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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2002

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.992/2002

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em análise
propõe seja declarada de utilidade pública a Fundação Movimento
Direito e Cidadania - Fundação MDC -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva
em turno único, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Movimento Direito e Cidadania tem por princípios

básicos fortalecer a organização política e institucional de suas
entidades para maior eficácia das respectivas atividades em favor dos
direitos humanos e da ecologia; articular e dinamizar os esforços de
profissionais do Direito e instituições afins para o serviço de
construção da cidadania e qualificação profissional da população de
baixa renda; defender os direitos e as garantias fundamentais de
setores que tenham sua dignidade e cidadania ameaçadas, como
povos indígenas, negros e moradores de rua.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.992/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2002.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.230/2002

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório



O Projeto de Lei n° 2.230/2002, do Deputado Amilcar Martins,
propõe seja declarada de utilidade pública a Sociedade de Defesa do
Meio Ambiente de Campo Belo - SODEMA -, com sede nesse
município.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e apresentou-lhe a Emenda n° 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
conforme preceitua o art. 103, 1. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade ora examinada possui como principais objetivos: a)

estudar, definir e propor normas e procedimentos visando à proteção
do meio ambiente; b) participar e colaborar com programas
intersetoriais de combate às moléstias veiculadas por agentes
animados ou inanimados de interesse da Saúde Pública; c) promover
e colaborar na execução de programas intersetoriais da proteção da
flora, da fauna e dos recursos naturais indispensáveis à sobrevivência
humana; d) fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos
à defesa do meio ambiente, da indústria, do comércio e da
agropecuária.

Vê-se que as metas perseguidas pela referida Sociedade são
relevantes socialmente e fazem dela merecedora do título declaratório
Proposto.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.230/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2002.
Antônio Andrade, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2002

ATA

ATA DA 388° REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/9/2002
Presidência dos Deputados Álvaro Antônio e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: i° Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 326/2002
(encaminha Projeto de Lei n° 2.353/2002), do Governador do Estado;
Ofícios e cartões - 2° Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n os 2.354 a 2.365/2002 - Requerimentos
n°5 3.469 a 3.478/2002 - Requerimentos dos Deputados Adelino de
Carvalho e outros, Márcio Kangussu e outros, Geraldo Rezende e
Antônio Andrade - Comunicações: Comunicações da CPI das
Carvoarias e dos Deputados Wanderley Ávila (2) e Dimas Rodrigues -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana e Sargento
Rodrigues - 2° Parte (Ordem do Dia): i° Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência (3) - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 89/2002 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Geraldo Rezende, Adelino de Carvalho e outros e Márcio
Kangussu e outros; deferimento - Suspensão e reabertura da reunião -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Antônio
Andrade; questão de ordem; leitura do Projeto de Lei n° 1.461/2001;
aprovação; declaração de voto - 2° Fase: Chamada para verificação
de quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos
trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade
- Antônio Genaro - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende
- Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
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João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Pastor George -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h15min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Doutor Viana, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado João Leite, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

'MENSAGEM N° 326/2002*
Belo Horizonte, 22 de agosto de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o
imóvel que especifica.

Informo que o terreno objeto da proposta anexa foi doado ao Estado,
em 15 de março de 1954, para a construção de Escola Estadual.

A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração e a
Secretaria de Estado da Educação manifestaram-se favoráveis à
doação, tendo em vista a municipalização da Escola Estadual,
providência que atende ao interesse do desenvolvimento das
atividades educacionais do Município, conforme consta na Resolução
n° 9.282, de 6 de março de 1998, da Secretaria de Estado da
Educação.

Apresento a Vossa Excelência, nessa oportunidade, protestos de
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elevado apreço e distinta consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

PROJETO DE LEI N° 2.353/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o

imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Lima Duarte, terreno com área de 2.389.00m 2 e benfeitorias nele
existentes, situado na Rua José de Sales, s/n°, Bairro Centro, naquele
município, registrado sob o n° 12.250, Livro 3 - 1, f is. 166, no Cartório
de Registro de imóveis da Comarca de Lima Duarte.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento de Escola Municipal.

Art. 2 0 - O imóvel reverterá. ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de 5 (cinco) anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo
único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Da Sra. Carmen Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.390/2002, do Deputado Alencar da Silveira Júnior.

Do Sr. Murilio de Avellar Hingei, Secretário da Educação,
encaminhando informações sobre recursos liberados, via Caixa
Escolar, para as escolas estaduais que menciona. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 3.278, do
Deputado Biiac Pinto.

Do Sr. Cícero Gomes da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, SP, encaminhando cópia de proposição aprovada por
essa Casa Legislativa, em que repudia a candidatura de Ronaldo de
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Souza a Deputado Estadual. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Cel. PM Jaime Pimentel de Souza, Chefe do Estado-Maior da
PMMG, encaminhando informações relativas ao Requerimento n°
3.294/2002, da Comissão de Direitos Humanos. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Fauze Martins Chequer, Secretário Adjunto dos Direitos
Humanos, comunicando que foi firmado o Terceiro Termo Aditivo ao
Convênio n° 92/2000, firmado entre a União e o Estado, destinado ao
Projeto PROVITA. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Patrício da Silveira Neto, Presidente do Sindicato Rural
de Pirapora, solicitando o apoio dos parlamentares desta Casa a
pedido encaminhado ao Presidente da República e ao Ministro da
Agricultura relativo à anulação do Termo Aditivo à Resolução n° 2.471,
de 1998. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Carlos Alberto Delfino, Diretor de Assuntos Públicos
Multiestacas Belo Horizonte, informando que o Prefeito Municipal em
exercício de Belo Horizonte sancionou, em 17/6/2002, a Lei n° 8.386,
que estabelece a Semana da Família neste município.

Da Sra. Cleuza Lopes de Souza Santos, da Associação dos Maiores
de 65 Anos de Idade e dos Deficientes Físicos do Brasil, solicitando
seja cumprida a Lei n° 8.899. (- A Comissão do Trabalho.)

CARTOES
Do Sr. Gilberto Naves, Deputado à Assembléia Legislativa de Goiás,

agradecendo o envio da publicação "O Seu Deputado é Você na
Assembléia".

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da FIEMG,
encaminhando exemplar do "FIEMG Index - Relatório da Pesquisa
Indicadores Industriais" relativo a julho de 2002.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.354/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Livre Apoio ao

Excepcional - ALAE -' com sede no Município de Juiz de Fora.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Livre

Apoio ao Excepcional - ALAE -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2002.
Alberto Bejani
Justificação: A Associação de Livre Apoio ao Excepcional - ALAE -,

é uma entidade civil, filantrópica, em funcionamento há mais de dois
anos, e tem como finalidade básica promover ajuda ao deficiente por
meio de convênios com outras instituições, intercâmbio cultural,
criando meios sócio-econômicos para proporcionar um
desenvolvimento mais equânime de crianças com problemas de
desenvolvimento e sua integração na sociedade.

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus
objetivos, convém informar que a Associação de Livre Apoio ao
Excepcional - ALAE - é uma associação com personalidade jurídica
própria e que seus Diretores, reconhecidamente idôneos, não são
remunerados pelo exercício de seus cargos.

Diante do exposto, conto com o apoio dos colegas parlamentares
para que esta proposta de lei seja acolhida favoravelmente.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.355/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados Terno

Maravilha, sediada no Município de Canápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Congados Terno Maravilha, com sede no Município de Canápolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2002.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação dos Congados Terno Maravilha, com

sede no Município de Canápolis, foi fundada em 1990. E uma
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entidade sem fins lucrativos, que não oferece remuneração ou
vantagens a seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

O objetivo maior da entidade é identificar e preservar as raízes da
cultura popular, expressando-a através dos ritos dançantes e dos
cantos dos congados, que são uma tradição, passada de geração
para geração. Além da atividade cultural, a Associação também
desenvolve campanhas de assistência social à população carente que
reside nas imediações de sua sede administrativa.

A Associação presta serviços de grande relevância social no
Município de Canápolis, sendo imperativa a aprovação deste projeto
por nossos ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação. para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.356/2002
Declara de utilidade pública a Associação Chance Internacional,

com sede no Município de Rio Acima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Chance

Internacional, com sede no Município de Rio Acima.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2002.
João Leite
Justificação: A Associação Chance Internacional, com sede no

Município de Rio Acima, é uma sociedade civil de caráter beneficente,
fundada em outubro de 1994, com a denominação de Associação de
Socorro Evangélico - ASSOCEV -, e que passou a ter nova
denominação. Atende desde 1994 a crianças em situação de risco,
prestando-lhes assistência nas áreas de educação, saúde, esporte e
recreação e servindo, ainda, às famílias dos atendidos.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado com as crianças,
trazendo-lhes melhorias significativas, assim como à comunidade de
Rio Acima e região.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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preliminar, e do Trabalho, pára deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.357/2002
Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação de Tóxicos

Projeto Vida Nova - PROVIN -, com sede no Município de Campo
Belo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação

de Tóxicos Projeto Vida Nova - PROVIN -, com sede no Município de
Campo Belo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2002.
João Leite
Justificação: A Casa de Récuperação de Tóxicos Projeto Vida Nova

- PROVIN -, com sede no Município de Campo Belo, é uma entidade
civil sem fins lucrativos, fundada em 1998, que, desde então, vem
promovendo a recuperação de dependentés químicos na região de
Campo Belo, promovendo ações de caráter assistencial para a
promoção humana e o bem-estar social.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a
população de Campo Belo, pelo que conto com o apoio dos nobres
colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.358/2002
Declara de utilidade pública o Clube Ponto de Encontro, com sede

no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube Ponto de

Encontro, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 2002.
Marco Régis
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Justificação: A proposição que ora apresentamos tem por

finalidade declarar de utilidade pública o Clube Ponto de Encontro,
com sede no Município de Guaxupé.

Fundado em 27/5/89, o Clube Ponto de Encontro, com sede no
Município de Guaxupé, é uma sociedade civil, apolítica, sem objeto de
lucro, tendo por finalidade reunir pessoas maiores de 45 anos, a fim
de proporcionar-lhes lazer e congraçamento, através de reuniões,
passeios, cursos, concursos, palestras e todas as atividades que
melhorem a qualidade de vida e o estado físico, mental e
sociocultural.

A declaração de utilidade pública é, em verdade, um
reconhecimento de suas atividades em favor da terceira idade da
referida localidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.359/2002
Institui o Dia dos Jipeiros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia dos Jipeiros, a ser comemorado no

Estado, em 4 de abril.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, agosto de 2002.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O presente projeto visa à instituição do Dia dos

Jipeiros, uma vez que esse segmento de lazer esportivo se vem
expandindo em Minas. Essa expansão se tem dado não só devido ao
grande número de adeptos do esporte, que se vêm organizando em
associações, mas também devido à topografia mineira, que favorece
tal modalidade esportiva e de lazer. Além das associações, o número
de "sites" relativos a esse segmento está bastante representativo na
Internet.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°2.360/2002
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Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Antônio José

Khoury, com sede no Município de Cajuri.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional

Antônio José Khoury, com sede no Município de Caluri.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, agosto de 2002.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Fundação Educacional Antônio José Khoury é uma

entidade civil sem fins lucrativos e com prazo de duração
indeterminado, tendo sede em CajurL

A Fundação destina-se a cumprir amplos objetivos sociais, conforme
é disposto no seu art. 30, que a seguir é transcrito: 1 - criação e
manutenção das unidades do 2° grau escolar na cidade;

II - elevação do padrão cultural da população local, mediante
cooperação com a comunidade e as entidades públicas e privadas
nacionais e internacionais dedicadas aos mesmos propósitos".

A Fundação Educacional Antônio José Khoury atende a todas as
exigências legais para que seja reconhecida sua utilidade pública,
sendo certo que a declaração de tal condição possibilitará à entidade
dinamizar as suas atividades e habilitar-se, por meio de projetos, às
subvenções sociais concedidas por instituições oficiais.

A seriedade de propósitos da entidade e a credibilidade dos
elementos que a compõem, em momento de fortalecimento e
consolidação da filosofia de co-responsabilidade da sociedade civil e
da esfera governamental na construção de novos padrões de vivência
e convivência, aliadas ao cumprimento das condições objetivas
impostas legalmente para sua declaração de utilidadé pública, são
fatores que sustentam este projeto de lei, para o qual se invoca o
indispensável apoio dos ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do ai. 188,
c/c o ai. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.361/2002
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Areado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Areado.
Art. 2 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 2002.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Fundado em 31/1/45, o Lar São Vicente de Paulo é

uma entidade filantrópica que vem prestando relevantes serviços à
comunidade de Areado, sobretudo no amparo e na assistência às
pessoas idosas.

Sem possuir renda própria, sobrevive de doações de pessoas
generosas, da promoção de eventos rentáveis e, sobretudo, graças ao
esforço, à dedicação e à abnegação de seus dirigentes.

Por tudo isto a entidade está perfeitamente em consonância com o
disposto na Lei n° 12.972, de 11/7/98, razão pela qual espero o apoio
dos meus pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.36212002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Porto Alegre - ACOBAPA -, com sede no Município de Itinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Porto Alegre - ACOBAPA -, com sede no
Município de Itinga.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2002.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Porto Alegre

ACOBAPA -, com sede no Município de Itinga, foi fundada em 1993. E
uma entidade sem fins lucrativos, que não oferece remuneração nem
vantagens a seus Diretores, sócios, conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

O objetivo maior da entidade é promover projetos comunitários para
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profissionalização de seus moradores com desenvolvimento
participativo, visando à saúde, à alimentação, ao trabalho, à
habitação, aos transportes, à cultura, entre outros, e incentivando o
trabalho em grupo e comunitário.

A referida Associação presta serviços de grande relevância social no
Município de Itinga, sendo imperativa a aprovação deste projeto por
nossos ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.363/2002
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de São

José do Almeida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores de São José do Almeida, com sede no Município de
Jabuticatubas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2002.
Dinis Pinheiro
Justificação: Em 22/8/82, foi fundada a Associação dos Moradores

de São José do Almeida, uma entidade civil sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica própria e prazo de duração indeterminado.

Tal afirmação é extraída do estatuto respectivo, registrado no
Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Jabuticatubas, no
livro A-01, a tis. 379, sob o n° A-01.

Consoante certificação do Prefeito Municipal, a Associação está em
funcionamento desde 1982, e não há remuneração ou vantagem aos
dirigentes, que possuem idoneidade moral.

Visa a Associação à proteção da saúde, da família, da maternidade,
da infância e da velhice; ao combate à fome, à proteção ao meio
ambiente, à divulgação da cultura e do esporte, entre outros objetivos
estampados no art. 3° do mencionado estatuto.

Dois aspectos podem ser observados ao se perquirir o cumprimento
dos requisitos para a declaração. O primeiro, formal, indica que foram
atendidos todos os requisitos dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98:
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cópia autenticada do estatuto, registrado em cartório de registro civil
das pessoas jurídicas, e cópia do CNPJ; declaração subscrita por
autoridade, em que conste que a entidade está em funcionamento há
mais de dois anos, que os cargos de direção não são remunerados e
que os seus Diretores são pessoas idôneas.

O outro aspecto está ligado à realidade. A Associação trabalha para
proporcionar aos moradores uma vida melhor e preservar os bens
maiores, que são a saúde e a educação.

Assim é que o Poder Legislativo Estadual tem, entre as suas
competências, fazer tramitar projetos como este, que, devido a sua
natureza, tem curso somente nas comissões, sem necessidade de
aprovação do Plenário.

Ciente da justeza do projeto, aguardo indispensável adesão dos
nobres Deputados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.364/2002
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário com sede no Município de Sossego, de Carmo do
Paranaíba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Sossego, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de 2002.
Antônio Andrade
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Sossego é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e
que não remunera os membros de sua diretoria nem distribui lucros,
vantagens ou bonificações a seus dirigentes. Fundado em 21/6/89,
encontra-se em pleno e regular funcionamento desde então,
cumprindo sua finalidade principal, qual seja, o benefício da
comunidade, por meio da congregação de órgãos e entidades, que
visam alocar recursos materiais e humanos e desenvolver programas

rÃ
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para a melhoria da agricultura e para o bem-estar social da
população, com a promoção de atividades técnicas, sociais e
recreativas.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares
para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.365/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Menor

Aprendiz de Itajubá - AAMAI -, com sede no Município de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio

ao Menor Aprendiz de Itajubá - AAMAI -, com sede no Município de
Itajubá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 2002.
Ambrósio Pinto
Justificação: A entidade em comento foi declarada de utilidade

pública municipal, pela Lei Municipal n° 2.295, de 22/11/99, editada
pela Câmara Municipal de Itajubá.

A AAMAI têm por objetivo criar oportunidade de ingresso e
integração do menor aprendiz no mercado de trabalho, propiciando à
criança e ao adolescente oportunidades de desenvolver suas
aptidões, entre outras finalidades descritas no art. 2 0 do seu Estatuto,
que vêm sendo rigorosamente cumpridas.

Uma vez preenchidos todos os requisitos legais, conto com o apoio
dos pares para a aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.469/2002, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado

apelo ao Ministro da Fazenda, aos Presidentes do Banco Central, do
Banco do Brasil e do Banco do Nordeste com vistas a que sejam
tomadas as medidas que menciona. (- A Comissão de Política
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Agropecuária.)

N° 3.470/2002, da Comissão de Transporte solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, aos Prefeitos dos
Municípios de Belo Horizonte e Contagem com vistas à não-
regionalização da administração do sistema de transporte metroviário
de Belo Horizonte e Contagem.

N° 3.471/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário da Justiça e de Direitos Humanos
denúncia formulada pela Sra. Marineide de Lima Santiago.

N° 3.472/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Corregedor da PMMG denúncia formulada pelo Sr.
José Gonçalves Cruz.

N° 3.473/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia formulada
pelo Soldado Geraldo Célio F. dos Santos.

N° 3.474/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, ao Procurador de Justiça e Coordenador
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da
Infância e Juventude, ao Coordenador-Geral do Sindicado dos
Psicólogos de Minas Gerais e à Coordenadora da Frente Estadual de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente denúncia formulada
pela Sra. Marilda de Freitas dos Santos.

N° 3.475/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhadas ao Secretário da Segurança Pública as denúncias
formuladas pelo Sr. Wander Alves dos Santos e outros.

N° 3476/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário de Administração denúncia formulada
pelo Sr. Marcos Maciel de Oliveira.

N° 3.477/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
encaminhado ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e ao Presidente da Câmara
Municipal de Elói Mendes voto de congratulações pelo transcurso do
91 0 aniversário do Município de Elói Mendes, ocorrido em 30/8/2002.
(- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.478/2002, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas à
retomada da emissão de carteiras policiais com porte de arma para os
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fotógrafos, motoristas e radioperadores que exerçam função
equiparada à policial. (- A Comissão de Administração Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Adelino de Carvalho e outros. Márcio Kangussu e outros, Geraldo
Rezende e Antônio Andrade.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da CPI das

Carvoarias e dos Deputados Wanderley Ávila (2) e Dimas Rodrigues.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, senhores das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
em 11 de abril deste ano, dirigi-me, em solicitação escrita à Mesa
Diretora desta Casa, pedindo o pagamento aos nossos servidores da
reposição da diferença na conversão da moeda, de cruzeiros reais em
URVs. A conversão, levada a efeito pelo Governo Federal em abril de
94, trouxe para os servidores uma perda na remuneração de 11,98%.

Como tive a oportunidade de esclarecer naquela ocasião, a
incorporação desse percentual é mera recomposição salarial, não se
tratando de reajuste ou aumento. Esse direito já foi definido e acatado
pela justiça, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, os quais consideram essa reposição um
direito adquirido dos servidores do Ministério Público Federal e de
todos os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário.

"E devido aos servidores do Poder Judiciário a incorporação da
diferença de 11,98% relativa à conversão de cruzeiros reais em URV5.
Interpretação sistêmica das medidas provisórias pertinentes e da Lei
n° 8.880/94. Precedentes: STJ e STF.

O servidor é remunerado com vencimento padrão do seu cargo mais
vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento
dos funcionários antigos, essa mudança deverá também ser estendida
ao funcionários novos."

Vejo, agora, com muita satisfação, que esta Casa começa a
incorporar essa diferença 'remuneração dos servidores', o que é
muito justo.

Os sucessivos aumentos de preços, inclusive dos preços
administrados, vêm ocasionando sensível perda do poder para a

rs



18
manutenção de sua família.

Além disso, a Casa dá b
determinações legais e a
trabalhadores.

om exemplo, mostrando o acatamento às
preocupação com o bem-estar dos seus

Quero cumprimentar o Presidente Antônio Júlio e a Mesa, com
sinceros agradecimentos pelo apreço que demonstraram ao meu
apelo e com a minha admiração por essa atitude de respeito ao direito
do funcionalismo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Sr. Presidente, quero comentar esse discurso lido, exatamente
porque, no dia 11 de abril, vim a esta tribuna reivindicar, em nome dos
funcionários desta Casa, o pagamento dessa diferença, que, na
realidade, já deveria estar acontecendo desde abril de 1994, quando
houve a conversão de cruzeiros reais em URVs, o que fazia parte do
salário dos funcionários desta Casa.

O Governo federal já mandou pagar essa diferença há muito tempo,
mas esta Casa estava ainda discutindo o que era de direito dos seus
funcionários. Vi e confirmei, por meio dos funcionários, que
recebimento da diferença começou a acontecer recentemente.

Ficamos muito felizes. Essa é mais uma situação de injustiça
recuperada, revista. Cabe-nos, agora, parabenizar a Mesa,
principalmente o Presidente Antônio Júlio, que reparou essa injustiça
e cumpre o que é de direito dos funcionários da Assembléia
Legislativa. Fazendo isso, dá exemplo de respeito a esses
funcionários.

Fico muito feliz, parabenizo a Mesa e, mais uma vez, os
funcionários, que agora têm de volta esse direito, que não estava
sendo atendido. Falo única e especificamente sobre esse direito que
passou a ser cumprido para com os funcionários, que já deveriam
estar recebendo há muito tempo, pois é um direito devido, adquirido. E
preciso que a Casa negocie, olhe o que tem que ser feito com esse
passado, que é de direito dos funcionários desta Casa. Já avançamos,
mas queríamos saber ainda, da Mesa, para justificar ao funcionalismo,
o que ficou, que era de direito por tantos anos e que a Casa não
cumpriu nos mandatos anteriores.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

público que nos assiste pela TV Assembléia, destacamos a matéria do
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"Estado de Minas" do dia 1° de setembro com o título "Policiais
patrulham o 'shopping', da articulista Teima Gomes, que diz. (- Lê:)

"Uma equipe de 16 policiais civis, da Seccional Norte, uniformizados
e utilizando quatro viaturas da corporação, estaria sendo utilizada para
prestar serviços de segurança em área particular, mais
especificamente no estacionamento do Shopping dei Rey, no Bairro
Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte, há um mês. A denúncia
foi feita ontem pelo Diretor de Comunicação do Sindicato dos
Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais - SINDIPOL -, Robert
Wiilian. "Eles estão sendo obrigados a trabalhar em seus horários de
folga, sem receber qualquer adicional e deixando áreas de alto índice
de criminalidade, como as Favelas Sumaré e Pedreira Prado Lopes,
sem policiamento. O desfalque nas delegacias distritais ligadas à
seccional, por sua vez, resulta na presença de apenas dois policiais
de plantão, em média, para cuidar de celas com mais de 40 presos",
completa. A presença de 12 policiais civis uniformizados, divididos em
três viaturas, foi constatada no estacionamento do "shopping", às
151h30min de ontem pela reportagem."

O jornal é do dia 1° de setembro, portanto, no dia 31. (- Lê:) "Os
policiais evitaram o contato com a imprensa, alegando que estavam
apenas cumprindo ordens superiores. Um deles esclareceu que tem
sido deslocado para o "shopping" há apenas uma semana. Eles têm
medo de falar e sofrer retaliações, como a transferência para
delegacias do interior."

Essa matéria nos incomodou muito, pois entendemos que, em
primeiro lugar, não se faz policiamento ostensivo com a Polícia Civil,
que tem como finalidade precípua a investigação. E, ainda, diz a
matéria que estão uniformizados, portanto, já está errado, não há que
se uniformizar quem é policial civil, não existe amparo na lei.

Nessa nova reportagem de hoje, dia 3 de setembro, o Diretor do
sindicato protocolou denúncia. A matéria diz: "Secretário manterá
policiais na segurança do 'shopping". A mesma articulista diz (- Lê:)

"O Secretário de Estado da Segurança Pública, Márcio Domingues,
disse, ontem, que a situação de policiais civis da Seccional Norte, no
estacionamento do Shopping Dei Rey, no Bairro Caiçara, região
Noroeste de Belo Horizonte, partiu de determinação da
Superintendência-Geral da própria Secretaria, com o consentimento
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dele. De acordo com Domingues, o local corresponde a uma área
de alto índice de criminalidade, sobretudo de furtos.

