivi l)arlicipaCZ)() tia
(liM:uSS 'tO e )rim/Içio de seus prol Ivnias, através das
auo.Iiemuias pUl)li(	Inumlicipais e IeÇIOmhIiS.

Nós tl1)C	),IrtI(ij)rldo imiter ,imiiemlIe de todo est'
j)10Cc5S0 l)1I,1 i u. 11I,111(l(. t)m{l)' do III) 14d1)illCLe fui

(IeSl0ci(Io) Imi,1 ml interior (li) F.t,iIti, (1)111 cl objetivo de
e'tirnuIar a parii ii>lç'Iu r1)l5-i\,m I1I'-,e itidiencias.

PÇXk'Iiiu', I('I'I!.IF e aimrniar a IU)'l contribuição
h)ÍIICUIdÍ ai rave ole projetos que icatain de matérias,

('.x}):eSsivas. l,ii' o 011111(1	i Siafi-( HI(I,0, (LIC tornara
i() 1 II I,n,ii, iciiorcii,içcn	'0llI 0' a execução

nrçirii.'ntcim e ticicin eira olu kiuli a i('gularitaçao ola
iristalmçio O' 11)111 ioii,U)1(flt(l cli.' uciic j td', lavadoras de
l),Itata no 1 tilo o> controle &' ,m (0(0(0 iiIiz.açmo de
'thinner° ui cT1iç'moquÍri1u,i & orcterihacn solvente;
a imiCI1J$i() (lo' .iI(.iilll,l ,1Lit0ri(Ll(l0 no iol daquelas que
(lCver.'io Ser •)rc4iii(li )OF esta (ai; ,t IlIo'raçmo dos prazos
relativos a 1 rainitmçan do PI''\( , II )(_) e 1.0; a
SiStemati/;i,o 1',) Ir ri/açdo) iL> .. piopn'fis
FCS)j Ita iii e' li,] ,, '\ii li ('mio j,l Pii 1 jI o as
Moircicipais pima ei&'itc de ciaiutaao (li)
PMDI, (10 PPA(, o' dc 1
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11 1rj1i1t	1 1 l('5I( lente da ( 0111 iSSK) de Fiscalização
Fiiiaiueira e ( )rcainentiria, reristrainos a uirlicncia
il1s1I1d(1a I)IId le(el)eí o Sr. Secreliio de FLII1(Janlento
(1(1 lstid, oSr. WiIliid )dOsMireS( ;1 li, , ( jlle(0I11l)aIe(CU
a esta ( asa prestando inloriniçõe- a respeito do
0IÇaIll('tI1() )r01X)St() j)ala O tfXCl(í(i() (l( 1

Ainda dCleSCC11tlI1l()S que ileste lUeS IeCet)CreII1OS a
Comissão de Compatibilização e Aconipanhaniento
()rçuuentario, para discussão a respeito (Ia avaliação de
resultados decorrentes da execução do orçamento público
estar1 nal.

Aqui, quero salientar CI LIC tudo que foi possível
1 raiJalharluos e produzirmos nesta AsSCi11l)lCia deveu-se,
taiuluin à torça e a mística de tral)a!h() (011) que os
IUl1(iOl)arifls, especialmente os da àw,1 terilica, nos
dl)oiaiaIli, Lu, parti(:ularn)ente senti esse luio; por isso,
meus atmid 'rimeimios e miiinba gmmiidao, eslimnulall(k)-os
a (fIJC ( ontintieiuos de nos (arias, sull)aiidO e
111011 plir il 1(1(1 «1' 11OSF1S potencial i( L1( k's )1l li )elllOr servi
I() povo.

Que assenhoras e os senhores tuncioiiírios saibam
(]UP o povo se entirá orgulhoso da r1ualirlade rios seus
servirlores público ,,, na lUe(ii(L1 eh) que ",libamos dar
respostas etetivas e oportunas a seus PI0I)1tlS concretos
e na mediria em (]LJC nós, legisladores, também saibamos
reconheer e liimiiir seu- m1)ermto

íIrIvoc() a unidade para aiingirn 5
os grandes objetivos da justiça e

(lO I)cm COflUIfl, conservando
cada partido, ObViftIefltc, sua
identidade e sua especificidade

ideológica

saibam que o SCII )lCStíi() trails(eih(Ie já,is fronteiras
desta (:asa, do 1)055(1 Estado e da nossa l'ilria.

Considero propícia esta ocasião para estimular,
tanlI)ti»ln, aos luelis colegas parlamentares, rio sentido de
nos tJhlil1110S 111Ii5, para defendermos C consolidarmos a
,iutonrmmia deste Poder 1 euislativo epara
exercernios l pleiiitude (lesta nosa ILhh1çh)
hscalitariora.

Soinetu(lo, invoco a (htlid ide .ama



eriiI de uni Solidirista

raliogir IUO\ o griruk objetivos da justiça e cio bem
(onhijin. (Ot)elVdfl(1(j (,tdd )dlti(lO, O})VihIflefltC, sua
L(lCl1i(l,td( e "(Id (JIC(iIICI(LId( i(leoIor4íca,ina (oni,t
VISd()	II(J'tI	III" t:dI)(Ie	mudanças esIrtitijrnis
ilh(IIS)(1't\'t'i'	d o:iIruço (IC Jfl)d luva S()cie(ld(k'.

FII1IIIh1(IhII', •nIhII1iI( III jI	)(I() Ambiente, (JC ''itiI,
nm	 cLm IiIIILI (II' 11111 hlOVOdJIO, qucrodiruli( er
V ),lI,Jl IJIJI/JI d Ml '1 (lt'td ( dSd. d t(XIOS OS U)e1I (1
J)drtIIn('I(Ilo	1	.1 ( ' 1(1,1 lii)) (los tiiflio,j rio	qiit	III).

JIIJI,LIIIJaIO, (I(IJllJ(ltJ-ll1i._s InLiltas l€li(:i(Id(le.
Re ('IhJilhU 0 lillo IJ(J() 1 (((1) (51)iritO 1CIJov,1cli,	11J

1(1 li II JIdI III)', 0, 11 )'.i J ('.t1)I(0 1 (1 fl(hS(.) SerViço

	

II M(JJJiit Jt'ii- . (I)CI1,J 1h l)5(h 1 áir	(uru
Sua tei 11111.1 1 '1(11 ' )lF l[0 . F)diJ (]11C convertido ('1)1
dá1'i iii, (1( , ti • ii 1(111 b 1Ç'iu -( KTi,Il (on4ru•lmos uru Brasil e
1(111 111(10(1(1 indltdlkh pela pai e pela justiça.

WI1I)( )l es

Muito ) l i içrdi.

(mb) t-elii 'Jitil pira

Deputado Miguel Martini
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