O trabalho de investigação estava sendo realizado com a
aquiescência do "Shopping". A Polícia Civil não cobrou por esse
serviço, que é de sua responsabilidade, alegou, ao ser informado pela
reportagem que o Superintendente do Shopping dei Rey, Sr. Heleno
Moisés, manteve ontem a declaração de que não tinha conhecimento
da presença de policiais civis no estacionamento do centro de
compras.

O Secretário Márcio Domingues simplesmente permaneceu em
silêncio por alguns segundos. Para quebrar o clima de
constrangimento, destacou apenas que a equipe continuaria
realizando investigações no "shopping", ontem. Fato que não se
confirmou."

Temos que entender que não dá para fazer investigação com policial
uniformizado., Por isso, a PM faz os policiamentos ostensivo e
preventivo. E repressivo quando o crime ocorre. Certamente é
necessário polícia uniformizada, fardada, para atuar após o delito. isso
é para que o cidadão veja que quem está chegando está com viatura
caracterizada e os policiais uniformizados. Esse é o papel da polícia
ostensiva.

Espanta-me ouvir o Secretário Márcio Domingues, dizer que vai
manter os policiais civis lá. Temos admiração por S. Exa. e pelo
trabalho que vem prestando. No entanto, se o que está colocado
nessa reportagem do jornal for a expressão da verdade, devo dizer
que está redondamente equivocado. Mesmo porque paira suspeita no
ar de que esse policiamento está sendo colocado por interesse
particular.

Não se colocam viaturas dentro de um "shopping" para fazer
policiamento, mesmo porque policiamento não é atribuição da Polícia
Civil, é da polícia ostensiva, fardada, e da PMMG. Então, está errada
a permanência da Polícia Civil. Primeiro, uniformizada, porque a
Polícia Civil não pode estar uniformizada. O que ocorre no máximo é,
para operação policial, o policial civil estar de colete. Por quê? Porque,
normalmente, numa operação conjunta com a PM, é necessário que o
policial civil esteja identificado ou que vá com a perícia, para atender
no local do crime. No caso, o perito e o seu assistente vão com
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coletes da Polícia Civil. Apenas nessas ocasiões se vai
uniformizado.

Caso contrário, perde o sentido da policia investigativa, que não
pode estar uniformizada e sequer estar com a viatura caracterizada
escrita em preto e branco "Polícia Civil". Agora, dizer para o cidadão
mineiro que os policiais foram colocados no Shopping dei Rey e lá
serão mantidos é desafiar o contribuinte. Nas regiões Norte e
Noroeste, cobertas pela delegacia, há inúmeros assaltos e roubos à
mão armada, latrocínio, estupros, furtos em residências e
arrombamentos de veículos que precisam ser investigados através de
inquérito policial.

São os policiais civis que subsidiam o Delegado no seu inquérito
policial, vão buscar as provas no local do crime e fazer as diligências
policiais, para identificar os suspeitos, até chegar à autoria de
determinado tipo de delito. E competência legal da Polícia Civil fazer
investigação. Não há o procedimento de colocar policiais civis em
viatura ou uniformizados dentro de um "shopping", para fazer
policiamento, porque, primeiro, não é competência da Polícia Civil
fazer policiamento; segundo, não se faz investigação com homens
uniformizados. Esse papel é da polícia ostensiva, que previne o crime.
O cidadão, ao ver o policial presente, sente-se inibido se planeja
cometer um crime. Esse é o princípio constitucional que deve ser
cumprido. A PM deve exercer esse papel inibidor. Não dá para
entender como o Secretário Márcio Domingues pode afirmar que vai
manter o policiamento. Secretário, a Casa ainda não instalou a
Comissão de Segurança Pública.

Vamos apelar mais uma vez para o bom-senso do Presidente
Antônio Júlio. A matéria já foi votada em dois turnos, alterando o
Regimento Interno. A lei está aprovada e cria a Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Certamente
estarei fazendo parte dessa comissão. Vamos convidar o Secretário
Márcio Domingues para explicar por que permitiu que a
Superintendência-Geral de Polícia Civil determinasse que policiais
civis fizessem policiamento ostensivo, uniformizados, com viaturas
caracterizadas, dentro de um "shopping center". Isso é falar para o
cidadão que paga imposto, que paga taxa de segurança pública, que
ele é bobo. Polícia Civil não faz policiamento ostensivo, faz

rÀ



investigação, e por isso o Diretor do SINDIPOL está correto na sua
manifestação em defesa dos policiais civis.

A justificativa para essa determinação é que esses policiais civis
estão fazendo esse serviço nos horários de folga. Estão achando que
aqui foi criado o "Robocop", dos filmes de Hollywood? Policial militar e
civil têm que ter carga horária definida em lei. E isso que vamos
propor na Lei Orgânica da Policia Civil e no Estatuto da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros. Estão achando que a policia é feita de aço.
Policial tem que ter seu horário de folga e descanso, para recompor
suas energias. Não dá para admitir que o Secretário da Segurança
venha a público dizer que manterá policiamento ostensivo com a
Polícia Civil dentro do Shopping dei Aey. Não existe amparo legal
para isso. Se o protocolo que o Sr. Robert fez ao Secretário não surtir
efeito, estarei requisitando cópia desse documento para encaminhar
ao Governador Itamar Franco. O Governador precisa se manifestar.
Já estaria errado a PM fazer esse policiamento, porque PM não tem
que fazer segurança de empresa privada, mas, pelo menos eia é a
polícia ostensiva. Polícia Civil uniformizada, fazendo papel de polícia
preventiva, com viatura caracterizada, e o Secretário falar que vai
manter o policiamento, é dizer para o cidadão que mora na região
noroeste que lá não acontece delito e que a Polícia Civil não precisa
investigar. E as delegacias superlotadas, com apenas dois policiais de
plantão, conforme consta na denúncia do Sindicato? Como ficamos,
Secretário? Já ocupei esta tribuna em outras duas situações para
denunciar a fuga de presos da Delegacia de Ibirité, que mantinha 70
presos com apenas um policial de plantão. Exatamente um ano depois
aconteceu nova fuga. Na primeira, visitei, no Hospital de Pronto
Socorro, um detetive que havia levado várias coronhadas na cabeça.
Agora o Sindicato denuncia que as delegacias da região noroeste
estão sobrecarregadas, com celas superlotadas e apenas dois
policiais de plantão.

Como fica a segurança dessa população? O lugar dos policiais é na
delegacia, pois não concordamos com que façam o papel de
Carcereiros. Aqui defendemos o cumprimento da Lei n° 13.720, que
estabelece a transferência de todos os presos em cárceres da Polícia
Civil para a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, com a criação
da Guarda Prisional, de carreira, composta por Agentes
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Penitenciários. Aquele que prende não pode tomar conta de preso.
Portanto, Secretário, causa-me estranhamento o que o senhor disse

ao 'Estado de Minas", em matéria datada de 3 de setembro. Se a
referida matéria retrata fielmente suas palavras, fico preocupado,
porque a Polícia Civil não tem de estar uniformizada, não pode servir
a interesses particulares, já que deve estar nas ruas, fazendo
investigação. Encaminharei ofício ao Governador a fim de que
determine ordem contrária à estabelecida pelo senhor. Na condição
de Deputado, investido na autoridade de fiscal do Poder Executivo,
não abrimos mão da nossa função. Entrarei em contato com o
SINDIPOL para que o Sr. Robert Willins compareça no nosso
gabinete, lá deixando cópia desse protocolo para tomarmos
providências, via Governador Itamar Franco ou via Ministério Público.
Necessitávamos manifestar-nos porque nossa segurança pública já se
encontra bastante combalida, tendo em vista as grandes dificuldades
por que passa o aparato policial.

2a Parte (Ordem do Dia)
V Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a: 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 2.350/2002, do Deputado
Durval Angelo, ao Projeto de Lei n° 193/1999, do Governador do
Estado, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 3 de setembro de 2002.
Fábio Avelar, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 2.351/2002, do Deputado
Ivo José, ao Projeto de Lei n° 971/2000, do Deputado Fábio Avelar,
por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 3 de setembro de 2002.
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Fábio Avelar, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 2.352/2002, da Deputada
Elbe Brandão, ao Projeto de Lei n° 2.202/2002, do Deputado Pastor
George, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 3 de setembro de 2002.
Fábio Avelar, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 89/2002, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e
outros. Pelo BPDP: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente -
Deputado Geraldo Rezende; pelo PSDB: efetivo - Deputado Antônio
Carlos Andrada; suplente - Deputado Ermano Batista; pelo PTB:
efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado Fábio Avelar;
pelo PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Luiz
Fernando Faria; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão;
suplente - Deputada Maria José Haueisen. Designo. A Gerência-Geral
de Apoio às Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos nos
3.470/2002, da Comissão de Transporte, e 3.471 a 3.476/2002, da
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104
do Regimento interno.

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

apresentada nesta reunião pela CPI das Carvoarias informando o final
dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) é encaminha o seguinte
relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA CPI DAS CARVOARIAS
ÍNDICE

1 -Criação da CPI
1.1 -Antecedentes
1.2 - Objetivos
1.3 - Composição
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2 - Desenvolvimento dos trabalhos
2.1 - Reuniões realizadas e depoimentos colhidos
2.2 - Visitas realizadas
2.3 - Documentos analisados e denúncias recebidas
3 - Os fatos investigados pela CRI
4 - Desenvolvimento do tema - Abordagem Jurídica sobre o

Problema
4.1 - Precarização das relações de trabalho
4.2 - Implicações de ordem previdenciária, trabalhista e social
4.3 - Implicações na esfera penal
5 - Conclusões
5.1 - Considerações gerais
5.2 - Recomendações
5.3 - Requerimentos
6 - Anexos
6.1 - Anexo 1 - Requerimentos
6.2 - Anexo II - Extratos dos depoimentos colhidos
6.3 - Anexo III - Relatórios das visitas
1 - Criação da CRI
1.1 -Antecedentes
Os primeiros fatos que deram origem à instalação da CRI das

Carvoarias remontam ao mês de setembro de 2001. A Federação dos
Trabalhadores da Indústria Extrativa em Minas Gerais - FITIEMG -
encaminhou à Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, reunida em
audiência pública, denúncia da existência de contratação de
trabalhadores, por meio de empreiteiras terceirizadas, para o
transporte de madeira e a produção de carvão vegetal no vale do
Jequitinhonha.

A FITIEMG, juntamente com o sindicato da categoria, realizou um
levantamento das condições de trabalho na área da Acesita
Energética, ocasião em que pôde confirmar, segundo a referida
denúncia, a negligência das empresas em relação à lei e ao
cumprimento dasnormas de saúde, higiene e segurança.

No mesmo período, a imprensa veiculou matérias sobre a falta de
segurança e as más condições de trabalho verificadas nas carvoarias
vinculadas à Acesita Energética, localizadas nos Municípios de
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Capelinha, Itamarandiba, Minas Novas e Turmalina.

1.2 - Objetivos
Em 10/10/2001, foi oficialmente instalada pela Assembléia

Legislativa, a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
a CPI das Carvoarias, para, no prazo de 120 dias, investigar as
condições de trabalho dos profissionais que atuam na indústria
extrativa de Minas Gerais.

1.3 - Composição
Foram designados membros efetivos da Comissão os Deputados

Dimas Rodrigues (substituído pelo Deputado Chico Rafael), Elbe
Brandão, Bilac Pinto, Arlen Santiago (substituído pelo Deputado Fábio
Avelar), Dinis Pinheiro, Dalmo Ribeiro Silva e Adelmo Carneiro Leão,
tendo como suplentes, respectivamente, os Deputados Antônio
Andrade, Ermano Batista, Sebastião Costa, Cristiano Canêdo,
Agostinho Silveira, Antônio Genaro e Durval Angelo.

Logo após o início dos trabalhos da CPI, na Sessão Legislativa de
2002, alguns de seus integrantes foram substituídos, sendo membros
efetivos da Comissão os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Fábio
Avelar, Elbe Brandão, Bilac Pinto, Dalmo Ribeiro Silva, Márcio Cunha
e Marco Régis, e sendo suplentes, respectivamente, os Deputados
Durval Angelo, Cristiano Canêdo, Ermano Batista, Antônio Genaro,
Antônio Andrade e Agostinho Silveira.

Foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Adelmo
Carneiro Leão e Fábio Avelar, respectivamente. e designada relatora
a Deputada Elbe Brandão.

2 - Desenvolvimento dos trabalhos
2.1 - Reuniões realizadas e depoimentos colhidos
A Comissão Parlamentar de Inquérito realizou 26 reuniões, entre as

quais várias ordinárias e extraordinárias e uma especial, para eleição
do Presidente e do Vice-Presidente. Foram ouvidas, ao todo, 60
pessoas, entre convidados e depoentes.

Para nortear os trabalhos da Comissão, a CPI buscou informações
no setor produtivo envolvido, nos órgãos governamentais
responsáveis pela fiscalização das empresas, no que concerne às
relações de trabalho no setor extrativo-vegetal e mineral, bem como
nas entidades sindicais dos trabalhadores envolvidos na questão, por
meio de reuniões para inquirição de testemunhas e a realização de

rs



27
visitas, para averiguação das denúncias e esclarecimentos.

Dando início aos trabalhos, foram ouvidos os Presidentes da
Federação do Trabalhadores da Indústria Extrativa em Minas Gerais -
FITIEMG -, José Maria Soares, e do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Extração da Madeira e da Lenha de Capelinha e Minas
Novas, municípios localizados no vale do Jequitinhonha, Terezino
Cordeiro de Azevedo, além do Diretor Regional da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, José Antônio de
Andrade.

Para prestar informações e esclarecimentos à CPI, sobre a situação
dos trabalhadores do setor extrativo-mineral de Araxá e do Triângulo
Mineiro, foram ouvidos Vicente Magalhães de Matos e Vicente de
Paula Ribeiro, ambos integrantes do Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias de Extração de Metais Básicos e de Minerais não Metálicos
de Araxá. Os referidos depoentes tiveram a oportunidade de prestar
depoimento em outra reunião, com o objetivo de elucidar fatos não
esclarecidos anteriormente pela CPI.

Sobre as circunstâncias da elaboração e sobre o conteúdo do
relatório da inspeção rural realizada na região de Capelinha pela
Delegacia Regional do Trabalho, foram ouvidos e prestarem
esclarecimentos o Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador do Grupo
de Fiscalização Rural, Marcelo Gonçalves Campos, e a Subdelegada
Regional do Trabalho de Betim, Valéria Guerra Mendes.

Para esclarecer as dúvidas surgidas a partir do conhecimento do
conteúdo do relatório da inspeção rural realizada na região de
Capelinha e sobre a legislação trabalhista, prestou informações Elaine
Nogueira Nassit, Procuradora do Ministério Público do Trabalho,
representando Helson Vilela Nogueira, Procurador-Chefe do Ministério
Público do Trabalho.

Os Auditores Fiscais do Trabalho responsáveis pela fiscalização na
área de atuação da Acesita Energética Ltda., Srs. Adib Teymene,
Ramsés Régis Duarte e João Paulo Mendes de Almeida, lotados na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT - de Teófilo Otôni; Geraldo
Cezário Júnior, da DRT de Curvelo; Renato César da Silva, da DRT
de Sete Lagoas; e Jaqueliné Borges Diniz, da DRT de Conselheiro
Lafaiete, foram ouvidos para dirimir dúvidas sobre o relatório da
fiscalização e para prestar maiores esclarecimentos a esse respeito.
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As Sras. Margarida Barreto Almeida de Campos, Delegada

Substituta da DRT de Minas Gerais, e Adriana Augusta de Moura
Souza, Procuradora Regional do Trabalho, compareceram à 14a
Reunião Ordinária da CPI para oferecer cópia de relatórios contendo o
resultado de fiscalizações realizadas em diferentes regiões do Estado.

O Sr. Rubens Teodoro da Costa, Diretor-Presidente da empresa
Acesita Energética, depôs perante a Comissão Parlamentar sobre a
contratação de empreiteiras para a realização de serviços
terceirizados por aquela empresa.

Para prestarem esclarecimentos sobre a terceirização, foram
ouvidos os responsáveis pelas empresas que prestam serviços à
Acesita Energética, na área de carvoejamento, a saber: Epaminondas
Capuchinho, Presidente da CARBOSUL Ltda.; Sebastião César
Carneiro, proprietário da Carvoejamento Bá Carneiro Ltda.; Luís
Carlos Ambrósio, proprietário da Itamarandiba Empreendimentos
Florestais Lida. - ITAEMFLO -; Jonas Barreiros dos Santos,
Presidente da Jonas Barreiros dos Santos - ME -; Luciano Alves
Fernandes, Diretor-Presidente da LUMAR Carvoejamento Ltda.;
Manoel Alves da Silva, Presidente da Manoel Alves da Silva e
Companhia Ltda.; Carlos Adão Evangelista, Presidente da Minasnova
Serviços Agrícolas Lida.; Paulo Roberto Oliveira Cardoso, Presidente
da Paulo Roberto Oliveira Cardoso Ltda.; José Augusto Binda,
responsável pela empresa Planejamento e Administração de
Carvoejamento e Reflorestamento Ltda. - PLACAR -; Márcio José
Silveira de Paiva, Presidente da Suporte Florestal e Agrícola Ltda.

Depuseram, ainda, os Srs. Antônio Claret de Oliveira,
Superintendente-Geral da Vallourec e Mannesmann Tube S.A.; Mário
Ermírio de Morais e José Roberto Freire, Presidente e Diretor de
unidade da Companhia Mineira de Metais - CMM -, respectivamente; e
Luciano Lage Magalhães, Gerente de unidade da CMM da região de
Paracatu; João Carlos Rosário e Carlos José Macedo, Gerente-Geral
e Gerente Industrial da White Martins Gases Industriais Ltda.,
respectivamente, para informar à CPI o regime de terceirização nas
empresas sob sua responsabilidade.

A reunião de 9/4/2002 foi destinada a ouvir os depoimentos de José
Luiz Dias Campos, Vicente Humberto Lobo Cruz e Jadir Moura,
respectivamente, advogado, Diretor Industrial e médico do trabalho da
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Bunge Fertilizantes S.A.; d Públio Emílio Rocha, Niadim Abdanur
Júnior, Nardival Sebastião da Silva e Paulo César da Fonseca
Glielmo, advogado, Gerente Industrial e médicos do trabalho da
Fertilizantes Fosfatados S.A.- FOSFERTIL.

A CPI colheu, na reunião de 16/4/2002, os depoimentos de Carlos
Maurício Vasconcelos Gonzala e João Júlio dos Santos,
Superintendente e Diretor da Área Florestal da Companhia
Setelagoana de Siderurgia - Cossisa -, respectivamente; Marcos
Antônio Tavares de Deus, coordenador dos trabalhos em fazenda da
Plantar S.A; e Luiz Angelo Coelho e Adalberto Adair Fialho,
engenheiro florestal e Gerente Florestal da Gerdau S.A.,
respectivamente.

Foram ouvidos, ainda, Fahid Tahan Sab, Presidente da Associação
dos Agentes de Inspeção. ao Trabalho; Valéria Guerra Mendes,
Subdelegada do Trabalho em Betim; Margarida Barreto de A. Campos
e Joaquim Elégio de Carvalho, Auditores Fiscais do Trabalho; Luiz
Fernando Duque de Souza; Geraldo Sérgio Carneiro Santos, Auditor
Fiscal do Trabalho.

Participaram ainda dessa reunião o Dr. João César Pinheiro,
representante do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura de
Minas Gerais - GREA-MG -; José Maria Soares, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração da Madeira e
da Lenha de Capelinha e Minas Novas; José Geraldo Nascimento,
Diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento do Estado de
Minas Gerais e empregado da COPASA; o Sr. Wagner Alves Pereira,
da Federação dos Bancários e da Frente de Federações de
Trabalhadores do Estado de Minas Gerais; Marcelino da Rocha,
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim; Djalma Xavier,
Coordenador Social do Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte,
além de outros sindicalistas, que manifestaram o seu repúdio à
exoneração do Sr. Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho
em Minas Gerais.

Para falar sobre as condições de saúde, higiene e segurança no
trabalho dos trabalhadores do setor mineral no Brasil e, em especial,
em Minas Gerais, a CPI ouviu, na 16a Reunião Ordinária, o Sr. José
Carlos do Vale, Diretor de Segurança e Saúde da Confederação
Nacional do Trabalhador do Setor Mineral.
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Na mesma reunião depuseram representantes de entidades das

classes patronal e trabalhadora, sendo eles os Srs. José Fernando
Coura, Presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas no Estado de
Minas Gerais - SINDIEXTRA - e da Câmara da Indústria Mineral da
FIEMG; Jacinto Roque Santos, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Extração de Madeira e Lenha de
ltamarandiba e Turmalina, além de Gabriel de Fátima Santos,
Secretário de Saúde de Itamarandiba e ex-Presidente do referido
Sindicato.

Por acordo do Colégio de Líderes, os trabalhos foram prorrogados
por 30 dias.

Na reunião extraordinária realizada em 23/5/2002, foi ouvido o Prof.
Ronaldo Sampaio, engenheiro metalúrgico, que tratou do impacto
ambiental causado pela utilização do carvão mineral e vegetal, e o
Prof. Paulo César da Costa Pinheiro.

2.2 - Visitas realizadas
A CPI realizou, no período compreendido entre 28/1 e 2/2/2002,

visitas às fazendas de reflorestamento das empresas Vallourec
Mannesmann Florestal Ltda., Companhia Mineira de Metais - CMM -,
do Grupo Votorantim, e White Martins Gases Industriais S.A. todas
localizadas na região Noroeste do Estado, em João Pinheiro e
Paracatu.

As mencionadas visitas foram imprescindíveis para que esta CPI
pudesse obter os subsídios e as informações necessárias à
elaboração de suas conclusões, constantes neste relatório final.

Em 28/1, esta Comissão se dirigiu à Fazenda Nova Esperança,
localizada no Município de João Pinheiro, de propriedade da Vallourec
& Mannesmann Florestal Ltda., visita esta acompanhada pelo
consultor da Assembléia Lincoln Alves Miranda e por João Paulo Pires
Vasconcelos, consultor externo contratado para assessorar a CPI.

Em 29/1, foi realizada visita à Fazenda Santa Cecília, também
localizada no Município de João Pinheiro, de propriedade da
Companhia Mineira de Metais - CMM - do Grupo Votorantim,
acompanhada pelos consultores já mencionados.

Em 30/1 a Comissão deslocou-se para o Município de Paracatu,
com o fito de proceder a uma visita à Fazenda Santo Aurélio, de
propriedade da White Martins Gases Industriais S.A.
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Em período posterior às mencionadas visitas, nos dias 30 e 31/1e

P12, os consultores que assessoraram os trabalhos desta CRI
dirigiram-se à Delegacia Regional do Trabalho do Município de
Paracatu para colherem informações relativas à fiscalização
promovida nas referidas áreas pelo Auditor Fiscal do Trabalho Tomaz
Jamisson Miranda da Silveira. Foram verificados livros de registro de
empregados, fichas funcionais dos trabalhadores, documentos
relativos a contribuições previdenciárias, recibos de pagamento e
outros inerentes à contratação e ao estabelecimento de relações de
emprego, exigidos por lei.

A CRI dirigiu-se à região do Triângulo nos dias 4 e 5/3/2002, ocasião
na qual realizou visitas às empresas Bunge Fertilizantes S.A. e
Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfértil -, com o fito de colher maiores
informações para a elaboração do seu relatório final.

Em 4/3. a Comissão deslocou-se para o Município de Araxá, para
visita à Bunge Fertilizantes S.A. Participaram da visita o Presidente da
CPI, Deputado Adelmo Carneiro Leão, e os consultores da
Assembléia Victório Alvaro C. Rettori e João Paulo Rires Vasconcelos,
este último contratado para assessorar os trabalhos desta CRI. Em 5/3
a Comissão deslocou-se pára o Município de Tapira, para visitar a
empresa Fertilizantes Fosfatados S.A. - FOSFERTIL.

No período compreendido entre os dias 11 e 15/3, a CPI dirigiu-se à
região Centro-Oeste do Estado, para realizar visita às fazendas de
reflorestamento das empresas Gerdau S.A., Vallourec Mannesmann
Florestal Ltda., Cia Agrícola e Florestal Santa Bárbara S.A. - CAF -,
Cia. Setelagoana de Siderurgia S.A. - Cossisa - e Plantar S.A.
Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamento, todas
localizadas no Município de Curvelo. A visita às fazendas foi
acompanhada pelos consultores Victório Alvaro C. Rettori, da
Assembléia, e João Paulo Pires Vasconcelos. O Presidente da CRI
participou da inspeção realizada nas fazendas da Gerdau S.A.

Em 7/6, a CPI dirigiu-se ao Município de Paraopeba para realizar
visita à Fazenda ltapuã, sede da unidade regional da Vallourec
Mannesmann Florestal Ltda., estando presentes a Deputada Elbe
Brandão, relatora desta Comissão, e o Deputado Bilac Pinto,
acompanhados do consultor Victório Alvaro Coutinho Rettori.

Os relatórios das visitas realizadas constam no Anexo III.
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2.3 - Documentos analisados e denúncias recebidas
A CPI recebeu a seguinte relação de documentos e denúncias:
a) documentos entregues pelo Sr. José Maria Soares, Presidente da

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de
Minas Gerais, na reunião do dia 30/10/2001, denunciando lesão a
direitos de trabalhadores praticada pela Acesita Energética e suas
empreiteiras;

b) documentos entregues pelo Sr. Rubens Teodoro da Costa,
Diretor-Presidente da Acesita Energética, no dia 12/9/2001;

c) documentos entregues pela Sra. Elaine Nogueira Nassif,
Procuradora do Ministério Público do Trabalho, na reunião do dia
20/11/2001 (6 Reunião Ordinária), relativos às inspeções realizadas;

d) documentos entregues pelo Sr. Terezino Cordeiro de Azevedo,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração
de Madeira e de Lenha de Capelinha e Minas Novas;

e) ofício do Sr. Geraldo Emediato de Souza, Procurador do
Trabalho, encaminhando relatório de encerramento de inquérito civil
público;

f) oficio do Sr. Elson Vilela Nogueira, Procurador-Chefe,
encaminhando relação de procedimentos instaurados contra a
indústria extrativa nos últimos cinco anos;

g) ofício do Sr. José Maria Soares, Presidente da FTIEMG,
encaminhando cópia da sentença de ação civil pública contra a
Acesita Energética;

h) documentos de inspeção realizada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego na Acesita Energética entre 12 e 14/12/2001;

i) documentos de inspeção realizada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego na Acesita Energética entre 12 e 14/12/2001;

j) relatório da ação fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego em
Paracatu e João Pinheiro;

k) documentos encaminhados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Extração de Metais Básicos e de Minerais Não Metálicos
de Araxá, referentes às denúncias de irregularidades trabalhistas
praticadas pelas empresas Fosfértil e Bunge Fertilizantes;

1) relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego
(volume VIII), equipe Ipatinga;

m) cópia de decisão judicial sobre terceirização, trazida ao
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conhecimento da CPI pela FOSFÉRTIL;

n) documentos entregues em 9/4/2002 por Vicente de Paula
Rezende;

o) extratos de relatório do Ministério do Trabalho e Emprego;
p) documentos entregues em 23/4/2002 por Gabriel de Fátima

Santos, Secretário Municipal de Saúde de Turmalina.
3 - Os fatos investigados pela CPI
Nos idos de 1994, foi proposta uma CPI para investigar a existência

de escravidão por dívida de trabalho no desmatamento e produção de
carvão vegetal no Norte de Minas.

Naquela época, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
pôde constatar que as condições de trabalho eram degradantes, não
só as dos trabalhadores das carvoarias, mas também as dos
mineradores, canavieiros e de tantas outras categorias. Outra
constatação foi que os trabalhadores estavam sem carteira assinada
e, portanto, sem direitos sociais.

Mais tarde, em 1996, foi proposta outra CPI com o mesmo objeto, ou
seja, para investigar a existência de escravidão por dívida de trabalho
no desmatamento e produção de carvão vegetal no Norte de Minas.

Essa CRI procurou centrar sua investigação nas condições de
trabalho dos profissionais que atuam na indústria extrativa de Minas
Gerais.

Desencadearam-se os trabalhos a partir de denúncia, trazida pelo
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Madeira e
de Lenha de Capelinha e Minas Novas, de que a Acesita Energética,
juntamente com suas empreiteiras, estaria descumprindo a legislação
trabalhista.

A Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais realizou uma
série de inspeções programadas de forma a abranger as diversas
regiões do Estado.

Participaram de algumas dessas visitas Procuradores do Ministério
Público do Trabalho, bem como o Presidente da CPI, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, e consultores desta Casa.

Foram objeto das investigações as condições de segurança,
medicina e higiene do trabalho, assim como a terceirização promovida
pelas empresas.

4 - Desenvolvimento do tema - abordagem jurídica sobre o problema
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Os trabalhos desenvolvidos por esta CRI revelaram a existência

de diversas irregularidades nas empresas investigadas, decorrentes
eminentemente da terceirização por elas promovida.

O Tratado de Versalhes, de 1919, ao enunciar os princípios
fundamentais do direito do trabalho, já consagrava, em seu art. 467,
tem 1, 'que o trabalho não há que ser considerado como mercadoria
ou artigo de comércio', devendo o Estado incumbir-se de assegurar a
aplicação das leis para a proteção dos trabalhadores.

A legislação trabalhista, desde então, veio consolidando-se como
um estatuto de tutela dos trabalhadores, com realce especial para os
princípios da valorização do trabalho como condição de dignidade da
pessoa humana e da integração do trabalhador na vida e no
desenvolvimento da empresa, como medidas de justiça social.

A ordem econômica e social, tendo por fim realizar o
desenvolvimento nacional e a justiça social, repousa em princípios
básicos, entre os quais destacam-se a valorização do trabalho como
condição da dignidade humana, a harmonia e solidariedade entre as
categorias sociais de produção e a expansão das oportunidades de
emprego produtivo (art 170 da Constituição Federal).

A legislação trabalhista brasileira e a jurisprudência de nossos
tribunais tutelam esses postulados, albergando o trabalho subordinado
no núcleo do contrato de trabalho, repelindo, desse modo, as normas
civilistas atinentes à locação de serviços ou empreitada de mão-de-
obra.

Desse modo, o ordenamento jurídico vigente não admite a
"marchandage". O tomador dos serviços deve contratar, diretamente,
os empregados, já que a responsabilidade trabalhista é inerente à
própria atividade desenvolvida pelo tomador dos serviços, cabendo a
este, e não, a terceiros os riscos do negócio, entre os quais os
pertinentes aos direitos dos trabalhadores. As únicas exceções são as
hipóteses de contratação mediante interposta pessoa previstas na Lei
n° 6.019, de 1974 (trabalho temporário), e na Lei n° 7.102, de 1983
(vigilantes).

A terceirização, segundo Reginaldo Melhado ("Globalização,
Terceirização e Princípio da Isonomia Salarial", revista "LTr" 60-
10/1322), "é o mecanismo pelo qual uma empresa comete a outra
atividades não essenciais aos seus objetivos empresariais'.
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A promoção da terceirização visa transferir para outrem
determinada atividade que não é essencial à empresa, que se livra de
um ônus para o qual não está preparada, transferindo-o para quem se
dedica a essa atividade.

Assim, a adoção da terceirização pela empresa deve ter em vista o
alcance das razões mais elevadas desse instituto: a especialização da
empresa prestadora de serviços, a concentração de esforços naquilo
que é a vocação principal da empresa, a busca de maior eficiência na
sua finalidade original, e não, apenas a diminuição de custos.

A jurisprudência, adotando esse entendimento, tem admitido a
terceirização das atividades-meio, como os serviços de restaurante ou
de preparação de alimentação, de vigilância ou segurança, de
conservação ou limpeza, de conservação e assistência a máquinas,
elevadores e outros equipamentos, de assistência médica, jurídica ou
contábil, de transporte, de seleção e treinamento de pessoal. Porém,
só excepcionalmente, quando indispensável, os serviços terceirizados
devem ser prestados no estabelecimento ou local de trabalho da
empresa contratante.

Além do mais, não basta que o objeto do contrato de prestação de
serviços possa ser terceirizado, já que é imprescindível que o trabalho
seja executado sob o poder de comando dos dirigentes ou prepostos
da firma terceirizada, e não, sob a direção do tomador dos serviços,
hipótese somente admissível quando se tratar de trabalho temporário,
regido pela Lei n°6.019, de 1974, que autoriza a delegação do poder
de comando.

Em decorrência do estatuído nessa lei, firmou-se a jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho de que, salvo nos casos de trabalho
temporário que ela regula, a contratação de trabalhadores por
empresa interposta é ilegal, "formando o vínculo diretamente com o
tornador dos serviços" (item 1 do enunciado da Súmula n°331).

E oportuna a reprodução do enunciado da Súmula do TST n° 331:
- A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal,

formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo
no caso de trabalho temporário (Lei n°6.019, de 3/1/74).

II - A contratação irregular de trabalhador, através de empresa
interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da
administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da
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Constituição da República).

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de
serviços de vigilância (Lei n° 7.102, de 20/6/83), de conservação e
limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-
meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a
subordinação direta.

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que
hajam participado da relação processual e constem também do título
executivo judicial (art. 71 da Lei n° 8.666/93)".

A análise da questão, assim, deve ter como pressuposto verificar se
a terceirização ocorre em atividades essenciais (finalísticas) ou em
atividades não essenciais (de meio).

Com relação à atividade-fim, nosso ordenamento jurídico, como já
se ressaltou, inadmite a terceirização, exceto em se tratando de
trabalho temporário, regido pela Lei n° 6.019, de 1974. O verbete
sumular é fiel ao princípio da proteção, que norteia o direito do
trabalho, o qual mitiga o confronto entre o capital e o trabalho, pois
aquele que dirige a atividade, subordinando-a aos seus desígnios,
deve assumir os riscos da atividade econômica. Sintetiza, desse
modo, os arts. 20 e 30 da CLT, que atribuem à empresa a assunção
exclusiva dos percalços econômicos, já que o empregador que
assalaria o trabalhador pode, por isso mesmo, determinar-lhe as
tarefas.

E oportuna a transcrição da seguinte ementa, relativa a acórdão
proferido pela 4 Turma do egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que
revela o entendimento pacífico daquele Tribunal sobre a matéria:

Digitador - BANCÁRIO - ATIVIDADE-FIM - VINCULO
EMPREGATICIO - TOMADOR DOS SERVIÇOS - INTERMEDIAÇAO
IRREGULAR. O trabalho desenvolvido por empregado que presta
serviço de digitação para banco insere-se na atividade-fim da
instituição, revelando-se irregular a contratação havida por interposta
pessoa, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o
tomador dos serviços. Recurso não conhecido' (recurso de revista -
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Processo n° 358.430, 1997, relator: Ministro Ives Gandra Martins
Filho).

Com relação à atividade-meio, infere-se que nosso ordenamento
jurídico admite a terceirização dos serviços de vigilância (Lei n° 7.102,
de 1983) e de conservação e limpeza, bem como de outros serviços
especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta, já que, estando
presentes esses elementos, o vínculo também se forma diretamente
com o tomador dos serviços.

Observe-se, contudo, que o tema tem suscitado demasiada
controvérsia, existindo uma corrente que defende não haver nenhuma
definição, em nosso ordenamento jurídico, do que seja atividade-fim,
existindo apenas o enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho,
que não define o que seja atividade-fim ou meio, apenas prevê que o
vínculo de emprego dos empregados ligados à atividade-fim se forma
com o tomador de serviços.

Com efeito, encontra-se em discussão no Senado Federal o Projeto
de Lei Complementar n° 3/2001, que tramitou na Câmara dos
Deputados como Projeto de Lei n° 4.302/98, tendo, nesta Casa, sido
aprovado na forma do súbstitutivo apresentado pelo relator na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, Deputado
Federal Jair Meneguelli. A mencionada proposição poderá, de uma
vez por todas, terminar com as discussões existentes acerca do
assunto.

Volvendo à investigação promovida por esta CPI, o cotejo de todas
as provas constantes nos autos, especialmente as provenientes das
fiscalizações efetuadas pela Delegacia Regional do Trabalho de Minas
Gerais, revelou a existência de terceirização em atividades finalísticas
em todas as empresas investigadas que atuam na área de extração
vegetal ou mineral em Minas Gerais, com exceção das seguintes:

Plantar & Empreendimentos Rurais Ltda. e Carvovale Produtora de
Carvão Ltda. - Montes Claros e região (f 1. 5.905);

Siderpa Energética e Agropastoril Ltda. e Chaves Garcia e Duarte
Ltda. - Paracatu e região (fl. 5.906);

Freitas Florestal Ltda. - Teófilo Otôni e região (f 1. 5.908);
Reflorestadora Sacramento Resa S.A. e Montana Madeiras Ltda.

(Uberaba e região) (fls. 5.909).
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As demais empresas, relacionadas no quadro a seguir, que

representam a grande maioria, terceirizam atividades-fim:
Acesita Energética Ltda. em Capelinha;
V&M Florestal Ltda.; CMM - Votorantim e White Martins, na região

de Paracatu e João Pinheiro;
Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfértil e Bunge Fertilizantes, em

Araxá e Tapira;
V&M Florestal Lida., Plantar S.A. Planejamento e Administração de

Reflorestamentos, Gerdau S.A., Companhia Setelagoana de
Siderurgia - Cossisa e CAF - Santa Bárbara Ltda., em Curvelo e
região;

Saint Gobain Canalização S.A., Nova Era Silicon S.A., Celulose
Nipo-Brasileira - CENIBRA, CAF - Santa Bárbara Lida. e Calsete
Siderurgia Ltda., em Ipatinga e região;

RIMA Industrial S.A.', Companhia Ferroligas Minas Gerais, Rotavi
Componentes Automotivos Ltda., Reflorage Reflorestamento e
Agropecuária Ltda., Gerdau SÃ., V&M Florestal Ltda., Ligas de
Alumínio S.A. e Replasa Ltda, em Montes Claros e região;

Companhia Ferroligas Minas Gerais, Luiz Carlos Pereira, INSIVI -
Indústria Siderúrgica Viana Lida., SIDERPA Siderúrgica Paulino Ltda.,
Florestal Insima Sociedade Civil Lida., lnierlagos Siderúrgica Ltda. e
Companhia Siderúrgica Piiangui, em Paracatu e região;

V&M Florestal Ltda., Saint Govain Canalização Lida. e Siderúrgica
Alterosa, em Sete Lagoas e região;

Ligas de Alumínio S.A.-LIASA, Companhia Suzano de Papel e
Celulose e Ferroesie Industrial Ltda., em Teófilo Otôni e região;

CBM - Madeiras e Serviços Ltda., Mafalda Selegato lirenha
Serrana, José Osvaldo Ferreira, Ronaldo Rafael Soares, Minas
Agromercantil Lida., César Gobbo, Caxuana S.A. Reflorestamento,
Formiplac Agro Florestal Ltda., Florestal Indústria e Comércio Ltda. e
Florestal Perdizes Lida., em Uberaba e região;

Florestal Indústria e Comércio Ltda, Souza Cruz S.A., Votorantin
Celulose e Papel S.A., Willian Lima Cabral, Nova Monte Carmelo S.A.
- Reflorestamento e Agropecuária, Pinusplan Reflorestadora Ltda. e
Companhia Setelagoana de Siderurgia, em Uberlândia e região.

Os dados do Ministério do Trabalho, cotejados com as demais
informações colhidas por esta CPI, levam-nos à constatação de que o
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trabalho realizado pelos empregados das empreiteiras nas
empresas investigadas constitui fraude à aplicação dos preceitos de
proteção insculpidos em nossa Carta Magna e na Consolidação das
Leis do Trabalho. Dois são os elementos de certeza da fraude:

a) subordinação e pessoalidade no trabalho prestado pelos obreiros
às empresas tomadoras;

b) terceirização ilícita de atividade-fim das empresas investigadas.
O processo de terceirização de atividade-fim, lesivo à ordem jurídica

e aos direitos e interesses dos trabalhadores, acarreta a precarização
das relações de trabalho, que serão mais adiante detalhadas.

A fiscalização levada a cabo pela Delegacia Regional do Trabalho
deixou patente que as funções exercidas pelos empregados das
empreiteiras, invariavelmente dentro das propriedades e dos
estabelecimentos das tomadoras de serviço, consistiam em serviços
que se conectavam diretamente com as atividades-fim das tomadoras.

A prestação de serviços pelos obreiros às empresas investigadas,
por intermédio de outras empresas, funciona como artifício para
escamotear a relação de emprego existente, com vistas a frustrar a
aplicação das normas trabalhistas, eximindo os reais empregadores
de arcarem com os ônus da atividade econômica que exercem, já que
procuram fugir à conceituação do art. 2 0 da CLT, bem como
descaracterizar seus empregados do enquadramento previsto no art.
3° do mesmo diploma legal. Em conseqüência, os contratos de
prestação de serviços firmados pelas empresas investigadas com as
empreiteiras, terceirizando suas atividades-fim, são alcançados pela
cominação prevista no art. 9 0 da CU, que preceitua que "serão nulos
de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação".

Entretanto, a questão é complexa e será dirimida pelo Poder
Judiciário. Nosso papel restringe-se a investigar, o que foi feito por
esta Comissão de forma séria e compromissada com a verdade.

4.1 - Precarização das relações de trabalho
A terceirização das atividades-fim, a par de violar a ordem jurídica e

os princípios basilares do Direito do Trabalho, implica a precarização
das relações de trabalho, ante os efeitos sociais que produz, pois:

a) acentua a exposição dos empregados das empreiteiras aos riscos
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de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, já que transfere às
empreiteiras a responsabilidade pela adoção das medidas de
segurança e medicina do trabalho, e, na maioria das vezes, elas não
possuem a mínima condição técnica ou econômica de assumir esse
encargo;

b) impede os empregados das empreiteiras de obterem as
vantagens, os direitos e os benefícios auferidos pelos empregados
diretos da tomadoras, já que os exclui do campo de incidência dos
acordos coletivos celebrados entre o sindicato e a empresa tomadora,
transformando-os em trabalhadores de segunda categoria, não
obstante desempenharem as mesmas funções dos empregados
contratados diretamente pelas tomadoras;

c) causa o enfraquecimento dos sindicatos, já que com a
substituição da mão-de-obra direta pela terceirizada o poder de
negociação das entidades sindicais é reduzido.

No presente caso, essa situação se torna ainda mais grave, porque
os trabalhadores terceirizados não têm, em sua grande maioria,
nenhuma condição de se defender individualmente.

O caso relevante, envolvendo a exploração de trabalho infantil, foi
constatado na Companhia Mineira de Metais - CMM -, do Grupo
Votorantim, onde foram encontrados dois adolescentes laborando em
atividades de carvoejamento (relatório da ação fiscal realizada em
propriedades rurais de reflorestamento de eucalipto, nos Municípios
de Paracatu e João Pinheiro, fls. 808 e seguintes).

Por outro lado, as condições peculiares do trabalho executado nas
indústrias extrativas minerais e vegetais recomendam controle
rigoroso no que tange à observância das normas de medicina e de
segurança do trabalho.

Desse modo, as empresas investigadas, a maioria de grande porte -
algumas multinacionais -, que contam inclusive com estrutura
apropriada na área de segurança e medicina do trabalho, não podem
cometer a terceiros suas obrigações sociais, mormente a pequenos
empresários e a microempresas, como se verificou na maioria dos
casos investigados, sob risco de proporcionar condições de trabalho
altamente arriscadas e enorme gravame à saúde dos empregados.

4.2 - Implicações de ordem previdenciária. trabalhista e social
Constatou-se, outrossim, que a terceirização promovida pelas
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empresas investigadas recai sobre microempresas ou empresas de
pequeno porte.

De acordo com a Lei n° 9.841, de 1999, as empresas que se
enquadram nas duas categorias acima se submetem a procedimentos
simplificados para o cumprimento da legislação previdenciária e
trabalhista, destacando-se a dispensa do cumprimento das obrigações
acessórias a que se referem os arts. 74, 135, §2°, 360, 429, e 628,
§1 0 , da CLT.

O art. 74 estabelece a obrigatoriedade de quadro de horário dos
empregados, que registrará as anotações de entrada e de saída dos
obreiros.

O art. 135, § 20 , estatui que a concessão das férias será participada,
por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 dias.
Dessa participação o interessado dará recibo. A concessão das férias
será anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.

O art. 360 trata da obrigatoriedade, pela empresa, de apresentação
anual da relação de todos os empregados.

O art. 429 obriga os estabelecimentos de qualquer natureza a
empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de
Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e
lS%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada
estabelecimento cujas funções demandem formação profissional.

O art. 628, § 1°, obriga as empresas a possuírem o livro intitulado
"Inspeção do Trabalho".

As empreiteiras terceirizadas, por serem, em sua grande maioria,
microempresas ou empresas de pequeno porte, ficam dispensadas de
cumprir os preceitos contidos nos citados dispositivos, conforme
dispõe a Lei n°9.841, de 1999.

De qualquer modo, vale lembrar que os preceitos protetivos contidos
na Portaria n° 3.214, de 8/6/78, do Ministério do Trabalho, a qual
aprova as normas regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II. da
Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina
do Trabalho, aplicam-se a todo e qualquer trabalhador, seja ele das
empresas prestadoras ou tomadoras de serviços.

Outro aspecto que nos chamou a atenção refere-se à inserção do
trabalhador portador de deficiência no mercado de trabalho, que se
torna prejudicada em virtude da terceirização.
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A Lei n° 8.213, de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências, em seu art. 93,
estabelece:

"Art. 93 - A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras
de deficiência habilitadas, na seguinte proporção:

- até 2001 2

11—de201a1 3

III - de 501	4
a 1000
IV - de 5

1.001 em V.
diante

Como a terceirização implica a transferência de mão-de-obra para
microempresas ou empresas de pequeno porte, que via de regra
contam menos de 100 empregados, essas empreiteiras não têm a
obrigação de contratar beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência. Ao contrário, se toda a mão-de-obra
terceirizada estivesse concentrada na empresa tomadora de serviço,
fatalmente a soma desses empregados ultrapassaria o número de
100, obrigando a contratação nos percentuais estabelecidos pelo art.
93 da Lei n°8.213, de 1991.

Embora nas indústrias extrativas minerais e vegetais existam
atividades em que a plena capacidade física e mental constitua
requisito indispensável para a admissão de empregados, há
determinados setores e atividades, nesses segmentos, que,
obviamente, permitem a inserção de pessoas portadoras de
deficiência, como na parte administrativa e mesmo em certos setores
da parte produtiva, que agregam valor à produção, como na
fitoterapia, apicultura, produção de mudas, entre outras.

4.3 - Implicações na esfera penal
A promoção da terceirização ilegal configura, em tese, crime contra

a organização do trabalho.
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Dispõe o art. 203 do Código Penal:
"Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado

pela legislação do trabalho:
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa, além da pena

correspondente à violência."
Trata-se de norma penal em branco, porque o preceito é incompleto.

Somente se poderá identificar o crime após a indagação preliminar
sobre a existência de um direito trabalhista, a ser esclarecida pelas
leis do trabalho.

No caso presente, a conduta da terceirização promovida pelas
empresas investigadas frustrou diversos direitos dos obreiros das
empreiteiras, assegurados pela legislação do trabalho, entre os quais
se pode citar o direito à igualdade de salário em relação aos
empregados contratados diretamente pelas tomadoras, assegurado
pelo inciso XXX do art. 70 da Constituição da República e pelos arts.
5°e 461 daCLT.

5 - Conclusões
5.1 - Considerações gerais
Participar da discussão das condições de trabalho na indústria

extrativa do Estado de Minas Gerais, com foco na responsabilidade do
Poder Legislativo na representação de toda, e não só parte, da
sociedade, foi, com certeza; um trabalho gratificante, possibilitando
realizar novas reflexões e focalizar outros paradigmas.

Assim, gostaríamos de iniciar esta conclusão do relatório final
citando o Prof. Ricardo Braun, Doutor em Gerenciamento Ambiental
pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, que, em 2001, em seu
livro intitulado "Desenvolvimento ao Ponto Sustentável - Novos
Paradigmas Ambientais", sustenta que 'o que hoje em dia vemos e
sentimos, principalmente nas grandes metrópoles, além de uma
grande densidade populacional, é uma alta densidade mental e
emocional originária dos pensamentos e sentimentos carregados de
insegurança e ansiedade, estimulando muito o lado individualista e
egoísta das pessoas. E do jeito que encaminham, a tendência é
aumentar este processo com o passar do tempo. Porém,
paralelamente, também estão acontecendo muitas coisas positivas no
nosso planeta que elevam o espírito humano, mas, infelizmente,
pouco conhecidas, uma vez que existe a necessidade de o ser
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humano evidenciar os acontecimentos negativos, porque são eles
que predominam na psicologia da nossa sociedade, caso contrario,
não haveria tantos problemas para divulgar e resolver.

Por isso, temos a necessidade de buscar soluções criativas para
solucionar esses problemas e o quanto antes melhor, deixando claro
que não existem soluções simples para a complexa confusão criada
pelo homem. Sendo ele o criador de todos esses 'nós' complicados a
que a sociedade moderna se atou, então ele próprio terá que trabalhar
para desatá-los com criatividade, inteligência, humildade e amor. E
para isso não existem milagres nem soluções caídas do céu, mas,
sim, muito trabalho individual e coletivo a ser realizado".

Portanto, este relatório pauta-se pela análise de documentos e
depoimentos colhidos, bem como relatórios das visitas "in loco"
realizadas por esta Comissão. O relatório faz, ainda, breve histórico,
de forma técnico-jurídica, a respeito da terceirização da atividade-fim
de uma empresa, apontando qual tem sido o entendimento majoritário
do Poder Judiciário, que é o órgão competente para julgar o mérito da
questão.

Não faltam neste relatório, também, considerações pessoais que
avaliamos de extrema importância, a saber: contextualização do atual
cenário; responsabilização dos atores que permitiram o atual cenário
e, principalmente, apresentação de alternativas que sejam capazes de
propiciar mudança de comportamento, o que representa o início de
um processo para atingirmos o ideal.

Inicialmente, portanto, é preciso destacar que a terceirização de
atividades finalísticas empreendida pelas empresas investigadas
revela descumprimento do império da lei e da ordem jurídica que
restaram vulnerados, mormente os arts. 2° e 3° da CLT, além dos
preceitos constitucionais da valorização do trabalho, da dignidade da
pessoa humana, da busca do pleno emprego, do primado do trabalho,
entre outros.

Apenas com o objetivo de apresentar uma pequena amostra das
conseqüências da terceirização, podem ser citados os seguintes
exemplos:

- CMM (Grupo Votorantim): usa como artifício contratos de compra e
venda de madeira em pé, alegando não possuir empreiteiros. Foi
encontrada nas dependências da Fazenda Santa Cecília a menor
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Fabiana Cristina Correia Alves, de 15 anos, carregando forno com
toras de eucalipto para a produção de carvão.

- White Martins Gases Industriais S.A.: também adota o sistema de
terceirização, tendo como empreiteiros ex-empregados.

- Valourec & Mannesmann Florestal Ltda.: a remuneração média dos
contratados diretamente é maior do que a dos trabalhadores
terceirizados;

- Bunge Fertilizantes S. A.: trabalhadores diretamente contratados
percebem salários superiores aos dos terceirizados.

- Fertilizantes Fosfatados Fosfértil S.A.: nas oficinas de tornearia e
de manutenção de equipamentos, encontramos trabalhadores
diretamente contratados lado a lado com os terceirizados, executando
tarefas idênticas e com remuneração diferenciada, sendo que os
terceirizados percebiam menos do que os contratados. Outro exemplo
claro que verificamos, ao comparar as relações de empregados da
Fosfértil e das empresas terceirizadas, foi a disparidade do salário
pago ao Técnico de Mineração da Fosfértil com o da terceirizada
Concreta - Assessoria Empresarial Ltda.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem se
desdobrado, nos últimos anos, na tentativa de coibir os abusos
trabalhistas perpetrados no Estado de Minas Gerais.

Assim ocorreu nas comissões parlamentares de inquérito
constituídas em 1994 e 1996 para investigar a existência de
escravidão por dívidas de trabalho no desmatamento e na produção
de carvão vegetal na região Norte de Minas.

No caso vertente, devido à escassez de tempo e à incomensurável
dimensão dos problemas relacionados com as indústrias extrativas
minerais e vegetais no Estado, que certamente não diferem da
situação do restante do País, as investigações tiveram como foco
principal as grandes empresas que atuam em Minas Gerais.

E indiscutível que o quadro encontrado por esta CPI apresenta
melhorias significativas em relação ao passado, nas atividades
extrativas minerais e vegetais no Estado, em que era corriqueiro o
trabalho escravo e de menores em condições insalubres, perigosas e
penosas.

Quanto a esses aspectos, sem sombra de dúvida, houve grande
avanço, haja vista que, em nossas investigações, foram encontrados
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somente dois trabalhadores menores de idade, que prestavam
serviços em atividades de carvoejamento em área pertencente à
empresa Companhia Mineira de Metais, em João Pinheiro. De outro
lado, não foi encontrado nenhum caso de trabalho escravo, não
obstante tenhamos verificado, nas empreiteiras Carbomar e Márcio
Gomes da Silva Ltda., que prestavam serviços à empresa White
Martins. na Fazenda Santo Aurélio, indícios de retenção salarial, por
mais de dois meses, e, somente ao final desse período, realização do
pagamento seguido de dispensa do empregado, o que não deixa de
constituir uma forma de trabalho forçado. Todavia, trata-se de caso
isolado.

Essas melhorias nas condições de trabalho nos últimos anos podem
ser creditadas, em grande parte, à atuação incessante dos Auditores
do Ministério do Trabalho e dos Procuradores do Ministério Público do
Trabalho, em trabalhos não somente repressivos, mas também
educativos, sem esquecer, também, de um processo de
conscientização dos empresários do setor.

Infelizmente, esse avanço ainda não foi o bastante para eliminar o
trabalho do menor em condições insalubres, perigosas e penosas em
outras atividades, como, por exemplo, nas olarias. Merece destacar,
nesse aspecto, o brilhante trabalho que vem sendo desenvolvido pela
Prefeitura de Janaúba, em parceria com o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil, que, conforme noticiado no jornal "Estado de
Minas" de 25/11/2001, possibilitou o retorno de 40 meninos às salas
de aula, os quais, antes, trabalhavam em condições insalubres para
ajudar a família em sua subsistência.

Voltando à investigação desta CPI, constatamos que o quadro atual,
embora de menor gravidade em relação ao passado, ainda é
extremamente preocupante e apresenta uma nova face: as empresas,
impulsionadas pela necessidade de redução de despesas, em virtude
da concorrência de mercado cada vez maior, implementam processos
de terceirização, os quais, em sua maioria, não visam à otimização de
determinadas atividades, mas ao estabelecimento de um mecanismo
que acaba por acarretar a redução de salários e o aviltamento das
condições de trabalho, além de outras mazelas. O que mais
impressiona é a percepção de que, nas indústrias de menor porte,
provavelmente a situação ainda é mais grave.
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Percebemos, outrossim, que esse fenômeno de terceirização

chegou a tal proporção devido, em grande parte, à inoperância do
Estado, em todas as esferas, o qual não tem sido capaz de impedir a
proliferação dessa prática.

Recentemente, o Judiciário trabalhista, por meio da Vara do
Trabalho de Guanhães, pronunciou-se, em ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público do Trabalho contra uma das empresas
investigadas por esta CPI, a Acesita Energética Ltda., que figurou no
pólo passivo da demanda juntamente com as empreiteiras que lhe
prestavam serviços (f Is. 527-561).

A sentença proferida naquela ação, que ainda pode ser reformada
pela instância superior, declarou a ilicitude da terceirização entabulada
pelas rés, condenando a Acesita Energética a se abster de terceirizar
suas atividades-fim e as empreiteiras, a se absterem de efetuar
contratos cujo objeto se constitua em atividade-fim da empresa, sob
pena de multa equivalente de 2.500 UFIRs ou outro índice que vier a
substituí-lo, por trabalhador encontrado em situação irregular, a qual
reverterá ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou aos cofres da
União, na hipótese de extinção daquele Fundo.

Além da atuação incessante dos Procuradores do Ministério Público
do Trabalho, que não difere da postura sempre firme dos Auditores da
Delegacia Regional do Trabalho, faz-se necessária a conscientização
e a mobilização dos diversos segmentos de nossa sociedade sobre
esse grave problema.

E indubitável que o crescimento econômico constitui condição
necessária para reduzir a pobreza de nosso País. Contudo, o
crescimento econômico, isoladamente, não basta, já que a diminuição
dos bolsães de pobreza depende de um conjunto de políticas sociais
bem localizadas.

No que tange, especificamente, ao objeto de nossa investigação,
observamos a existência de ampla possibilidade de otimização das
atividades florestais e minerarias em nosso Estado, cuja pujança de
recursos naturais oferece condições excepcionais para o
desenvolvimento económico do setor, tendo como foco principal a
valorização do homem nesse contexto.

A filosofia empresarial, nos dias atuais, deve centrar sua visão na
responsabilidade social, com a observância do desenvolvimento
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sustentável com foco no homem. O compromisso maior é com o
desenvolvimento do ser humano, aprimorando-se a utilização de
tecnologias de trabalho e preservando-se o meio ambiente.

A prática da terceirização, no contexto analisado, traz-nos uma
convicção: é preciso um esforço conjunto para fazer cessar ou, pelo
menos, minimizar os seus efeitos perversos. Até mesmo as empresas
que se constituem para, especificamente, assumirem os serviços
terceirizados, não deixam de ser, em muitos casos, vítimas desse
sistema, haja vista a constatação de que os proprietários dessas
empreiteiras, geralmente microempresas e empresas de pequeno
porte, são ex-empregados das empresas tomadoras de serviço.

Lembramos, a propósito, que em muitos momentos, durante o
desenvolvimento de nossos trabalhos nesta CPI, percebemos a
utilização do termo gato", em referência aos representantes das
empreiteiras que atuam na terceirização, o qual, contudo, é
extremamente ofensivo e reprovável, não devendo ser utilizado
indistintamente, uma vez que, na maioria dos casos, essas pessoas
também foram compelidas a abandonar a relação empregatícia e a
enveredar pelo caminho da terceirização como forma de subsistência.
Ademais, essas empresas prestadoras de serviço são reconhecidas
pelos poderes públicos para todos os fins, inclusive para a cobrança
de tributos, não sendo razoável, diante desse quadro, nenhuma
alusão pejorativa a essa categoria.

Vale esclarecer, por oportuno, que, em conversas com pequenos
empresários do setor, pudemos vislumbrar a possibilidade de melhoria
das condições de trabalho nas empresas terceirizadas, quando estas
incorporam tecnologias apropriadas que permitem o incremento da
produção, bem como a redução das condições de insalubridade e
periculosidade, como, por exemplo, na utilização de fornos conhecidos
popularmente como "rabos-quentes", com a substituição dos antigos
modelos, que contam com diversos furos laterais, por modelos com
nova tecnologia de construção, que possuem somente um furo na
parte superior, como bem frisou o Prof. Ronaldo Sampaio.

A criação de condições para o crescimento econômico não
prescinde, assim, do incremento de investimentos expressivos em
educação e conhecimento. Estes, talvez, sejam os principais vetores
do crescimento com inclusão social.
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Ao finalizarmos nossos trabalhos, temos a necessidade de fazer

uma profunda reflexão acerca da inevitável substituição de mão-de-
obra pelo processo de automação. Impressionou-nos sobremaneira a
última viagem feita por esta Comissão, quando foi visitada a empresa
V&M Florestal Ltda., em Paraopeba, onde pudemos observar o
processo de colheita mecanizada de eucaliptos, em que cada trator
substitui cerca de 70 trabalhadores com motosserras.

Assim, nossa preocupàção vai mais além da questão da
terceirização: é preciso quê se pense na inserção social de todos os
trabalhadores das indústriás de extração mineral e vegetal, sejam de
empresas tomadoras ou: prestadoras de serviços, em face do
crescimento do processo de automação nesses setores da economia.

Não se pode olvidar, oufrossim, que a extinção da terceirização no
processo produtivo florestal poderá não ser a resposta definitiva para
a melhoria das condições de trabalho nesse setor, podendo, ao
contrário, constituir um processo de substituição do carvão vegetal
pelo coque, que, além de danoso ao meio ambiente, conforme
demonstrado pela palestra proferida pelo Prof. Ronaldo Sampaio
perante esta CPI, não traz nenhum ganho social, mas somente
desemprego.

A instituição de uma política governamental de fomento, na qual haja
o efetivo engajamento da iniciativa privada, das universidades, dos
centros de pesquisa, dos êindicatos, da comunidade local, enfim, de
todos os segmentos sociais, afigura-se-nos imprescindível para
possibilitar a sustentabilidade dos empreendimentos florestais ou
minerais, visando a garantir o crescimento tecnológico e econômico
sem a exclusão do ser humano desse contexto.

Apenas a título de ilustração, no âmbito estadual, poderiam ser
instituídas políticas públicas, atribuindo-se ao Instituto Estadual de
Florestas e à Companhia Mineradora de Minas Gerais a
responsabilidade de buscarem parcerias com empresas do setor, com
entidades de ensino e de pesquisa e com outros segmentos sociais,
no intuito de se criarem condições de exploração de subprodutos
florestais pela comunidade e de se incrementar a educação voltada
para as comunidades lobais, priorizando-se o aprimoramento do
capital humano, entre outras medidas.

Nossa missão, como parlamentares e também como integrantes de
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uma comissão parlamentar de inquérito, não é somente denunciar
as irregularidades encontradas, mas também pensar em soluções
para os problemas com que deparamos. A abertura de um amplo
espaço de discussão sobre o tema é imperiosa, haja vista a sua
complexidade e gravidade. A esta Casa Legislativa, composta de
representantes do povo, cabe a responsabilidade de agir como caixa
de ressonância da sociedade.

Assim, consideramos necessária a realização de um fórum técnica,
em que participem os poderes públicos, em todas as esferas, e os
diversos segmentas sociais envolvidos, além das empresas do ramo,
para que se possam discutir as alternativas viáveis para o problema.

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito agradece a todos os que
colaboraram para esta conclusão a bom termo e àqueles que se
dispuseram a comparecer às reuniões e dar sua importante
contribuição para o trabalho aqui desenvolvido. Meu agradecimento a
todos os técnicos desta Casa, ao consultor externo, João Paulo Pires
Vasconcelos, em especial aos consultores Lincoln Alves Miranda e
Victório Alvaro Coutinho Rettori e a minha assessora Karla Roque,
que estiveram ao lado da relataria construindo este relatório de grande
responsabilidade, que a ela foi delegado e confiado pelos ilustres
membros desta CPI.

Como forma de reflexão e para finalizar nossas considerações, vale
citar Murply, segundo o qual "Nós não herdamos a terra de nossos
antepassados, mas a estamos tomando emprestada de nossos filhos".
Sejamos capazes de, juntos, deixarmos um mundo melhor do que
aquele que recebemos.

Em face das considerações tecidas, faz-se necessária a
apresentação das seguintes recomendações e requerimentos.

5.2 - Recomendações
Esta Comissão recomenda sejam encaminhadas cópias deste

relatório final aos seguintes órgãos e autoridades, a fim de que tomem
conhecimento do seu conteúdo, para as providências cabíveis:

Ministério do Trabalho e Delegacia Regional do Trabalho em Minas
Gerais;

Ministério Público do Trabalho e Procuradoria Regional do Trabalho
da 3 Região;

Governador do Estado de Minas Gerais;



5!
Secretaria de Estado do Trabalho, da Ação Social, da Criança e

do Adolescente;
Congresso Nacional;
bancada mineira no Congresso Nacional;
Federação dos Trabalhadóres na Indústria Extrativa;
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas

Gerais;
Federação das lndústriasdo Estado de Minas Gerais;
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de

Minas Gerais;
Conselho Federal da Ordém dos Advogados do Brasil;
Associação Brasileira de Imprensa;
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.
5.3 - Requerimentos
Esta Comissão pede que sejam também encaminhados os

seguintes requerimentos:
1) Ao Congresso Nacional e à bancada mineira naquele Poder,

solicitando:
a) exame mais aprofundádo, inclusive com realização de audiências

públicas, do Projeto de Lei: n° 4.302/98, que altera dispositivos da Lei
n° 6.019, de 3/1/74, que: dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas, dispõe sobre as relações de trabalho na empresa
de prestação de serviços a terceiros e dá outras providências (a
proposição tramita no Senado Federal sob a denominação de Projeto
de Lei Complementar n° 3/2001) cabendo ressaltar que esta CPI
propugna, desde já, para subsidiar a discussão, pela observância de
três aspectos básicos, para que a terceirização possa ser praticada: 1 -
a representação sindical será a mesma da categoria da empresa
contratante; II - os trabalhadores das atividades terceirizadas terão
isonomia salarial com relação a direitos e vantagens auferidas pelos
trabalhadores da categoria principal; III - os trabalhadores das
terceirizadas serão contemplados pelos acordos e convenções
coletivas firmados pela entidade sindical da categoria principal, que
terá a representação de todos os trabalhadores em atividade na
empresa contratante da terceirização;

b) a aprovação, com a devida urgência, do Projeto de Lei n°
6.039/2002, que dispõe sobre a criação de cargos e ofícios no âmbito

rÀ



52
do Ministério Público do Trabalho, visando à interiorização de suas
atividades, e dá outras providências.

A aprovação do citado projeto afigura-se-nos de extrema
importância, na medida em que criará 300 cargos de Procurador do
Trabalho e 100 ofícios, com vistas à interiorização do Ministério
Público do Trabalho, o que garantirá a esta instituição uma atuação
ainda mais efetiva no combate à terceirização ilegal.

2) Ao Presidente da República e ao Ministro do Trabalho e Emprego,
solicitando a abertura de concurso público para provimento de cargos
de Auditor Fiscal do Trabalho, visando dotar as delegacias regionais
do trabalho de recursos humanos para melhorar a fiscalização.

3) Ao Governador do Estado de Minas Gerais, solicitando a
celebração de convênio entre o Estado de Minas Gerais, a Delegacia
Regional do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 3
Região e a Polícia Federal, visando à maior eficácia nas fiscalizações.

4) Ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, solicitando a realização de um fórum técnico para discutir o
problema da terceirização e da automação nas indústrias extrativas
minerais e vegetais do Estado de Minas Gerais, bem como o potencial
de suas atividades econômicas na agregação de riqueza, renda e
justiça social.

5) Ao Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
solicitando que apresente proposta às entidades empresariais e de
trabalhadores das indústrias extrativas minerais e vegetais do Estado
de Minas Gerais para a formação de uma câmara permanente de
discussão e regularização das questões relativas às condições de
trabalho.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2002.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Bilac

Pinto - Dimas Rodrigues - Fábio Avelar - Márcio Cunha - Marco Régis.
6 - Anexos
6.1 - Anexo 1 - Requerimentos

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
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regimentais, seja enviada ao Presidente do Congresso Nacional e
aos integrantes da bancada mineira na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal solicitaçãc para que aquelas Casas parlamentares
procedam ao exame mais áprofundado do Projeto de Lei n° 4.302/98,
que altera dispositivos da Léi n°6.019, de 3/1/74 (a proposição tramita
no Senado Federal sob a denominação de Projeto de Lei
Complementar n°3/2001), que dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas e sobre as relações de trabalho na empresa de
prestação de serviços a terceiros e dá outras providências, inclusive
com realização de audiênciàs públicas.

Requer, outrossim, seja ressaltado, nos ofícios a serem enviados,
que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, no intuito de subsidiar
as discussões, propugna, desde já, pela observância de três aspectos
básicos, para que a teceirização possa ser praticada: 1 - a
representação sindical será a mesma da categoria da empresa
contratante; II - os trabalhadores das atividades terceirizadas terão
isonomia salarial em relação a direitos e vantagens auferidas pelos
trabalhadores da categoria principal; III - os trabalhadores das
terceirizadas serão contemplados pelos acordos e convenções
coletivas firmados pela entidade sindical da categoria principal, que
terá a representação de todos os trabalhadores em atividade na
empresa contratante da terôeirização.

Sala das Reuniões, de de 2002.
CPI das Carvoarias
Justificação: O Chefe do Poder Executivo da União, no gozo de suas

competências constitucionais, apresentou proposta legislativa com o
intuito de promover a flexibilização das regras impostas pela
Consolidação das Leis do Trabalho para as relações estabelecidas
entre patrões e empregados. Como base no exame realizado pela CPI
das Carvoarias, concluímos que a terceirização dos serviços ligados
às atividades-fim das empresas, de uma maneira geral, é bastante
prejudicial aos trabalhadores, ao meio ambiente, à sociedade como
um todo e ao Estado, seja ele representado pela União, pelos Estados
membros ou pelos municípios, tendo em vista que uma série de
contribuições devidas pelas empresas deixam de ser recolhidas aos
cofres públicos e convertidas à população, na forma de bens públicos
e serviços.
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REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja enviada ao Presidente do Congresso Nacional e aos
integrantes da bancada mineira na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal solicitação para que aquelas Casas parlamentares
aprovem, com a devida urgência, o Projeto de Lei n° 6.039/2002, que
dispõe sobre a criação de cargos e ofícios no âmbito do Ministério
Público do Trabalho, visando à interiorização de suas atividades, e dá
outras providências.

Sala das Reuniões, de de 2002.
CPI das Carvoarias
Justificação: O Procurador-Geral da República, no uso de suas

atribuições, encaminhou por meio de oficio o projeto de lei em
comento, que tem por objetivo criar 500 cargos de Procurador do
Trabalho e 100 ofícios interiorizados. Somente com a aprovação do
projeto o Ministério Público do Trabalho terá condições de
desempenhar, efetivamente, as novas atribuições que lhe foram
outorgadas pela Constituição Federal de 1988, especialmente o
ajuizamento de ações civis públicas, que constituem o instrumento
jurídico adequado para coibir as práticas ilegais de terceirização,
constatadas por meio desta Comissão.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviada ao Presidente da República e ao Ministro do
Trabalho e Emprego solicitação de abertura de concurso público para
provimento de cargos de Auditor Fiscal do Trabalho, visando dotar as
delegacias regionais do trabalho de recursos humanos para
incrementar a atividade de fiscalização.

Sala das Reuniões, de de 2002.
CPI das Carvoarias
Justificação: A abertura de concurso público para provimento de

cargos de Auditor Fiscal do Trabalho, visando dotar as delegacias
regionais do trabalho de recursos humanos, mostra-se como um dos
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mais eficazes instrumentos para o incremento da atividade de
fiscalização. A proliferação: das práticas ilegais de terceirização de
mão-de-obra ligada às atividades-fim das empresas, apontadas no
Relatório Final da CPI das Carvoarias, dá-se, na maioria das
situações, pela falta de fiscãlização, a despeito do importante trabalho
desempenhado pelas delegacias regionais do trabalho. Se a
fiscalização hoje não é suficiente, tal fato decorre não da ineficiência
daquele órgão, mas do insuficiente número de Auditores lotados em
seus quadros.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviada ao Governador do Estado de Minas Gerais
solicitação para que se proceda à celebração de convênio a ser
firmado entre o Estado de Minas Gerais, a Delegacia Regional do
Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 3 Região e a
Polícia Federal, visando maior eficácia na fiscalização das relações de
trabalho no nosso Estado.

Sala das Reuniões, de de 2002.
CPI das Carvoarias
Justificação: A exemplo de bem-sucedida experiência em um

passado próximo, a CPI das Carvoarias conclui pela necessidade do
estabelecimento de ajuste entre os mencionados órgãos e o Governo
Estadual para que a fiscalização das atividades ilegais de
terceirização e as ações dela decorrentes sejam exercidas de maneira
conjunta, de modo a coibi-Ias.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja realizado um fórum técnico visando a discutir o
problema da terceirização e da automação nas industrias extrativas
minerais e vegetais do Estado de Minas Gerais, bem como a
potencialidade de suas atividades econômicas na agregação de
riqueza, renda e justiça social, assegurando-se a participação dos
membros desta CPI nas reuniões preparatórias de elaboração do



56
referido fórum.

Sala das Reuniões, de de 2002.
CPI das Carvoarias
Justificação: A CRI das Carvoarias, em razão do problemas relativos

ao processo de terceirização e de automação que vem sendo
implementado nas indústrias extrativas minerais e vegetais no Estado,
constatou a necessidade de realização de um fórum técnico, com a
participação dos poderes públicos, em todas as esferas, dos diversos
segmentos sociais envolvidos, além das empresas do ramo, para que
possamos discutir e construir juntos alternativas viáveis para tais
problemas.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja apresentada proposta às entidades empresariais e
de trabalhadores das indústrias extrativas minerais e vegetais do
Estado para a formação de uma câmara permanente para discussão e
regularização das questões relativas às condições de trabalho.

Sala das Reuniões, de de 2002.
CRI das Carvoarias
Justificação: E imperiosa a criação de um canal democrático de

debate sobre as alternativas para a solução dos problemas existentes
nas indústrias extrativas localizadas em Minas Gerais. A Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social desta Casa poderá
colaborar sobremaneira para o desenvolvimento de políticas e
alternativas que favoreçam os segmentos que formam esse setor da
atividade produtiva.

6.2 - Anexo II - Extratos dos depoimentos colhidos
Extrato dos Depoimentos Prestados na 38

 Reunião Ordinária da CPI,
realizada em 30/10/2001

O Presidente abriu a reunião informando que esta se destinava a
ouvir os Srs. José Maria Soares, Terezino Cordeiro de Azevedo e
José Antônio de Andrade.

Estavam presentes à reunião os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Fábio Avelar. Elbe Brandão, Dinis Pinheiro e Doutor Viana.

0 Sr. José Maria Soares, Presidente da Federação dos
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Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais,
operador de máquinas na ÇENIBRA, iniciou seu depoimento dizendo
que a entidade sindical que ali representava havia feito um
levantamento da situação dos trabalhadores no vale do Jequitinhonha,
onde a Acesita Energética,: segundo ele, terceirizava a produção de
carvão.

Durante esse levantamento, iniciado com base em denúncias do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração da Madeira e
da Lenha de Capelinha e de Minas Novas, o Sr. José Maria disse ter
encontrado várias irregulaildades, devidamente documentadas em
fotos e fitas de vídeo: condições impróprias da água para consumo
humano, ausência de equipamentos de segurança, transporte
inadequado dos trabalhadores em caminhões pau-de-arara
Guntamente com gasolina, álea, motosserras), em vez da utilização de
ônibus, alojamentos precários e próximos à locais em que se
armazenava gasolina, enfim, péssimas condições de higiene, de
saúde e de segurança para os trabalhadores da região. Foi ainda
relatado pelo depoente que algumas pessoas trabalhavam, às vezes,
24 horas por dia, e que várias vezes tinha sido presenciado o
descarregamento de forno com fogo, considerado inaceitável pelos
representantes do Sindicatõ e da Federação.

Segundo o Sr. José Maria:, tanto no setor extrativo vegetal quanto no
mineral vinham ocorrendo acidentes graves com trabalhadores, e
muitos deles, quando não eram fatais, deixavam seqüelas para o resto
da vida. Exemplificando, relatou o caso de um trabalhador que, logo
depois de ser entrevistado (seu depoimento constava de uma das fitas
de vídeo ali apresentadas), apareceu morto. Era um pai de família de
46 anos que nunca havia tido sua carteira de trabalho assinada, disse
o depoente.

Para o convidado, a Acesita Energética vinha tentando desqualificar
essas denúncias que, na verdade, não eram relativas aos
trabalhadores da própria ACESITA, mas sim aos trabalhadores das
empresas por ela terceirizados. Disse ter ciência de que a ACESITA
vinha cumprindo o mínimo exigido pela legislação com relação a seus
trabalhadores diretos, o mesmo não acontecendo com os
terceirizados. Com relação aos terceirizados, o Sr. José Maria
desafiou a ACESITA a contratar peritos e a desmentir as denúncias

rÀ'



58
feitas, que visavam a resgatar um mínimo de dignidade para os
trabalhadores da região.

Em seguida, o depoente repudiou as represálias que a ACESITA
teria cometido contra o Sr. Terezino Cordeiro de Azevedo, Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração da
Madeira e da Lenha de Capelinha e de Minas Novas. Tão logo
sobrevieram as denúncias, o Sr. Terezino teria tido sua licença
cassada e teria sido obrigado a retornar a suas atividades, embora
não tivesse mais condições de trabalhar. Em vez de reconhecer
denúncias, a ACESITA teria entrado com denúncia civil pública contra
a Federação, contra Terezino e contra o Sindicato, segundo informou
o Sr. José Maria Soares.

Estiveram presentes durante levantamento feito pelas entidades
representantes dos trabalhadores, segundo o convidado, o Ministério
Público do Trabalho e a Comissão do Trabalho e da Ação Social da
Assembléia Legislativa, que prontamente os tinha atendido com a
realização da reunião que naquele momento se desenvolvia. O
depoente disse que a ACESITA tinha sido convidada a participar
daquela reunião e que repudiava a posição da empresa de não-
comparecimento àquele encontro. Salientou ainda que, embora
membros da CPI tenham verificado "in oco" as precárias condições
dos trabalhadores durante a visita, os Deputados teriam de se basear
sobretudo no que relatava o dossiê, já que no momento talvez não
fosse mais possível encontrar a situação que ali vinha sendo relatada.
Segundo ele, a ACESITA já teria destruído dezenas de fornos de
carvão, precavendo-se com relação às visitas que ainda seriam feitas.

Com base nesse levantamento, portanto, motivada pela iniciativa do
Sindicato, a Federação tinha encaminhado denúncia das
irregularidades encontradas à Delegacia Regional do Trabalho de
Minas Gerais - DRT-MG -, integrante do Ministério do Trabalho. Ao
mesmo tempo, segundo o depoente, o documento resultante do
levantamento fora encaminhado aos órgãos públicos da região, para
que somassem esforços em prol das denúncias feitas à DRT-MG.

O Sr. José Maria lembrou aos membros da CPI a importância de
que as investigações se estendessem às terceirizadas e às
empreiteiras que, por sua vez, também subcontratavam serviços de
outras empresas. E solicitou à Comissão que se detivesse tanto nas
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irregularidades trabalhistas como nas relativas aos desastres
ecológicos que vinham acontecendo nas mineradoras.

Indagado sobre o fato de a Delegacia Regional do Trabalho ter feito
uma vistoria nos locais indicados pelo Sindicato e pela Federação e
ter conferido um atestado de idoneidade à ACESITA, o Sr. José Maria
Soares disse que deviam confiar no órgão que existia para fiscalizar
as irregularidades e atuar sobre elas, mas que a questão ali era saber
que tipo de emprego a DRT queria preservar. Segundo o convidado, a
Federação e o Sindicato queriam preservar um emprego com um nível
de dignidade que não estaria ocorrendo nas empresas terceirizadas
da Acesita Energética.

Sobre a participação da Fpderação e do Sindicato nas fiscalizações
da DRT, o Sr. José Maria disse que a Federação não tinha sido
convidada a participar e que não tinha efetivamente participado de
nenhuma reunião conjunta entre a DRT e a ACESITA, embora
considerasse como um trabalho de parceria o que a Federação e a
DRT vinham desenvolvendo até então em outras situações (como no
fornecimento de carros Para a realização de outras inspeções).
Denunciou ainda o convidado o fato de que, por diversas vezes, a
ACESITA e a DRT tinham-sé reunido e ido à frente de trabalho sem a
presença das entidades representantes dos trabalhadores. Esse
comportamento teria levado o depoente a, de acordo com suas
próprias palavras, questionar a credibilidade de uma inspeção do
Ministério do Trabalho na região depois de a ACESITA já se ter
reunido com os fiscais do Ministério, já que a empresa poderia ter tido
tempo de se preparar para que as próximas inspeções - inclusive a da
própria CPI - não constatassem as graves irregularidades
denunciadas.

Especificamente sobre o estado de saúde dos trabalhadores, que
teria gerado notificações da DRT à ACESITA, o Sr. José Maria Soares
informou que os trabalhadores vinham sendo atendidos precariamente
pelo SUS, tendo de se sujeitar a filas e marcações de exames para
depois de seis meses ou um ano - quando provavelmente já teriam
morrido ou sido demitidos, segundo o depoente. Segundo o
convidado, a ACESITA mantinha um departamento médico, o que não
acontecia com as terceirizadas, sem convênio com especialistas nem
com hospitais. O convidado denunciou o fato de que os trabalhadores
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não dispõem nem de um diagnóstico adequado e que também é
precário o tratamento dado pelas secretarias de saúde dos municípios
onde atuam essas empresas.

Ainda sobre o relatório da vistoria fiscal, o depoente considerou uma
falha o fato de a ACESITA e a DRT terem se encontrado sem a
presença da Federação e do Sindicato. Com  relação à ACESITA, o
relatório da DRT, segundo ele, apresentava várias interpretações. Ao
mesmo tempo em que dizia não ter encontrado irregularidades,
relatava também ser precária a situação dos trabalhadores na região
inspecionada. O convidado disse ainda que a inspeção da DRT tinha
sido feita com base em mapas que a própria ACESITA tinha indicado
à Delegacia. Quando realizada a inspeção, as baterias já tinham sido
todas destruídas, os trabalhadores sem carteira assinada tinham sido
demitidos e ido embora, segundo informações do depoente. Depois
disso, segundo o convidado, a ACESITA teria ido ainda à imprensa
para dizer que a única coisa que o Sindicato e a Federação tinham
conseguido era desempregar 200 pais de família.

Outra realidade alterada pela ACESITA, segundo o depoente, é a
dos alojamentos onde moram os trabalhadores, que teriam sido
modificados e adaptados antes da vistoria da DRT. Com  relação à
agua para consumo, disse que alguns trabalhadores recebiam
recipientes térmicos para água, mas que esses recipientes vinham
sendo cobrados dessas pessoas.

Por fim, o Sr. José Maria Soareas acusou a ACESITA de governar
as empresas terceirizadas e de, assim, ficar livre das obrigações
trabalhistas. Como comprovação do que estava dizendo, informou ter
em uma fita de 40 minutos e outra de 42 minutos, com depoimentos
dos trabalhadores. Indagado sobre a existência de ações judiciais dos
trabalhadores contra as empreiteiras, o Sr. José Maria disse não
haver ações individuais - por medo que os trabalhadores tinham de
perder o emprego - nem conjuntas. Mas relatou haver ações da
ACESITA contra a entidade sindical e seus representantes.

O Sr. Terezino Cordeiro de Azevedo, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Extração da Madeira e da Lenha de
Capelinha e de Minas Novas, Diretor do Departamento Vegetal da
FITIEMG e funcionário da ACESITA há 22 anos, corroborou as
informações do Sr. José Maria Soares.
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O Sr. Terezino disse nã& ter muito a acrescentar às palavras do

Sr. José Maria, considerando já ser suficiente o dossiê que, naquele
momento, apresentavam à Comissão. Acrescentou que a ACESITA,
como se não estivesse satisfeita com as denúncias, teria contratado
mais empreiteiras na região de Capelinha. Além disso, o depoente
considerou um abuso total fato de a ACESITA repudiar as denúncias e
continuar transportando os trabalhadores em caminhões.
Denunciando que a péssima situação de saúde imposta pela
ACESITA aos terceirizadoshavia levado alguns deles à morte, e que
a situação dos trabalhadoreS era gritante também em todos os lugares
onde havia reflorestamento no Estado, solicitou aos membros da CPI
que suas investigações não se detivessem, portanto, apenas nos
problemas relacionados à ACESITA.

Com relação a entendimentos preliminares entre a DRT-MG e a
Acesita Energética, o Sr. Terezino considerou que isso certamente
teria possibilitado a mudança do cenário denunciado pela Federação e
pelo Sindicato. Disse que a própria empresa tinha reconhecido a
existência de problemas e irregularidades, assumindo o compromisso
de atuar para sua regularização e constituindo equipe própria de
auditoria interna, para a solução dos graves problemas detectados.

Alegando ter em mãos documentos datados de 5 anos atrás, o
depoente questionou o fato de a DRT ter, de certa forma, "avalizado" a
ACESITA antes da fiscalização. Ressaltou ainda o fato de que o
Ministério Público do Trabalho havia aceitado a condução de
representantes do Sindicatã e da Federação às frentes de trabalho,
mas que o Ministério do Trabalho - por meio da DRT-MG - não havia
feito o mesmo. Segundo o Sr. Terezino, a DRT teria tido o "capricho"
de procurar antes a ACESITA, que fez um mapeamento das frentes
de trabalho que os fiscais da DRT deveriam vistoriar. Ficou ainda
registrado pelo convidado que a denúncia havia sido feita em junho, a
fiscalização, em agosto, e, ao final, o relatório da DRT indicou que
tudo estava em dia.

Segundo o depoente, a ACESITA afirmou que as denúncias das
entidades sindicais não se referiam às suas terras, mas ao mesmo
tempo a empresa teria se contradito, quando afirmou que, ao surgirem
as denúncias, teria havido duzentas demissões. O Sr. Terezino
levantou questionamentos sobre esse fato: por que a ACESITA estaria



62
cobrando as perdas, se os trabalhadores não eram seus? Por que
teria havido demissões. se não havia irregularidades?

O Sr. Terezino informou ainda aos Deputados sobre uma cláusula
do acordo dos trabalhadores com a ACESITA, segundo a qual o
dirigente sindical, para entrar na área de trabalho, tinha de
encaminhar à empresa aviso da visita, por escrito, com 48 horas de
antecedência. Segundo o depoente, o Sindicato teve de aceitar esse
acordo - desde a época em que a ACESITA era uma empresa estatal
- para ter acesso às áreas de trabalho.

Respondendo a indagação sobre a existência de cooperativas de
trabalhadores na região, o Sr. Terezino disse já ter existido uma, mas
que havia sido fechada pelo Ministério Público. Mas declarou existirem
cooperativas boas e ruins. Pelo fato de se organizarem com base em
uma legislação muito pobre, o mecanismo de sustentação de muitas
cooperativas acaba sendo o empresário, argumentou o depoente.

Representando a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de
Minas Gerais, o Sr. José Antônio de Andrade, Diretor Regional da
entidade, apresentou à CPI, para serem avaliados, nomes de outras
empresas. Foram citadas a Companhia Suzano, que atua nos
Municípios de Turmalina, Berilo e José Gonçalves de Minas e que
subcontrata ainda, segundo o depoente, várias empreiteiras que
atuam em outros municípios, como Diamantina. Outra empresa citada
pelo convidado foi a Companhia Belgo Mineira, por meio de uma
empreiteira de nome CAF, que também empreita para outras
empresas. Em Turmalina, conforme afirmou o convidado, há também
a Carvalho Projetos, que também contrata empreiteiras. Nesse local, o
Sr. José Antônio disse ter feito uma visita em toda a área, tendo
encontrado pessoas com motosserra, sem carteira assinada e sujeitas
a todo risco, sem ninguém para ajudá-las.

Disse que as doenças e os problemas financeiros dos trabalhadores
do setor os levam muitas vezes a explorar a mão-de-obra das
esposas e das crianças, porque o que ganham não dá para sustentar
a família. E a empresa que leva a maior parcela do lucro. A
empreiteira leva uma parcela menor, mas leva.

Denunciou que, há mais de um ano, constatou trabalho infantil em
uma carvoeira por ele visitada no Município de Turmalina, na empresa
Suzano e em suas muitas empreiteiras. Disse que, quando chegaram,
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as crianças teriam sido o:rientadas a correr, e a se esconder.
Provavelmente, essa carvoeira já deve estar destruída, depois de ter
sido denunciada. Por isso, segundo o depoente, é necessário que as
visitas de fiscalização sejam feitas de surpresa, para que possam ser
constatadas as irregularidades.

Disse ter tido notícia tarhbém de uma fazenda no Município de
Turmalina, com um enorme problema. Segundo suas palavras:
"Ninguém sabe quem é õ dono da fazenda, mas o povo está
trabalhando lá. Existe um grande número de máquinas, um grande
plantio de café, muito veneno". Denunciou que não somente nas
carvoarias, mas também nas fazendas havia exploração de
trabalhadores e danos ao meio ambiente. Diz ele: 'Muitas vezes, os
trabalhadores não podem beber a água do rio, porque ele está poluído
pelas águas desmatadas pblo reflorestamento O problema é que a
maior parte das empresas reflorestadores não têm uma proposta
alternativa, O problema é; plantar e entregar para outro, o outro
entregar para outro e o outro entregar para o outro, e o trabalhador
ficar no prejuízo".

Indagado sobre a utilização de programas como o bolsa-escola e o
bolsa-renda por trabalhad&es da região, como forma de manter as
crianças na escola, o Sr. Terezino disse que denúncias anteriores
sobre o trabalho infantil e o trabalho escravo feitas pelo Sindicato
haviam contribuído para a criação de programas desse tipo. Sobre a
questão das cooperativas, o convidado disse acreditar que a formação
de uma cooperativa exclusivamente para a questão florestal não daria
certo, nem mesmo se esta fosse coordenada diretamente pelos
trabalhadores, coisa que ele , acha muito difícil de acontecer.

Ao final da reunião, a Comissão aprovou dois requerimentos de
autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão; o primeiro convida os
Srs. Joaquim Elégio de Carvalho, Ulisses Cândido Brandão, Adib
Teymene, Ramsés Régios Duarte e as Sras. Valéria Guedes Mendes
e Ruth Beatriz Vilela, Auditores Fiscais do Trabalho, para prestarem
esclarecimentos acerca do Relatório de Inspeção Rural, realizado
entre os dias 27 e 31/8/2001. O segundo requerimento solicita à
ACESITA o envio da relação de empresas que prestam serviços
terceirizados na área de carvoejamento em Minas Gerais e de suas
subcontratadas, com a indicação precisa da área de atuação de cada
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uma delas.
Extrato dos Depoimentos Prestados na 4a Reunião Ordinária da CPI,

realizada em 6/11/2001
O Presidente abriu a reunião informando aos presentes que esta se

destinava a ouvir os Srs. Joaquim Elégio de Carvalho, Marcelo
Gonçalves Campos, João Paulo Mendes de Almeida, Adib Teymene,
Ramsés Régis Duarte e as Sras. Valéria Guerra Mendes e Ruth
Beatriz Vilela, Auditores Fiscais do Trabalho, para prestarem
esclarecimentos acerca do Relatório de Inspeção Rural, realizado
entre os dias 27 e 31/8/2001.

Estavam presentes à reunião os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Fábio Avelar, Elbe Brandão, Bilac Pinto, Dalmo Ribeiro Silva e Márcio
Cunha, substituindo este ao Deputado Chico Rafael. Compareceram
como convidados o Sr. Marcelo Gonçalves Campos e a Sra. Valéria
Guerra Mendes. Os Deputados Doutor Viana e Márcio Kangussu
também participaram da reunião.

Sr. Marcelo Gonçalves Campos, Auditor e Coordenador do Grupo de
Fiscalização Rural, traçou um panorama do que foi e do que motivou a
ação de fiscalização da DRT, coodenada por ele e da qual
participaram o Auditor Joaquim Elégio de Carvalho, especialista em
legislação do trabalho; a Dra. Ruth Beatriz Vasconcelos Vilela,
especialista em legislação do trabalho; Ulisses Cândido Brandão,
especialista em segurança do trabalho e engenheiro; João Paulo
Mendes de Almeida, Auditor Fiscal do Trabalho e especializado em
legislação do trabalho; Adib Teymene, médico do trabalho; Ramsés
Régis Duarte, Engenheiro, e Valéria Guerra Mendes, médica.

Foi feito inicialmente, em junho de 2000, por dois Auditores Fiscais,
um rastreamento no Município de Capelinha e nos municípios
vizinhos, onde está instalada a Acesita Energética. Constataram-se:

- irregularidades e condições de ilegalidade em relação ao
cumprimento da legislação trabalhista, principalmente relacionadas à
saúde e segurança e ao não-reconhecimento do vínculo empregatício,
à não-assinatura da carteira de trabalho. Esse relatório teria sido
inserido no programa de fiscalização da DRT, e já havia previsão de
fiscalização na região. Já nessa época, segundo o depoente, a
Acesita Energética teria sido convocada a prestar esclarecimentos à
DAT quanto ao processo de contratação de trabalhadores e à
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exploração de carvão na região. Nessas conversas iniciais, a
ACESITA teria admitido irregularidades em relação à legislação
trabalhista, principalmente em relação às questões de saúde,
segurança e mesmo registro em relação às empresas terceirizadas
que ainda naquele momento faziam parte do processo produtivo,
produzindo carvão para à empresa. Segundo ele, a empresa
reconhecia a necessidade de aprimorar o processo de contratação e
fiscalização, para adequar as condições dos trabalhadores ligados às
empresas terceirizadas aos limites legais.

Paralelamente, houve denúncias de entidades sindicais de
trabalhadores na região. O Ministério Público também havia solicitado
à DRT de Teófilo Otôni fiscalização na região das carvoarias.

O convidado ressaltou que, com base no relatório interno dos dois
auditores fiscais e nas denúncias externas, organizou-se uma ação
fiscal na região, composta pôr auditores fiscais do trabalho na área de
legislação trabalhista e na àrea de segurança e saúde do trabalho,
acompanhados por um procurador do Ministério Público do Trabalho.
Mas o Sr. Marcelo disse entender que muitos dos problemas
levantados pelo rastreamerito inicial e denunciados pelo Sindicato,
pela Federação e pelo MPT já teriam sido solucionados, em vista do
esforço que, aparentemente:, a empresa vinha fazendo para superar
as irregularidades iniciais. Por isso, o relatório final não desqualificava
as denúncias dos sindicatos e do MPT, e não indicavam que elas não
eram verdadeiras - problemas havia, e graves -; a empresa teria
admitido problemas com relação às terceirizadas (falta de assinatura
de carteiras de trabalho, problemas relativos à segurança e à saúde
dos trabalhadores, além do problema dos catadores), mas teria feito
esforços para superar essas irregularidades, mas, obviamente, não
solucionou o que constatou-se ser elemento caracterizador de todos
os problemas: a questão da terceirização.

Na ação fiscal, portanto, diante desse esforço inicial da empresa,
chegou-se às seguintes conclusões:

- num aspecto geral, as condições eram razoáveis, se comparadas
aos problemas trazidos pelas denúncias do sindicato, do MPT e do
próprio rastreamento feito inicialmente pelo DRT-MG;

- não foi encontrado nenhum trabalhador sem registro, seja na
ACESITA seja nas empresas terceirizadas;
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- em relação à saúde e à segurança dos trabalhadores, as

condições em geral eram boas mesmo nas empresas terceirizadas
(embora tenham sido constatadas algumas diferenças e tenha havido
uma série de notificações à empresa).

O que mais chamou a atenção durante a ação fiscal foi o modelo de
processo produtivo implementado pela Acesita Energética e suas
conseqüências, no que diz respeito às condições de trabalho e aos
direitos dos trabalhadores: a terceirização - considerada ilegal - da
atividade-fim da empresa, que é a produção de carvão. Pela
legislação do trabalho, a Acesita Energética não poderia terceirizar
sua atividade-fim, muito menos utilizar esse instrumento para a
precarização dos direitos trabalhistas, que é o que efetivamente
ocorre.

A ACESITA terceiriza suas atividades para pouco mais de 10
empresas, o que traz como conseqüência a diminuição dos
trabalhadores permanentes da própria ACESITA; e uma afronta aos
direitos dos trabalhadores ligados às empresas terceirizadas, já que
estes não são beneficiados pelas cláusulas sociais da convenção
coletiva, que envolve a ACESITA com seus trabalhadores diretos
(cesta básica, tíquete-refeição, assistência médica, entre outros).

A partir desse diagnóstico, a DRT buscou entendimentos com a
ACESITA a fim de que se garantisse imediata e emergencialmente a
extensão dos benefícios coletivos a esses trabalhadores. Isso porque
nos contratos de prestação de serviços fica claro que a ACESITA
exerce total controle sobre as empresas terceirizadas, e que essas
empresas muitas vezes não possuem capacidade econômica para
sustentar futuros passivos trabalhistas. Atestou o fato de q ue, na
verdade, as empresas terceirizadas que produzem carvão dentro das
terras da ACESITA e para a ACESITA nada mais são do que suas
intermediárias de mão-de-obra e têm como resultado final a supressão
de direitos trabalhistas. (Grifo nosso.) As terceirizadas não garantem
cesta básica, tíquete-refeição, atendimento médico-hospitalar nem
uniformes. Obviamente, a empresa que subcontrata tem seus custos
rebaixados e um conseqüente aumento de sua lucratividade.

Informou que estariam sendo então tomadas as seguintes medidas,
depois da ação fiscal: negociação com a ACESITA, para a imediata
extensão das cláusulas sociais aos trabalhadores terceirizados.
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Segundo Marcelo, o MPT, pelas competências que lhe foram
conferidas pela Constituição de 1988, pode entender que a extensão
dessas cláusulas sociais superaria a questão da ilegalidade da
terceirização. Mas Marcelo salientou que essas informações sobre o
MPT eram uma "impressão" dele como Auditor Fiscal e que o próprio
MPT deveria informar os membros da CPI sobre seu espectro de
ação. Foi encaminhado um relatório ao Ministério Público, ao qual
cabe a competência para propor, se necessário, o termo de ajuste de
conduta para que a empresa garanta o direito aos trabalhadores.
Segundo seu entendimento, caso a empresa não aceitasse o termo de
conduta, o Ministério Público deveria propor uma ação civil pública,
pedindo a proibição da terceirização da atividade-fim naquela região.
Informou aos Deputados que, caso a empresa insista em manter o
atual programa produtivo e de terceirização, a decisão final caberá ao
Judiciário Trabalhista. De qualquer forma, a DRT-MT continuaria a
monitorar constantemente as condições de trabalho na região da
ACESITA (verificando se permanecem aquelas condições que, ante
as denúncias, pareceram melhores, mas que podiam ser apenas
melhoras de contingênciã. Vamos monitorá-las, para ver se
permanecem)

Sobre comentários de que a DRT não teria agido de forma correta,
tendo se reunido com a ACESITA sem a presença dos sindicatos para
acertos internos, o Sr. Marclo disse que, durante a ação fiscal, teriam
realizado algumas reuniões com a empresa e com a representação
dos trabalhadores. Da mesma forma, quando realizaram reuniões com
os trabalhadores, a ACESITA não estava presente. "A conveniência
ou não de realizar a reunião com a participação dos trabalhadores ou
com a empresa é de ordem operacional por parte da equipe de
fiscalização." No caso em questão, em que se vislumbrava uma
posição de enfrentamento entre os sindicatos e a empresa,
consideraram que reunir os dois interesses em um mesmo ambiente
seria um processo desgastante e não possibilitaria à DRT evoluir no
sentido do entendimento e do ajustamento da conduta da empresa
com relação à extensão das cláusulas coletivas aos trabalhadores das
empresas terceirizadas. Informou que a reunião com a ACESITA
ocorreu com a presença dos auditores fiscais e dos representantes do
Ministério Público do Trabalho. E declarou que os contatos com os
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representantes dos trabalhadores teriam sido ainda mais
constantes. Tanto é que o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
nos acompanhou, em nosso carro, às terras da ACESITA. Ele nos
ajudou a encontrar os locais de trabalho."

Questionado sobre o prazo de mais de 60 dias entre a denúncia dos
representantes dos trabalhadores (feita em junho) e a vistoria da DAT
(realizada em agosto) ter possivelmente possibilitado à ACESITA
"preparar-se" para a ação fiscal, o Sr. Marcelo disse o seguinte: "O
relatório da ACESITA deixa bastante claro que, já em junho, houve
uma visita de dois Auditores Fiscais à região. As irregularidades
constatadas na época (relacionadas com a não-assinatura da carteira
de trabalho, as condições degradantes ou ilegais em relação à saúde
e a segurança do trabalho), não demandavam uma imediata ida ao
local de trabalho. A denúncia, então, foi incorporada ao planejamento
rotineiro da fiscalização com certa prevalência, e dois meses depois
estávamos realizando a ação fiscal. Como um dos principais
empregadores do setor, a ACESITA tem prioridade na fiscalização".

Sobre a suspeita dos sindicatos de que estaria havendo uma ligação
não recomendável entre os Auditores Fiscais e a ACESITA, solicitou
aos Deputados membros da CPI que houvesse uma oportunidade de
que essa alegação fosse esclarecida com os representantes dos
sindicatos. Disse ser, para eles, difícil e dramática a insinuação feita,
por não dar à DFIT a condição de defesa. Solicitou a oportunidade de
se defenderem e de tomarem as medidas cabíveis diante da
acusação. Caso a ACESITA ou a representação dos trabalhadores
tenham entendido que a fiscalização foi equivocada ou parcial ou que
se tenha cometido alguma arbitrariedade ou ilegalidade, deve-se
formular isso por escrito ao Ministério do Trabalho, para as
providências cabíveis.

Indagado sobre o registro visual da ação fiscal da DRT, Sr. Marcelo
disse que toda a inspeção teria sido filmada e que o relatório final da
equipe espelhava o que havia sido encontrado nas frentes de
trabalho.

Sobre as empresas terceirizadas pela ACESITA, Sr. Marcelo disse
que as irregularidades mais significativas encontradas - e admitidas
pela própria empresa, antes mesmo da ação fiscal - estavam
relacionadas com os trabalhadores terceirizados, sobretudo o
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chamado catador (aquele quiie pega os restos do processo de corte
da madeira). Segundo ele, aACESITA teria dito que havia eliminado a
presença do catador de seu processo produtivo (e lhe parecia que já
não existiam esses trabalhadores quando da ação fiscal). De acordo
com informações de que dispunha, as quais repassava aos membros
da comissão naquele momento, os catadores não tinham vínculo
empregatício nem com a AÇESITA nem com terceiros e revendiam os
materiais que catavam tanto para os terceirizados quanto para a
ACESITA. Em reuniões com a ACESITA, chegaram á conclusão de
que a empresa não poderia se eximir da responsabilidade de, em
suas terras, permitir a presença dos tais catadores de madeira, sem
que estes tivessem um vínculo ou com os terceirizados ou com ela
própria. Alguém teria de, assumir esse vínculo empregatício.
Obviamente, do ponto de:: vista legal, preferencialmente com a
ACESITA.

Sobre terceirização, o Si. Marcelo disse ainda que, depois do
processo de privatização, praticamente quase a metade dos
trabalhadores (cerca de 500 pessoas) da ACESITA estavam em
empresas terceirizadas. Más frisou a importância de que, a rigor,
todos os trabalhadores deveriam ser contratados pela ACESITA, já
que a legislação não permite a terceirização de atividade-fim. Além
disso, no trabalho rural não:  é possível a terceirização nem mesmo
pela Lei n° 6.019, que trata do trabalho temporário. Em atividades
rurais, o único tipo possível de contratação previsto em lei é a
contratação direta entre empregador e trabalhador. Por isso, salta aos
olhos o total descumprimento da legislação trabalhista. Os
trabalhadores estão sendo prejudicados em conseqüência da
terceirização, porque as empresas não assumem suas obrigações
sociais com os trabalhadores. Segundo ele, para que sejam discutidas
as questões de saúde, de segurança e dos direitos trabalhistas na
área do carvoejamento e da extração de madeira, é fundamental que
se enfoque o problema da terceirização, que tem sido a principal
modalidade de contratação não só na ACESITA, mas em todas as
empresas que trabalham com a atividade. E, em geral, as condições
de trabalhadores terceirizados por outras empresas é de baixíssima
categoria, trazendo conseqüências ainda mais danosas aos
trabalhadores que as provocadas pela ACESITA (que também é
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ilícita).

Com relação as empresas terceirizadas ainda subcontratarem outras
empresas, isso não foi constatado durante ação fiscal. Se existirem de
fato, isso agravaria o processo, por ser ainda mais danoso às
condições de trabalho e aos direitos dos trabalhadores, por fragmentar
a representação dos trabalhadores e aumentar a competitividade
entre eles.

Sobre comentário dos sindicatos de que a ACESITA teria imposto 48
horas de antecedência para visita às frentes de trabalho, disse que
sindicatos jamais deveriam ter assinado o acordo com a ACESITA, se
consideravam essa uma cláusula abusiva. Se eles assinaram,
aceitaram essa cláusula. Informou que, infelizmente, nenhuma
empresa era obrigada a permitir que entidades sindicais adentrassem
seus locais de trabalho, tanto urbanos quanto rurais. Isso reflete uma
falta de poder das entidades sindicais no país.

Sobre trabalho infantil nas carvoarias, disse ser conhecida a
presença de trabalho infantil nas cai-voarias de Minas Gerais e até
mesmo ser freqüente essa presença em empresas de carvoejamento
em todo o País (tanto que há programas do Governo Federal e de
alguns Governos Estaduais para a erradicação do trabalho infantil no
setor). No caso específico da ACESITA, entendia que, quando da
presença dos catadores, talvez pudesse haver crianças ou
adolescentes que acompanhavam os pais e acabavam trabalhando.
Uma vez que a ACESITA proibiu a presença desses catadores, não
foi constatado durante a ação fiscal o trabalho de crianças ou
adolescentes.

Indagado sobre a existência de mecanismos para a investigação de
trabalho infantil ou adolescente nas carvoarias, o Sr.Marcelo informou
que a DRT depende, inicialmente, de uma denúncia, que pode ser
feita tanto pelas entidades sindicais quanto por qualquer cidadão que
constate essa situação. Mas não basta a DRT fiscalizar as empresas
e autuá-las: é preciso uma política de complementação de renda das
famílias dessas crianças e adolescentes, que depois das autuações
acabam retornando ao trabalho porque o que recebem nesse tipo de
trabalho é fundamental na composição da renda familiar.

A Sra. Valéria Guerra Mendes, Subdelegada Regional do Trabalho
em Betim, disse ter tido a impressão de que a ACESITA havia se
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esforçado - após entendiméntos iniciais com a DAT - em melhorar
especialmente as condições sanitárias e de conforto dos
trabalhadores: construções novas, como refeitório e sanitários;
transporte dos trabalhadores em ônibus, e não em meio a ferramentas
(no entanto, encontraram alguns veículos - não em movimento
durante ação fiscal - mas que davam a entender estar sendo utilizados
em algum momento, os quais não atendiam a algumas normas de
segurança). Por isso, as empreiteiras foram notificadas a garantir um
transporte seguro.

Com relação às diferenças entre os trabalhadores da ACESITA e os
das empresas terceirizadas trabalhadores das terceirizadas não têm
o benefício do "transporte do acidentado". Considerou que, do ponto
de vista da saúde e da segurança, esse é um benefício muito
importante, uma vez que se trata de uma área rural, onde podem
acontecer acidentes graves. como picadas de animais peçonhentos,
lesões, cortes (trabalham com motosserra, que é um equipamento
perigoso). Trabalhadores terceirizados também não teriam uniformes
adequados, o que também era considerado por ela como um item de
segurança (embora não constasse na Norma Regulamentadora n° 6,
que trata de EPI). Segundo ela, a norma permite ao Auditor Fiscal
acrescentar equipamentos ou vestimentas que considera como EPI
para determinada função. A própria ACESITA assegura o uniforme a
seus trabalhadores diretos,or entender que ele é importante para olp
desenvolvimento da atividade. Por isso, notificamos as demais
empresas que não o fornecem para fornecê-los aos trabalhadores.
Segundo ela, o uniforme é necessário sobretudo por ser um local com
índice elevado de sujeira e de possibilidade de cortes e lesões por
equipamentos, animais peçonhentos e outros corpos estranhos; além
disso, o câncer ocupacional mais comum no mundo é o câncer da
pele, exatamente em decorrência desse tipo de trabalho sob a luz
solar.

Com relação à moradia, disse não ter encontrado problemas, já que
os trabalhadores não residem no local - exceto os carbonizadores.
Para estes, a condição de moradia é adequada.

Sobre o fornecimento de água, considerou ser obrigação da
empresa assegurar o suprimento de água potável em quantidade
superior a 250m1 por hora e por homem (uso mínimo de 4 litros de
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água por dia). Embora a ACESITA forneça o recipiente aos
trabalhadores, é importante que no local de trabalho haja um sistema
de reposição de água, mesmo que os recipientes sejam trazidos
cheios de casa. Em alguns lugares havia água, mas eram poços, e
não tivemos condições de verificar se ela era potável. Não havia
análise da potabilidade dessa água, e nós NÃO pedimos. Acho que é
uma questão importante a ser melhorada na região. Indagada sobre a
capacidade dos recipientes fornecidos pela empresa, disse achar que
a maioria deles tinha capacidade para 3 litros de água. O grande
problema é que essa água, ao longo do dia, fica meio morna, o que
causa náuseas.

Outra notificação à empresa foi relativa à necessidade de
implementação, pela ACESITA, de dois programas previstos na
legislação trabalhista, para melhoria da condição de trabalho e
vigilância da saúde dos trabalhadores (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais - PPRA - e Programa de Controle Médio de Saúde
Ocupacional - PCMSO). O PCMSO já teria sido iniciado pelas
empreiteiras, mas de forma irregular, e não, periódica. Quanto a esse
aspecto, relatou que uma das empreiteiras teria sido autuada, por já
ter sido notificada a respeito. (Cabe colocar que a ACESITA dá
suporte às empreiteiras na implementação desses Programas, tendo
sido informado pelas empreiteiras que essa empresa iria bancar o
ônus da implementação do PCMSO.)

Outra notificação foi para que as empresas fizessem um serviço
especializado de prevenção de acidentes no trabalho rural e para que
providenciassem a instalação de comissão interna de prevenção de
acidentes rurais.

Sobre suspeita dos sindicatos de que estaria havendo uma ligação
não recomendável entre os Auditores Fiscais e a ACESITA, Dra.
Valéria disse ser esse um grande equívoco. Esse seria um caso de
corrupção, o que, segundo ela, era absolutamente infundado para o
caso em questão. Dizia isso pela equipe, que considerava
particularmente competente.

Ao final da reunião, foram aprovados requerimentos do Deputado
Márcio Cunha: o primeiro solicitava que se convidassem os Srs. Adib
Teymene, Ramsés Régis Duarte, João Paulo Mendes de Almeida,
Geraldo Cezário, Renato César e a Sra. Jaqueline Borges Diniz. 0
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segundo solicitava fossem convocados os representantes legais das
empresas Mannesmann, Companhia Agrícola Florestal - CAF -,
Suzano e Gerdau; o terceiro solicitava a requisição das filmagens e
fotografias realizadas durante a auditoria realizada pelo Ministério do
Trabalho na área de atuação da Acesita Energética. Foi também
aprovado requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que pedia
fossem convidados os representantes legais do Ministério Público do
Trabalho e do Tribunal de Justiça do Trabalho, e requerimento de
realização de audiência pública na região de Capelinha para se
discutir a situação dos trabalhadores terceirizados pela Acesita e por
outras empresas.
Extrato dos Depoimentos Prestados na Sa Reunião Ordinária da CPI,

Realizada em 13/11/2001
O Presidente abriu a reunião informando aos presentes que esta se

destinava a ouvir o Sr. Rubens Teodoro da Costa, Diretor-Presidente
da Acesita Energética.

Estavam presentes à reunião os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Márcio Cunha.

O convidado iniciou sua fala mostrando "slides" e apresentando um
panorama geral da companhia e do impacto de sua presença no vale
do Jequitinhonha. Apresentou um estudo da situação social e
econômica de seus funcionários e dos benefícios garantidos pela
empresa. Acrescentou que esta não tem empreiteiras e que os
contratos que faz proíbem os empreiteiros de subcontratarem, mas
apenas na área de carvoejãmento. Nas demais, como transporte de
carvão até as siderúrgicas, transporte de pessoal, etc., não há essa
proibição.

O convidado mostrou ainda diversos "slides" com fotos das diversas
etapas de produção do carvão, enfatizando que a maioria delas já
está mecanizada. A companhia utiliza 60% do carvão produzido para
consumo próprio, e 40% são vendidos para terceiros.

Indagado sobre as relações da companhia com a comunidade, o
convidado apresentou diversas cartas e moções de apoio de
Prefeituras e Câmaras Municipais de cidades como Capelinha,
Itamarandiba e Turmalina, que reconhecem a importância da empresa
e elogiam sua atuação.

Em seguida, o Sr. Rubens informou que o noticiário recentemente
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divulgado pela mídia sobre condições de trabalho nas carvoarias
não se referia a áreas da empresa, esclarecendo que outras
empresas também fazem esse trabalho na região. Como são áreas
vizinhas e não há cerca entre elas, possivelmente as matérias
jornalísticas se confundiram. Ele reconhece, entretanto, que as
imagens mostradas revelam condições precárias de trabalho, mas
reafirmou que a companhia não tem responsabilidade sobre elas. Por
isso, a empresa encerrou contratos de vendas de resíduos para
terceiros, pois são os "residueiros" os que impõem piores condições
de trabalho aos seus empregados. Além disso, estipulou regras
severas para o acesso de pessoas da comunidade às áreas onde se
encontram os resíduos não utilizados, que lhes eram doados para
gerar energia doméstica.

Sobre as matérias veiculadas na imprensa e as inspeções
realizadas pelo Ministério do Trabalho, o convidado explicou que as
áreas mostradas não pertencem à empresa e que já havia provado
isso ao Ministério do Trabalho.

O Sr. Rubens afirmou, em resposta a indagação do Deputado
Márcio Cunha, que nos limites da companhia não há trabalho infantil e
que isso provavelmente ocorre apenas nas pequenas empresas e nos
empreendimentos familiares.

Em seguida, o convidado esclareceu dúvidas dos Deputados sobre
os trabalhos terceirizados, frisando que sua responsabilidade sobre as
condições de trabalho dos residueiros" se restringe aos limites
geográficos da empresa. Lá dentro, todos são obrigados a usar
equipamentos de segurança e respeitar as normas. Depois que os
empreiteiros saem da área da companhia e vão queimar a madeira
em outros lugares, a empresa não os fiscaliza mais nem poderia fazê-
lo. Acrescentou que a empresa sofre fiscalizações pedódicas, tendo
sido feitas 30 nos últimos 10 anos. Os problemas encontrados eram
de natureza burocrática, relativos a falta de documentos.

Sobre a questão dos empreiteiros, o convidado mostrou diversos
documentos que comprovam as exigências de uso de equipamentos
de segurança e a sua entrega quando da contratação do serviço ou do
empregado. Reafirmou que a empresa fiscaliza permanentemente as
empreiteiras, seja em relação à legislação trabalhista, seja em relação
à legislação tributária. Sobre a política de benefícios dessas
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empresas, afirmou desconhecê-la, pois se trataria de uma
ingerência em seus assuntos privados.

O Sr. Rubens, em respostà a questionamento sobre a legalidade da
terceirização, ponderou que .a questão é polêmica e só será resolvida
nos tribunais, pois a ACESITA considera que a produção de carvão é
uma atividade-meio, sendo a sua atividade-fim a produção de aço.
Frisou, inclusive, que não se trata de arrendamento de áreas, mas de
uma prestação de serviços.

Respondendo a pergunta do Presidente da Comissão, o convidado
explicou que as condições de trabalho dos empregados das
empreiteiras e dos empregados da ACESITA são iguais, mas os
salários são diferentes. Segundo o convidado, os empreiteiros
ganham mais. Os benefícios que a empresa concede aos seus
empregados, todavia, são melhores.

Finalizando a reunião, à Comissão aprovou requerimentos: o
primeiro, do Deputado Fábio Avelar, solicitava a intimação dos
responsáveis pelas empresas prestadoras de serviço na área de
carvão, conforme relação apresentada, para prestarem
esclarecimentos à Comissãô; o segundo, do Deputado Márcio Cunha,
pedia a realização de visitaàs áreas da ACESITA e de uma reunião
da Comissão no local.
Extrato dos Depoimentos Pestados na 6a ReuniãoOrdinária da CPI,

Realizada em 20/11/2001
O Presidente abriu a reunião informando aos presentes que esta se

destinava a ouvir os Srs. Antônio Miranda de Mendonça, Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho - TRT -, e Helson Vilela Nogueira,
Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, e a tratar de
assuntos de interesse da Comissão.

Estavam presentes à reunião os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Elbe Brandão, Ermano Batista,
Márcio Cunha e Márcio Kangussu.

A Sra. Elaine Noronha Nassif, Procuradora do Ministério Público do
Trabalho, representou o Sr. Helson Vilela Nogueira. Compareceu
também o Sr. João César de Freitas Pinheiro, representante do
CREA-MG.

A Sra. Elaine Noronha Nassif iniciou sua fala fazendo alguns
esclarecimentos sobre a competitividade e a necessidade de redução
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de custos nas empresas. Afirmou que não existe uma lei vedando a
terceirização, mas a jurisprudência do TST a tem reiteradamente
proibido.

Na área do carvoejamento, existe um compromisso de diversas
empresas que, além de estabelecer condições mínimas, determina
que o trabalho seja terceirizado; as terceirizadoras deverão estender
aos seus trabalhadores todas as posições dos acordos coletivos
firmados com a empresa tomadora. Informou a convidada que existe
uma ação civil pública contra a ACESITA e nove carvoarias da região
de Capelinha que pede exatamente a cessação imediata das
atividades dessas terceirizadas, terceirizadoras ou intermedíadoras de
mão-de-obra ou a extensão de todas as condições firmadas nos
acordos coletivos com a ACESITA aos trabalhadores não contratados
diretamente.

Isso porque, no caso das carvoarias, não se pode dizer que fornecer
carvão para a ACESITA abastecer seus fornos não é sua atividade-
fim.

O Ministério Público do Trabalho fiscaliza a aplicação da lei e entra
em juízo pedindo ao Judiciário que determine a conduta forçada
daquele que é inadimplente ou recalcitrante em relação ao seu
cumprimento.

Para a Sra. Elaine, o Ministério Público não pode fixar normas de
conduta. Estas são fixadas sempre pela lei. O Ministério Público não
tem como intervir nos acordos coletivos, exceto se houver cláusulas
que devam ser anuladas. Nesse caso, o Ministério Público entra com
uma ação anulatória perante o Judiciário. Como o poder coercitivo é
monopólio do Estado, o Ministério Público não tem como obrigar quem
quer que seja a fazer alguma coisa, a não ser por meio do Judiciário.
A diferença entre o Ministério do Trabalho e o Ministério Público é
esta: o Ministério do Trabalho, como órgão do Poder Executivo, atua
administrativamente. As suas multas são administrativas, O Ministério
Público tem, digamos, uma procuração da sociedade, por meio da
Constituição Federal, para ingressar em juízo, em nome dessa
sociedade, sem a necessidade de ter uma procuração. O Ministério
Público pode firmar jurisprudência? Não. Pode firmar normas de
conduta? Não. Ele é um advogado da sociedade, entra em juízo e
pede sempre que julgar necessário.
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O Ministério Público, ao invés de solicitar ao Juiz que determine
que uma empresa faça "a", 't", "c" e "d", procura a empresa, propondo
que ela firme um termo de ajustamento de conduta para cumprir "a",
"b". "c" e "d", dentro de um prazo estabelecido. No caso de
concordância, a empresa e; o Ministério Público assinam o termo, e
não é necessário mais entra: r na justiça, porque já existe um título. Se
a empresa não concordar,; o Ministério Público pedirá ao Juiz que
determine. Quando o Juiz determina, a empresa é obrigada a cumprir.

A Sra. Elaine afirmou que comercializar e intermediar mão-de-obra é
crime, porque está-se vendendo a força de trabalho de um homem
como se fosse uma mercadoria.

A convidada, respondendo a formulações de diversos Deputados,
discorreu sobre a questão do acordo coletivo. Quando há
terceirização, o acordo coletivo deixa de ser aplicado àquela parte que
deixou de ser administrada pela empresa só porque o serviço não é
mais feito dentro do seu espaço físico. Na hipótese da convenção
coletiva, não haveria tanto problema, porque a convenção é firmada
entre o sindicato representante dos trabalhadores e o sindicato
representante do respectivo ramo econômico. Então, nesse caso,
todas as carvoarias teriam que acompanhar a convenção, porque
estariam submetidas ao sindicato, à federação ou à confederação que
as representassem.

O acordo é um pouco diferente, ponderou a Sra. Elaine, porque é
feito entre o sindicato representante dos trabalhadores e a empresa. A
única que firmou o acordo foi a ACESITA; as outras não firmaram
esse acordo, então não são obrigadas a cumprir.

Continuando, a Sra. Elaine destacou que o Ministério do Trabalho,
que é um órgão do Executivo, realiza inspeções e fiscalizações e,
sempre que verifica irregularidades, remete os autos de infração ao
Ministério Público do Trabalho, a fim de que a empresa seja chamada
para que se proponha termo de ajustamento de conduta ou se mova
ação judicial que a obrigue a cumprir.

Se a empresa não cumprir, pode ser fechada, e o sócio, preso,
porque o descumprimento de decisão judicial é crime.

A Sra. Elaine informou que não está no caso da ação pública contra
a ACESITA, mas trouxe uma cópia, a pedido do Dr. Geraldo Emediato
de Sousa, Procurador oficiante do caso.
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A Comissão finalizou a reunião aprovando os seguintes

requerimentos: do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita
sejam intimados para depor os Srs. Fernando Coura, Presidente do
Sindicato das Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais -
SINDIEXTRA - I e José Carlos do Vale, Diretor de Segurança e Saúde
da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Setor Mineral; e
sejam convocados para prestarem esclarecimentos os Srs. Jacinto
Roque Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Extração de Madeira e de Lenha de Itamarandiba e
Turmalina, e Gabriel de Fátima Santos, ex-Presidente do mesmo
Sindicato.
Extrato dos Depoimentos Prestados na 8 Reunião Ordinária da CPI,

Realizada em 4/1212001
O Presidente abriu a reunião informando aos presentes que esta se

destinava a ouvir os Srs. Adib Teymene, Ramsés Régis Duarte e João
Paulo Mendes de Almeida, lotados na Delegacia Regional do Trabalho
- DAT - de Teótilo Otôni; Geraldo Cezário Júnior, da DAT de Curvelo;
Renato César da Silva, da DAT de Sete Lagoas, e a Sra. Jaqueline
Borges Diniz, da DAT de Conselheiro Lafaiete, e tratar de assuntos de
interesse da Comissão.

Compareceram os Srs. Adib Teymene, Aamsés Régis Duarte, João
Paulo Mendes de Almeida, Geraldo Cezário Júnior, Renato César da
Silva e a Sra. Jaqueline Borges Diniz, Auditores Fiscais do Trabalho.

Estavam presentes à reunião os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Fábio Avelar. Dalmo Ribeiro Silva, Elbe Brandão e Márcio Cunha.

O Sr. Adib Teymene iniciou sua fala dizendo que sua função era
fiscalizar a área trabalhista. Ele fiscalizou a parte documental das
empresas que estão sendo investigadas, mas não encontrou
irregularidades.

O Sr. Ramsés Régis Duarte acrescentou que trabalha nos vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus, fiscalizando praticamente
toda a área de segurança do trabalho na indústria extrativa, na
mineração e nas lavouras de café. Convocados para fiscalizar as
carvoarias localizadas na região de Capelinha, levantaram todas as
irregularidades que poderiam existir na área de carvoejamento.
Constataram que as empreiteiras da ACESITA tinham condições
satisfatórias de segurança.
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Na área de mineração existe um problema sério, ou seja, a poeira,

principalmente na extração de granito, devido às grandes dificuldades
para umidificar o processo. Estão tendo problemas para implementar
esse tipo de controle. A alternativa mais adequada seria a
automatização do processo, por meio de máquinas com cabines
climatizadas, o que poderia eliminar a poeira, ou seja, a sílica. Outra
medida seria a unificação dos marteletes pneumáticos. Segundo os
trabalhadores, estão encontrando dificuldades, pois as rochas são
muito íngremes.

O Sr. João Paulo Mendes de Almeida, lotado na Subdelegacia de
Teófilo Otõni, é da área trabalhista e diz que não encontrou nenhuma
irregularidade relativa às empresas terceirizadas. Estava tudo regular -
nenhum empregado sem registro, fundo de garantia em dia, jornada
correta - no decorrer desde procedimento fiscal. Não foi lavrado
nenhum auto de infração.

O Sr. Geraldo Cezário Júnior é médico lotado na Subdelegacia do
Trabalho de Curvelo desde 1984. Sua área de atuação é uma regional
com 32 cidades, fiscalizando principalmente carvoarias e extração e
beneficiamento de ardósia.: São empresas pequenas na área de
ardósia. As maiores empresas são da área de carvoejamento. Ao
longo do tempo tem visto que a coisa tem melhorado, mas é um
processo lento.

Ainda existe uma grande diferença entre o empregado terceirizado e
o empregado próprio das grandes empresas. Não que não tenham
equipamento de segurança, que não estejam registrados, mas ainda
vemos uma grande diferença na qualidade do material empregado e
no nível salarial. De modo geral, tem melhorado.

Não se pode generalizar e falar que está bom. Pode-se ir a várias
empresas e estar tudo certinho, mas, de uma hora para outra,
aparecer uma empresa que coloca o funcionário dentro de uma
barraca de lona com 1,5m de altura, com 20 pessoas em um lugar em
que cabem 5, que não fornece nada, que não registra carteira. Hoje, a
maioria das empresas que visita tem todos os funcionários
registrados, com o fornecimento correto dos equipamentos, de uma
forma geral. Nessas empresas está tudo certo, mas sempre surgem
empresas novas, menores, que ainda têm situações de trabalho
penoso ou quase escravo.
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Sempre que constata situações desse tipo, faz relatórios que são

endereçados à 31 Procuradoria Regional do Trabalho. Faz o
levantamento de tudo que foi encontrado, faz os autos que acha que
devem ser feitos e um relatório.

O Sr. Renato César da Silva é Auditor Fiscal do Trabalho e
engenheiro, lotado na Subdelegacia de Sete Lagoas. As carvoarias,
na sua região, estão localizadas mais em Paraopeba, Caeté e
Cordisburgo. A atividade de carvoejamento na Subdelegacia de
Curvelo é mais significativa que em Sete Lagoas.

Antigamente, o simples fornecimento de EPI era uma coisa difícil.
Hoje, muitas dessas ações já viraram rotina. Nas grandes empresas,
houve uma melhora muito acentuada. Conseguem-se resolver
questões com a simples notificação. A filosofia do Ministério do
Trabalho é que não se notifique aquilo que já foi notificado.

E feito um trabalho de conscientização, alertando as empresas
contra o trabalho infantil, que praticamente foi banido. Não tem tido
notícia, nas últimas inspeções, de nenhum caso.

Na indústria extrativa mineral, as grandes cimenteiras são mais
bem-estruturadas, e tudo que é solicitado é feito imediatamente.

A Sra. Jaqueline Borges Diniz trabalha na seção de rela ções do
trabalho, em Conselheiro Lafaiete. A atividade econômica principal da
região é a extração de carvão vegetal e de ardósia. A questão maior é
que, durante todos estes anos, deparou com grandes empresas que
tinham empregados próprios. Com o passar do tempo e com a
modificação no mundo do trabalho, elas foram terceirizando, ou seja,
foram entregando parte de suas atividades a empresas menores. As
vezes, essas terceirizações eram lícitas; elas trabalhavam nas
atividades-meio, como restaurante, transporte e, no caso do
carvoejamento, o combate à formiga. Mas o que se vê ultimamente é
que essas grandes empresas estão terceirizando atividades-fim, ou
seja, atividades que existem no contrato social. Então, muitos dos
direitos sociais que esses empregados primeiros possuem, os outros
não possuem. Salários diferentes para pessoas exercendo as
mesmas funções. Isso tem preocupado muito o Ministério do
Trabalho, dentro da sua missão, que é promover a justiça social. Tem-
se combatido essa terceirização, tida como ilícita.

O Ministério do Trabalho tem um grupo especial de combate ao

rÁ



8!
trabalho infantil, o Jequitiba, que tem atuação em todo o Estado. Em
cada subdelegacia existe um representante do Jequitiba. Sempre que
se encontram trabalhadores infantis, menores de 14 anos, informa-se,
através de anexo, a Belo Horizonte, à DRT e ao Programa de
Reeducação do Trabalho Infantil - PETI. Esse Programa, juntamente
com outros programas do Governo Federal, tenta tirar a criança do
trabalho para colocá-la na escola. Quanto mais pobre a região, mais
trabalho infantil existe.

O que coloca as crianças nas ruas são os baixos salários pagos aos
pais dessas crianças, na opinião da depoente.

Nas empresas organizadas, que têm CGC e sede própria, em geral,
o trabalho infantil não existe. Na área rural, algumas vezes, numa
colheita de café numa região rica e próspera, onde existe demanda de
mão-de-obra, encontra-se mão-de-obra infantil junto com a adulta,
porque precisam de gente pára colher o café, senão, ele cai do pé.

O Sr. João Paulo Mendes de Almeida, respondendo à Deputada
Elbe Brandão, informou que o Ministério do Trabalho tem uma posição
muito clara com relação à terceirização da atividade-fim. Em relação
ao âmbito administrativo, têm-se a orientação de que não se pode
terceirizar atividade-fim. E uma questão complexa, que está sendo
discutida a toda hora.

O depoente contou ainda que, durante a ação fiscal na ACESITA, os
atributos "registro" e "FGTS" estavam regulares, inclusive quanto às
terceirizadas.

A orientação administrativa se baseia em normas legais. Na sua
opinião, seria até um absurdo admitir que o Ministério Público
baixasse ordens manifestamente ilegais.

Com referência à diferença básica na questão da Acesita
Energética, os seus trabalhadores estavam em condições regulares.
O grande problema que o Ministério do Trabalho achou foi que vários
benefícios que eram dados aos empregados da ACESITA não eram
estendidos aos terceirizados.

A CLT não exige isso, mas exige que o tratamento seja isonômico
para funções iguais. Isso é um direito constitucional.

Quanto ao INSS, não sabe, porque não é da sua competência
fiscalizar. O recolhimento da contribuição previdenciária não é da
competência do Ministério do Trabalho. A própria empresa Acesita
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Energética mantém uma auditoria permanente, porque ela não paga
se não houver comprovação de que está em dia.

O Sr. Ramsés Régis Duarte reiterou que, nas fiscalizações atuais,
não têm encontrado irregularidades na ACESITA. Todas as
fiscalizações são feitas sem prévio conhecimento das empresas.

O Sr. Geraldo Cezário Júnior, respondendo a pergunta formulada
pelo Deputado Doutor Viana, esclareceu que aconteceu um acidente
com transporte de trabalhadores em caminhões. Foram 11 vítimas
fatais. Um caminhão bateu em outro. Esse caminhão transportava em
torno de 25 trabalhadores, sendo que 9 morreram de imediato no
acidente, e os outros, no hospital.

A tomadora de serviços era a COCISA. Trata-se de acidente de
trabalho, porque foi no trajeto do trabalhador para casa. O registro
estava certo, e o FGTS estava recolhido. O transporte em caminhão
era autorizado pelo DER. Verificamos que existe um processo na
Procuradoria da República em relação a esse acidente.

Acrescentou que não concorda com a licença dada pelo DER para
transporte em caminhões, mas que existia um seguro de vida para as
pessoas transportadas por esse caminhão. Fiscalizou-se toda a
situação dessa empresa, que, apesar de terceirizada, estava correta
em todos os sentidos.

A Deputada Elbe Brandão indagou se o depoente tem conhecimento
de o Ministério do Trabalho já ter tentado algum tipo de diálogo com o
DER, para que ele não autorizasse o transporte em caminhões. O Sr.
Geraldo disse que não.

Sobre o ajuste a ser feito com a ACESITA, o Sr. Ramsés Régis
Duarte informou que a questão foi discutida. Segundo a direção da
empresa, eles não tinham competência, naquele momento, para fazer
tal ajuste porque isso dependeria dos Diretores, etc. Teria de haver
uma reunião com a diretoria da empresa para ver se esse ajuste seria
estendido aos empreiteiros. Então, não foi feito no momento. Se esse
ajuste foi feito aqui em Belo Horizonte, não tem conhecimento.

O Sr. Geraldo Cezário Júnior explicou que existem várias formas de
terceirização. Existem empresas grandes e boas, empresas menores,
empresas piores. E muito difícil dizer se uma coisa está certa ou
errada, dentro de uma gama tão grande de empresas e de atividades.
Então, o que acontece é que uma empresa pode estar trabalhando
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dentro da lei, ter o certificado de aprovação do Ministério do
Trabalho, e suas condições serem piores. Quando isso acontece, eles
autuam.

Não se pode simplesmente chegar lá, autuar todas as empresas e
demitir todo mundo. Não é "pão, pão; queijo, queijo". Tem-se que
trabalhar de forma racional e ver o que é bom para aquela região. Lá
existe muito desemprego, e não se pode simplesmente chegar, lavrar
todos os autos possíveis e fechar a empresa. Não é assim que a coisa
funciona.

A Sra. Jaqueline Borges Diniz informou que tem constatado e feito
constar nos relatórios que os empregados das terceirizadas recebem
salários menores que os da empresa principal.

O Sr. João Paulo Mendes informou que o planejamento das ações
fiscais de cada subdelegacia é feito no ano anterior. Estabelecem
atividades econômicas e o que tem que ser fiscalizado rotineiramente.
Esse planejamento rotineiro abrange diversas categorias de cada
região. Existem também outras fiscalizações, chamadas de especiais,
que decorrem de uma motivação imediata, como é o caso de uma
denúncia. Foi o que ocorreu especificamente com a Acesita
Energética. Primeiro, foi feito um rastreamento para localizar onde
estavam as carvoarias. Ele até consta no relatório. As carvoarias não
ficam sempre no mesmo lugar.

E normal que se tente uni consenso que redundará em benefício
para o trabalhador, acrescentou. Diante da insinuação da entidade
sindical, talvez algum Deputado perguntasse aos sindicalistas quantas
fiscalizações especiais eles solicitaram ao Ministério do Trabalho, por
que isso apareceu agora, argumentou o depoente. E papel do
sindicato defender os seus sindicalizados. Quantas fiscalizações eles
solicitaram à Subdelegacia de Teófilo Otôni ou á DRT em Minas
Gerais? Ou essa situação só foi constatada agora? O próprio livro de
inspeção do trabalho do Ministério consigna todas as visitas.

Quando se notifica previamente uma empresa, naquele período que
a lei faculta, de dois dias a oito dias, ela tem o direito de regularizar
situações eventualmente ilícitas.

O Deputado Fábio Avelar ponderou que se a visita já é esperada,
por exemplo, uma empresa que trabalha com funcionários sem
carteira, se já está esperando essa ação fiscal, pode afastar esse
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funcionários nesse período.

O Sr. João Paulo respondeu que as ações não são esperadas. Isso
é diferente de um caso específico em que houve negociação entre
entidades sindicais, entidade patronal e a empresa.

A Sra. Jaqueline Borges Diniz defendeu que não existe no
Regulamento de Inspeção do Trabalho - RIT - nenhuma modalidade
de inspeção em que se tenha de avisar as empresas previamente.
Obviamente, o que o Procurador poderia dizer é que, como esses
procedimentos foram realizados anteriormente nessa empresa, era de
esperar que ela tomasse alguma atitude para regularizar a situação. E
claro que o panorama anterior a essas ações era um e, no momento
da ação fiscal, outro.

O Sr. João Paulo Mendes de Almeida reiterou que a terceirização é
ilícita diante da orientação do Ministério do Trabalho.

A Sra. Jaqueline Borges acrescentou que assim que verificam que a
terceirização está fora dos contornos legais, fazem a autuação dentro
da lei ou pedem que a empresa legalize a sua situação. Em alguns
casos, a empresa verifica que está agindo de maneira incorreta e
registra os empregados.

A Deputada Elbe Brandão lembrou que o transporte não pode ser
feito por caminhão, mas que o DER autoriza esse transporte
específico de passageiros. Se o DER faz isso, como o Ministério pode
autuar uma empresa com o mesmo problema?

O Sr. Ramsés Régis esclareceu que há um conflito nesse ponto
porque a norma estabelece que o transporte pode ser feito por
caminhão, desde que o veículo seja adaptado para esse fim, ou seja,
com cinto de segurança, bancos acolchoados, cobertura rígida, etc.
Se a empresa colocar o caminhão nessas condições, ele aceita. Se o
DER dá o certificado para seus caminhões sem essas condições, ele
não aceita..

A norma diz que, para segurança de transporte de trabalhadores, o
caminhão deverá ser adaptado, para que não haja o menor risco para
eles.

Sobre a água utilizada pelos trabalhadores, o Sr. Ramsés Régis
Duarte disse que, segundo todos os trabalhadores, a água utilizada
era trazida de casa.

Tomam o cuidado de entrevistar o empregado sem a presença do
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chefe imediato, para que não haja constrangimento. Há uma
preocupação, por motivos óbvios, de não expor o empregado.

O Presidente perguntou sé o carvoejamento é uma atividade-fim no
conceito do Ministério do Trabalho, e o Sr. Ramsés Régis Duarte
disse que sim. E concordou que havia acordo trabalhista entre a
ACESITA e o sindicato, ou seja, havia convenção coletiva, que
estabelecia que a terceirização não poderia ocorrer.

O Presidente perguntou, então, se essa convenção coletiva não
seria extensiva a todos os trabalhadores da ACESITA, ou seja, se o
Ministério do Trabalho entendia que todos os que trabalham para a
ACESITA no processo de carvoejamento estariam protegidos pela
convenção coletiva.

O Sr. João Paulo Mendes : de Almeida respondeu que o objetivo da
fiscalização era, exatamenté, promover a extensão dos benefícios,
antes de se discutir a terceirização. Mas, considerando-se o princípio
institucional da isonomia, a convenção coletiva do sindicato e o fato de
o carvoejamento ser uma atividade-fim, concordou que caberia ao
Ministério exigir o cumprimento dessas normas para o conjunto dos
trabalhadores, terceirizados ou não. Há planejamentos rotineiros e
planejamentos especiais que certamente serão levados a efeito
rapidamente.

O Sr. Ramsés Régis Duarte informou que foi feita uma notificação-
padrão na ACESITA. A notificação serve como documento para
fundamentar o auto de infração, se porventura houver alguma. Quanto
à existência de abrigos, informou que a empresa foi notificada, assim
como em relação ao funcionamento do serviço especializado em
proteção de acidentes do trabalho e a comissão interna de prevenção
de acidentes - CIPA - do trabalho rural.

Acrescentou que não é praxe o Ministério convidar um representante
do sindicato para acompanhá-lo no processo de fiscalização, porque
não podem exigir da empresa a entrada de terceiros. A sua entrada é
facultada por lei, e a dos sindicalistas, talvez possa constar na
convenção coletiva. Mas não vê nenhum problema em que
sindicalistas os acompanhem.

Quanto ao fato de a imprensa acompanhar esse tipo de fiscalização,
frisou que essa foi sua primeira experiência.

Antes de encerrar a reunião, a Comissão aprovou requerimentos em

WAP



86
que se solicita seja agilizado o cumprimento do requerimento do
Deputado Márcio Cunha aprovado em 6/11/2001, na 4° Reunião
Ordinária da CPI, acrescentando a CENIBRA e a CAUCET, a
Carvoaria Amaral e a Mineração Engenho; sejam pedidas à DRT
cópias dos relatórios de inspeções realizadas pelos Auditores Fiscais
desse órgão, nos últimos 10 anos, na ACESITA e nas empreiteiras
que prestam serviço à citada empresa; seja encaminhado ofício à
Delegacia Regional do Trabalho com vistas a que envie à CPI relatório
sobre o número de autuações realizadas em empresas que
terceirizam suas atividades-fim; e seja solicitada à Procuradoria
Regional do Trabalho-MG relação das denúncias feitas a esse órgão
acerca de irregularidade no âmbito da indústria extrativa mineral e
vegetal em Minas Gerais e das providências adotadas pelo Ministério
Público do Trabalho nos últimos cinco anos.

Extrato dos Depoimentos Prestados na 10' Reunião Ordinária da
Comissão da CPI das Carvoarias, Realizada em 19/2/2002

O Presidente abriu a reunião informando aos presentes que a Mesa
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais havia aprovado a
contratação, para compor a consultoria desta CPI, o ex-Deputado
João Paulo Pires de Vasconcelos.

Estavam presentes à reunião os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Elbe Brandão e Márcio Cunha.
Como convidados, o Sr. Vicente Magalhães de Matos e o Sr.Vicente
de Paula Rezende.

O Sr. Vicente Magalhães de Matos, Presidente do Sindicato da
Extrativa Mineral de Araxá, afirmou que a situação dos trabalhadores
das indústrias extrativo-minerais em Araxá não difere daquela dos
trabalhadores de carvoejamento da Acesita Energética e de outras
empresas do vale do Jequitinhonha.

Matos informou que foi realizada fiscalização por parte do Ministério
Público Federal e do Ministério do Trabalho para averiguar as
condições de saúde e de segurança dos trabalhadores, mas os fiscais
do Ministério do Trabalho não apresentaram relatório, mesmo tendo
reconhecido a precariedade da situação.

O sindicalista disse que a empresa Fosfértil, a chamado do
Ministério Público, assinou termo de conduta em 31 de janeiro deste
ano, mas que esse termo não atende às necessidades dos
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trabalhadores porque só diz respeito à região de Tapira e Uberaba.
Disse também que a empresa Bunge Fertilizantes ainda nem assinou
termo de conduta.

Matos afirmou haver empresas terceirizadas que trabalham nas
atividades-fins da indústria em Araxá, situação em desacordo com a
lei. Segundo ele, o Deputado Antônio Andrada é terceirizante na
empresa Fosfértil.

A Fosfértil, esclareceu o convidado, é uma empresa privada que já
foi estatal e mista. Quando a empresa foi privatizada, contava cerca
de mil trabalhadores. Hoje conta cerca de 450, e 80% deles são
terceirizados. Para Matos, a empresa terceirizada se apropria da
riqueza do município e a encaminha para outro, sem se preocupar em
devolver aos trabalhadores o que lhes é de direito.

A situação da Bunge Fertilizantes - companhia argentina associada
a consórcio belgo-americano - foi citada pelo convidado como
exemplo de terceirização. A empresa é de mineração, mas hoje são
empresas de transporte, de construção civil, de metalúrgica, que
realizam essa atividade para ela.

Matos disse que trabalhadores que prestam serviços para terceiros
ficam impossibilitados de requerer qualquer benefício na justiça. As
empresas não permitem que eles voltem a trabalhar nelas, o que é
contra a lei.

Os trabalhadores são prejudicados, por exemplo, no que diz respeito
à aposentadoria. Por se tratar de atividade insalubre, a mineração
requer menor tempo de serviço para esse benefício. Entretanto,
quando as empresas terceirizadas saem da área geralmente estão
falidas e na maioria das vezes sonegam o INSS e não providenciam a
documentação necessária para o trabalhador requerer aposentadoria.
Quando há falência das empresas terceirizadas, os trabalhadores
tentam voltar às terceirizadoras, para isso abrem mão de direitos
como multa de fundo de garantia e 13 0 salário.

Acatando o pedido do Presidente da Comissão, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, o sindicalista disse que encaminharia um relatório
detalhado a respeito do quadro descrito. Ele ainda afirmou que o
sindicato via com reserva a atuação do Delegado do Trabalho
Wellington Gaia, por acreditar haver conivência entre ele e as grandes
empresas, uma vez que ele orientaria os Fiscais a não fazer
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notificações a elas nem acioná-las. Esclareceu, indagado pela
Deputada Elbe Brandão, que Wellington Gaia foi nomeado para a
Delegacia do Trabalho por políticos comprometidos com as empresas.
A ligação poderia ser inferida pelo fato de Wellington Gaia pertencer
ao PPB, assim como o Ministro do Trabalho de então.

O Sr. Vicente de Paula Rezende afirmou haver 25 anos que
trabalhava na Bunge Fertilizantes S.A. Disse que as empresas
mineradoras burlam a lei em relação à segurança e à medicina do
trabalho. Citou o caso do médico trabalhista Jadir de Moura, que
trabalhava na Fosfértil e costumava conceder laudos de aptidão para
o trabalho a trabalhadores com sérios problemas de saúde, e o caso
do médico Hugo França, afastado de outra empresa, os quais não
reconheciam doenças profissionais.

Rezende disse ainda que são encobertos casos de pneumoconiose
(patologia devida à inalação da poeira mineral nas empresas),
doenças ocupacionais e acidentes graves, com mutilações e mortes.
Isso é feito pelo encaminhamento do CAT a sindicatos de outras
regiões, pois, dessa forma, os acidentes não são computados nas
estatísticas da região, e os números são ocultados do sindicato.

No início da reunião, a Comissão aprovou o requerimento contendo
solicitação de ouvir os dois sindicalistas que prestaram os
depoimentos.

Ao final, foi aprovado requerimento de que fossem encaminhados
ofícios às empresas Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfértil e Bunge
Fertilizantes S.A., com sede em Araxá, solicitando-lhes as seguintes
informações: relação das empreiteiras que lhes prestam serviço,
indicando as áreas de atuação de cada uma, relação de empregados,
respectivas funções e salários, área de atuação, relação dos
empregados contratados diretamente, com suas respectivas funções e
salários, e os profissionais da área de saúde contratados por elas,
com nome, CRM e qualificação.

Foi também aprovada a realização de uma audiência pública em
A raxá.
Extrato dos Depoimentos Prestados na 14a Reunião Ordinária da CPI

das Carvoarias, Realizada em 9/4/2002
O Presidente abriu a reunião informando aos presentes que ela se

destinava a ouvir depoimentos dos Srs. Vicente Magalhães de Matos
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e Vicente de Paula Rezende, Presidente e Secretário de Relações
de Trabalho, Saúde e Segurança do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Extração de Metais Básicos e de Minerais não Metálicos
de Araxá, respectivamente; Nadim Abdanur Júnior, Gerente Industrial
da Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfértil; e Vicente Humberto Lobo
Cruz, Diretor Industrial da i Bunge Fertilizantes S.A.; e a tratar de
assuntos de interesse da Comissão.

Estavam presentes à reunião os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Elbe Brandão, Márcio Cunha, Dalmo Ribeiro Silva, Marco Régis e
Paulo Piau e os convidados Margarida Barreto Almeida de Campos,
Adriana Augusta de Moura Souza, Públio Emílio Rocha, Nadim
Abdanur Júnior, Luiz Porta Nova Sanches, Nardival Sebastião da
Silva, Paulo César da Fonseca Glielmo, Vicente Magalhães de Matos,
Vicente de Paula Rezende, José Luiz Dias Campos, Vicente
Humberto Lobo Cruz e Jadir Moura.

A Sra. Margarida Barreto Almeida de Campos, Delegada Substituta
da DRT-MG entregou o relatório da auditoria realizada pelo Ministério
do Trabalho em diversas regiões do Estado para apuração de
irregularidades cometidas em carvoarias, bem como uma síntese do
encaminhamento oficial. Disse que a fiscalização havia seis meses
que fora planejada, mas que se realizou de fato no período de 11 a 23
de março. Segundo a delegada, o número de empreiteiras atingidas
extrapolou 200. Pela irregularidade principal encontrada, terceirização
ilícita, 42 grandes empresas foram autuadas. Essas empresas, disse a
Sra. Margarida, transferem para empresas terceiras de muito menor
capacidade econômica a obrigação de registrar e garantir os direitos
trabalhistas. A delegada concluiu que tal prática vem degradando as
relações de trabalho.

A Sra. Adriana Augusta de Moura Souza, do Ministério Público,
afirmou que o órgão já tinha conhecimento das terceirizações ilegais
por causa do processo da ACESITA. Como acredita haver um padrão
de comportamento nas empresas siderúrgicas para a carvoaria, o
Ministério Público resolveu fazer um plano de ação e direcionar o
trabalho para fiscalização dessas empresas. A Sra. Adriana afirmou
que o órgão trabalha afinado com o Ministério do Trabalho e que
seriam instaurados inquéritos a partir da leitura prévia da
documentação recebida.
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O Sr. Públio Emílio Rocha, advogado da Fosfértil, coordenou as

apresentações dos funcionários da empresa. O depoimento inicial foi
do Sr Nadim Abdanur Júnior, Diretor Industrial. Primeiramente, ele
arrolou as áreas de atuação da Fosfértil. O grupo produz matérias-
primas para a indústria química, fertilizantes, elementos para a
produção de fertilizantes e presta serviços por meio do terminal
marítimo de sua propriedade, utilizado para movimentação e
armazenagem de cargas da empresa e as de terceiros. Em seguida, o
Sr. Nadim descreveu o complexo de mineração de Tapira. O
convidado ressaltou que todos os programas da empresa se alicerçam
na busca contínua de qualidade. Citou alguns números a respeito da
empresa: após a privatização, o investimento aplicado em proteção
ambiental, segurança, saúde ocupacional e melhoria das instalações
industriais é da ordem de US$500.000.000,00. No ano de 2001 foram
pagos R$124.600.000,00 em impostos e contribuições.

O Sr. Luiz Porta Nova Sanches, funcionário da Fosfértil, apresentou
os programas de melhoria de qualidade implementados na empresa.
Os programas descritos diziam respeito à saúde, à segurança e à
preservação ambiental.

O Sr. Nardival Sebastião da Silva, funcionário da Fosfértil,
apresentou como são conduzidas as contratações na empresa.
Afirmou que antes mesmo de convidar as empresas a participar do
processo de tomada de preços, a Fosfértil exige que comprovem sua
capacitação jurídica, financeira e técnica.

O convidado exemplificou o tipo de documentos exigido pela
Fosfértil para contratação de empresas: cópia autenticada do contrato
social previdenciário para comprovar sua especialização em
determinada atividade; ficha de breve relato; certidão negativa de
tributos municipais, estaduais e federais; certidão negativa de
anuidade perante o Fundo de Garantia e o INSS.

A empresa contratada, disse Dr. Nardival, é então acompanhada e
fiscalizada no exercício de suas funções. E obrigada contratualmente
a apresentar o comprovante dos recolhimentos dos encargos dos
trabalhadores que ali prestam serviços e a fornecer equipamentos de
proteção individuais, sem cobrar por isso. Também é obrigada a
treinar os trabalhadores a tomar medidas de segurança no trabalho
que executam. Tem que fornecer alimentação e transporte dignos aos
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seus trabalhadores. Além disso, tem que apresentar comprovação
de registro dos empregados nos aspectos relacionados aos encargos
trabalhistas, sociais e previdenciários. A contratação de empregados
por parte da empresa contratada é feita a suas expensas e sob sua
exclusiva responsabilidade, com cumprimento mensal dos requisitos
de segurança, assistência médica e hospitalar. Quando a empresa
contratada não apresenta a comprovação do adimplemento de suas
obrigações trabalhistas, a Fosfértil retém o pagamento dos serviços
efetuados. Caso algum acidente aconteça, é obrigação da empresa
contratada apurar os fatos e elaborar relatório (CAT) para que a
Fosfértil verificou a questão. O convidado afirmou ainda que a
empresa contratada tem que cumprir com todas as exigências
relativas ao meio ambiente.

O Dr. Nardival ressaltou o cuidado da Fosfértil com os direitos e
interesses dos trabalhadores. Ele citou como exemplo disso a
obrigatoriedade da contratada de efetuar um seguro-garantia para
assegurar a Fosfértil em caso de inadimplemento contratual. A
Fosfértil ainda exige que as empresas designem um preposto,
responsável pela coordenação e gerenciamento dos serviços da
empresa. O princípio é que empresas especializadas têm que dispor
de profissionais competentes para executar a tarefa para que foram
contratadas.

O convidado concluiu sua exposição dizendo que, se a contratada
descumprir os termos do contrato, a Fosfértil pode rescindi-lo.

O Dr. Paulo César da Fonseca Gliemo, médico do trabalho, é
responsável pela coordenação corporativa da atividade de Medicina
Ocupacional da FOSFERTIL. Ele relatou que, além de observar as
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, os contratos da
Fosfértil contêm um documento de 13 páginas sobre normas de
Medicina Ocupacional para a contratada.

Segundo o convidado, para a Fosfértil não importa para quem esteja
trabalhando o empregado que se expõe aos riscos ambientais nas
instalações da empresa. Todo trabalhador deve ser protegido. A
proteção se estenderia, então, a trabalhadores das empresas
contratadas. Se eles estão sujeitos aos mesmos riscos ocupacionais
dos empregados da FOSFERTIL, devem ter o mesmo direito de
acompanhamento e submeter-se aos mesmos exames médicos. A
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contratada, finalizou o médico, antes de colocar os trabalhadores a
serviço da FOSFÉRTIL, deve apresentar o programa de controle
médico de saúde ocupacional, para que seja verificado pelo serviço
médico da empresa.

O Dr. Públio Emílio Rocha finalizou a exposição dos funcionários da
Fosfértil dizendo que a doutrina e a jurisprudência nacionais ainda
estão se formando no que tange à terceirização. Citou trechos da
cartilha do Ministério do Trabalho sobre o assunto para comprovar a
sua complexidade. Segundo o advogado, a atividade é lícita no direito
brasileiro, mas a falta de legislação federal a respeito abriu espaço
para o TST emitir o enunciado n° 331, que diz ser irregular a
terceirização.

O convidado disse que não há consenso sobre os conceitos de
atividade-meio e atividade-fim e que, portanto, algumas atividades-fim
poderiam ser terceirizadas. Citou o exemplo de montadoras de
automóveis, em que toda a atividade é realizada por parcerias
terceirizadas. Diante desse fato, o Dr. Públio então argumentou que a
unidade de Tapira, por ser produtora de insumo intermediário, poderia
ter suas atividades integralmente terceirizadas. Finalmente, discorreu
sobre a colaboração que a CPI poderia dar se enviasse o relatório a
legisladores federais.

O Sr. Vicente Magalhães de Matos, empregado da Fosfértil e
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Extrativa Mineral de
Araxá, disse ter constatado a pequenez do sindicato e da ação dos
trabalhadores na extrativa mineral de Tapira ao ouvir a explanação
feita pelos diretores da empresa. Afirmou também que, a despeito do
advogado da Fostértil ter dito respeitar os trabalhos da CPI, a
empresa continua insistindo na prática da terceirização, mesmo com
todas as irregularidades e ilegalidades encontradas na fiscalização a
que foi submetida.

O sindicalista criticou o fato de o advogado fundamentar-se na
cartilha do Ministério do Trabalho para discorrer sobre a tercerização,
uma vez que o próprio Ministério do Trabalho elaborou relatórios
contundentes a respeito das irregularidades na empresa. Ele também
criticou o fato de um dos diretores ter mencionado investimentos da
empresa e impostos pagos, mas não ter dito nada a respeito dos
lucros auferidos. Segundo o Sr. Vicente de Matos, os lucros são da



ordem de R$136.000.000.00 no
se mantêm constantes.

A respeito da monitoração dos
controle que a Fosfértil afirma
citando o exemplo de três delas.
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ano 2002 e, desde a privatização,

contratos, o sindicalista contestou o
er sobre as empresas contratadas

A São Simão, conta o Sr. Vicente, quebrou, faliu e deixou os
trabalhadores sem receber: benefícios como fundo de garantia e
outros. A Fosfértil reteve uma pequena parcela da empresa e acertou
com os trabalhadores, sem pagar aviso prévio, fundo de garantia e
recolhimento do INSS. Por isso aqueles trabalhadores têm hoje
dificuldade para requerer qualquer benefício no INSS.

O segundo exemplo que .o convidado citou foi o da PAREX. Os
pagamentos são efetuados até o quinto dia útil do mês e a empresa
atrasara o pagamento até aquele momento (em 9/4/2002), Além disso,
um trabalhador dessa mesma empresa ainda não tinha recebido as
folhas de aviso de AM, do dia 21 de março, para sacar o fundo de
garantia.

Por fim, o Sr. Vicente Matos citou o caso da SP. A empresa saiu de
um contrato com a FOSFERTIL, que reteve o dinheiro para pagar aos
trabalhadores. Todos eles perderam a multa do fundo de garantia,
pois a Fosfértil não deixaria: aqueles que a recebessem trabalhar na
empresa que substituiu a SP.

Segundo o sindicalista, se os empregados de empresas
terceirizadas nem entram para estatísticas quando ocorrem acidentes
de trabalho, muito menos recebem benefícios. Não há assistência
odontológica, assistência médica, seguro de vida e outros benefícios
previstos pelos acordos coletivos no mesmo nível da FOSFERTIL.
Quando concedem algum benefício, ele é baixo. Exemplificou com o
seguro de vida que, de tão pequeno, não dá para pagar nem caixão.

Ainda a respeito dos acordos coletivos, o Sr. Vicente Matos contou
que todas as empresas terceirizadas o realizam com os sindicatos no
Espírito Santo, sem o conhecimento dos trabalhadores da base. Por
não contar com a participação deles, a prática infringe a legislação
que regulamenta o turno de cinco turmas, de seis horas.

Outra critica feita pelo convidado referia-se à existência de
empresas terceirizadas que: não atuam na área em que se dizem
especialistas. Há, segundo afirma, uma empresa de construção civil
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que faz mineração e manutenção de equipamentos. Para o Sr.
Vicente Matos tudo isso são falácias forjadas pela empresa para ter
mais lucro.

O convidado denunciou que os empreiteiros estão tentando coibir o
movimento sindical. Há uma pulverização dos sindicatos da
construção civil, dos metalúrgicos, dos rodoviários de cargas pesadas.
Todos eles são colocados dentro da empresa, mas sem nenhuma
representatividade.

Quanto à medicina ocupacional, o Sr. Vicente Matos comentou que,
embora tenha havido algumas mudanças com a participação do Dr.
Paulo na empresa, os trabalhadores terceirizados têm sido
prejudicados. Isso tem ocorrido porque várias empresas terceirizadas
encerraram seu contrato com a FOSFERTIL, grande parte deras
falidas, e outras sem endereço. Quando o trabalhador necessita de
documentos para requerer benefícios por ter sido exposto a
insalubridade, não consegue localizá-los. Pelas normas do INSS, a
Fosfértil poderia providenciar essa documentação, mas não está
interessada em fazê-lo, porque seria a responsável e teria que arcar
com despesas.

O Sr. Vicente Matos concluiu pedindo à CPI que encaminhasse o
relatório ao Judiciário, ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo
Federal, pois o que a empresa faz em Araxá, repete em outras
localidades. Na sua opinião, é preciso respeitar a legislação primeiro,
para depois buscar outros recursos para discutir as condições da
terceirização.

O Sr. Vicente de Paula Rezende, Supervisor de Laboratório na
unidade de Araxá da Bunge Fertilizantes S.A., concordou com o Sr.
Vicente de Matos quanto à terceirização. Disse que essa prática
deveria ser enquadrada na legislação vigente e requereu que a CPI
buscasse soluções para que os trabalhadores das empresas
terceirizadas tenham tratamento legal e adequado.

O convidado solicitou a criação de uma subdelegacia regional do
trabalho permanente na microrregião de Araxá, com Auditores Fiscais
nas áreas de legislação trabalhista, segurança e meio ambiente.
Solicitou também o envio de um ofício à Prefeitura Municipal de Araxá
para implementação de centro de referência de saúde do trabalhador.
Solicitou, ainda, que a CPI requeresse do Conselho Nacional de

rs
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Saúde conferência estadual de saúde do trabalhador para nortear o
tratamento de saúde do cidadão trabalhador.

O Sr. Públio Emílio Rocha! respondeu às críticas dos representantes
sindicais dizendo que a empresa não abre mão de seu direito
constitucional de defesa, sempre que entender violados os seus
direitos. Invocou o art. 5 da Constituição da República, segundo o qual
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de
lei. Afirmou que o próprio Ministério do Trabalho reconhece as falhas
doutrinárias da legislação sobre a terceirização e que a terceirização
não é um vilão nacional.

Indagado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão se havia alguma
ação do Ministério do Trabalho em relação à Fosfértil, o advogado
respondeu que sim. Disse que pequenas irregularidades foram objeto
de recurso regular e tempestivo.

O convidado relatou que em 1998 foi apresentada denúncia de
terceirização ilícita ao Ministério Público Federal e tramitou em Belo
Horizonte como Procedimento Obrigatório n° 1.000, no Ministério do
Trabalho. Segundo ele, a empresa se postou imediatamente diante
desse Ministério.

Disse ainda que, se a empresa parceira não honrar seus
compromissos, a Fosfértil se responsabiliza por eles, e que não houve
um caso em que isso não tenha sido cumprido.

O advogado passou a palavra ao Sr. Nadim Abdanur Júnior, ao ser
indagado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão sobre a empresa de
construção civil que estaria trabalhando na área de mineração.

O Sr. Nadim Abdanur Júnior respondeu à questão posta pelo
Deputado afirmando que a empresa à qual o sindicalista se referira
fazia serviços de terraplenagem e, para isso, se utilizava dos mesmos
equipamentos de mineração. Além disso, fazia serviços de
manutenção de estradas e acessos, que também fazem parte da
atividade de mineração. No contrato social, a empresa está apta a
realizar esse tipo de tarefa.

O Sr. Nardival Sebastião da Silva foi indagado pelo Deputado
Adelmo Carneiro Leão a respeito da empresa de mineração falida,
citada pelo Sr. Vicente Matos. Respondeu que a Fosfértil contrata
empresas de comprovada capacitação financeira, mas que de cada
dez empresas abertas no Brasil, sete vão a falência em dois anos de
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existência. Disse ainda que a Fosfértil, no caso da empresa citada,
reteve o pagamento de serviços que já haviam sido prestados para
arcar com os benefícios devidos aos trabalhadores.

O convidado foi inquirido novamente pelo Deputado sobre a política
adotada pela Fosfértil em relação a trabalhadores que não obtiveram
o ressarcimento das empresas falidas, se eles eram pagos com os
recursos retidos ou recursos da própria empresa e qual o lapso de
tempo entre a falência e a sua aquisição de direitos.

Entregou ao Deputado um relatório da ação adotada pela empresa.
Respondeu que a Fosfértil retém o pagamento de serviços já
prestados, para honrar os compromissos perante os trabalhadores, e,
se o numerário não é suficiente, a empresa complementa. Citou o
caso da Deita T, que se enquadrava nessa situação.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão continuou a pedir
esclarecimentos. Perguntou ao advogado se a Fostértil cumpria
imediatamente suas obrigações perante um trabalhador que rompesse
o vínculo trabalhista com a empresa ou se o fazia por meio de ação
judicial. Perguntou ainda como a empresa agia no caso de
rompimento de vínculo do trabalhador com a empresa terceïrizada
falida, se era necessária a ação judicial.

Segundo o Sr. Públio, desde que os direitos requeridos sejam
considerados devidos pela Fosfértil, ela os paga imediatamente, na
forma da lei. Direitos controversos, por sua vez, são submetidos à
apreciação judicial. Em relação a trabalhadores de terceiros, a
responsabilidade da Fosfértil é subsidiária. Se a empreiteira instada a
efetuar o pagamento, via administrativa ou judicial, não o faz, a
Fosfértil tem a obrigação legal de fazê-lo, O Sr. Públio citou como
exemplo disso o acidente com vítima fatal citado pelo Sr. Vicente
Matos. Como a terceira não tinha condições econômicas para pagar a
indenização, a Fosfértil arcou com a despesa.

Indagados pelo Deputado Paulo Piau, os Srs. Públio Emílio e Nadim
Abdanur informaram que a Fosfértil tem 500 empregados próprios e
um número de contratações que varia de 300 a mais de 500, porque
muitos dos contratos são temporários. Ao todo, seriam 1.000
empregos diretos na unidade de Tapira. Informaram ainda que, nas
três unidades, a empresa tem cerca de 1.100 trabalhadores próprios e
outro tanto de terceiros.
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O Deputado Paulo Piau quis saber dos representantes da Fosfértil

se as denúncias haviam trazido problemas em relação aos
investidores. Antes do Sr. Públio responder, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão fez um aparte afirmando que denúncias não denigrem
a imagem de uma empresa, mas sim os fatos. E que a função da CPI
era justamente investigar tatôs, no caso, as condições de trabalho na
indústria extrativa mineral ou vegetal.

O Sr. Públio esclareceu que a denúncia formulada à CPI era uma
reprise da denúncia formulada junto ao Ministério Público Federal e
que qualquer denúncia causava repercussão. Indagado sobre a
existência de trabalho escravo ou infantil na Fosfértil, o Sr. Públio
disse ter tanta confiança na.atividade da empresa, que gostaria que
essa pergunta fosse respohdida pelo Presidente do sindicato dos
empregados.

O Sr. Vicente Magalhães de Matos então informou que o sindicato
não tinha feito denúncia de trabalho escravo ou infantil. A denúncia,
segundo ele, versou sobre a situação precária a que estão submetidos
os trabalhadores terceirizados. Comentou que as denúncias em
momento algum afetaram as ações da Fosfértil, por ser uma das
empresas mais rentáveis do País, rentabilidade essa proveniente da
condição precária dos trabalhadores. Ele questionou ainda a falta de
segurança de trabalhadores que carregam motosserras em viagens
de ônibus nas estradas interrhunicipais.

Diante da fala do Sr. Vicente Matos, o Sr. Públio reforçou a
seriedade da empresa e a não-existência de trabalho infantil ou
escravo na Fosfértil e em empresas terceirizadas a seu serviço.

Solicitado pelo Deputado Paulo Piau a comparar o grau de
precariedade de condições de trabalho na Fosfértil ao de outras
empresas nacionais, o Sr. Vicente Matos afirmou que á situação dos
trabalhadores do vale do Jequitinhonha é semelhante aos do
Triângulo, já que as empresas têm a mesma atitude de exploração. A
diferença, segundo ele, é que a região do Triângulo é mais
desenvolvida e propicia melhores condições de sobrevivência.
Segundo o Sr. Vicente, não importa se a massa salarial é mais baixa
no Jequitinhonha do que no Triângulo, o objetivo da terceirização é
sempre o mesmo: reduzir o salário. O sindicalista concluiu que o ônus
dessa redução de salários recairá sobre o Estado, que arrecada
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menos com a menor quantidade de trabalhadores diretamente
vinculados a grandes empresas como a Fosfértil, por exemplo, que
concede mais benefícios que as terceirizadas.

Para finalizar, o Sr. Vicente acrescentou que não há eqüidade dos
salários entre a empresa tomadora e as prestadoras de serviço.

Em vista da observação do Sr. Vicente Matos, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão perguntou ao Sr. Públio sobre a eqüidade nas
condições de trabalho entre os trabalhadores terceirizados e os
contratados diretamente pela Fosfértil, se era seguido o princípio da
isonomia (para igual trabalho, igual salário), se os direitos eram os
mesmos.

Antes de responder a essa pergunta, o Sr. Públio afirmou que a
terceirização não tinha por fim a redução de custos, mas a busca da
eficiência. E eficiência, segundo o advogado, seria o melhor trabalho,
com melhor qualidade e menor esforço de administração.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão reformulou a pergunta sobre
eficiência, por meio de um exemplo. Levantou a hipótese de haver
dois segmentos no mesmo local de trabalho, um da iniciativa
terceirizada e outro diretamente vinculado à empresa, e indagou qual
o critério considerado corno eficiência que justificaria a terceirização.

Foi respondido pelo Sr. Nadim Abdanur Júnior, que deu alguns
exemplos do histórico da empresa. Relatou que a Fosfértil terceirizou
uma atividade que já realizara no passado, a perfuração de rocha nas
minas. Afirmou que, quando a empresa realizava essa atividade por
volta de 1990, 1992, a produtividade girava em torno de lOm ou um
por hora trabalhada. Ao terceirizá-la para a Hidropós, empresa
especializada em perfuração, a produtividade passou para 15m ou
16m.

A pergunta foi mais uma vez reformulada, O Deputado Adelmo
Carneiro Leão afirmou ter informações de que as pessoas que
trabalhavam diretamente para a Fosfértil foram demitidas e
contratadas por terceiros. Indagou se essas pessoas, ao deixarem a
Fosfértil e serem recontratadas, aumentaram sua eficiência.

O Sr. Nadim Abdanur Júnior respondeu à pergunta com três
exemplos de aumento de produtividade da Fosfértil ao contratar
empresas especializadas, a fim de fundamentar sua tese de que a
terceirização aumentaria a eficiência do trabalho.
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Ainda relativamente ao mesmo assunto, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão perguntou se a eficiência dos trabalhadores
remanescentes na empresa tinha aumentado no período, ao que o Sr.
Nadim respondeu afirmativamente.

O Dr. Públio Emílio Rocha complementou seu colega dizendo que
um trabalhador, com comando especializado e treinamento, pode
aumentar sua eficiência. Ressaltou que o fato de um trabalhador estar
no mesmo ambiente de trabalho de um terceirizado não significa que
esteja relacionado ou subordinado à mesma atividade.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão disse ser exatamente por isso
que havia perguntado sobre trabalhadores que exerciam a mesma
atividade.

O Dr. Públio Emílio Rocha retorquiu, afirmando que a relação de
subordinação é uma, e a de interação, outra. Os empregados são
subordinados a seus respectivos chefes, e os terceirizados podem ter
uma interação, já que não estão proibidos de circular pela fábrica, mas
sua relação de subordinação é com seu superior da terceira
contratada. A relação da Fosfértil, segundo o advogado, é com o
objeto do contrato. Ele prosseguiu dizendo que seria possível existir
algum trabalhador submetido ao mesmo espaço tísico de um
trabalhador terceirizado. Entretanto, um está subordinado a seu
respectivo chefe e realiza determinada atividade, enquanto outro
subordina-se ao chefe da terceira, sendo que a Fosfértil está
relacionada a esse trabalhador apenas em nível de contrato.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão disse ter sido informado de que
muitos trabalhadores vinculados diretamente à Fosfértil haviam sido
demitidos e recontratados pelas terceiras, em uma condição interior à
da estabelecida em relação direta com a empresa, ou seja, que esses
trabalhadores haviam perdido salários. Perguntou se isso era verdade.
Perguntou também sobre a qualidade dos atendimentos de saúde.

O Sr. Nardival Sebastião da Silva afirmou ser cláusula contratual,
dentro das obrigações da contratada, dentro de seus encargos sociais
e trabalhistas, "fornecer plano de saúde a todos os seus empregados
alocados ao escopo dos serviços e respectivos dependentes".

Indagado se o plano de saúde oferecido pelas empresas
terceirizadas era igual ao que a Fosfértil oferecia aos trabalhadores
diretamente vinculados a ela, o Sr. Nardival respondeu que acreditava
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ser uma ingerência determinar à contratada o tipo do plano de
saúde que estaria obrigada a fornecer aos seus colaboradores.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão esclareceu a pergunta. Queria
saber se os planos de saúde que as contratadas oferecem aos seus
trabalhadores eram melhores, iguais ou piores em relação ao que a
Fosfértil oferece.

O Sr. Públio afirmou que havia variáveis, mas que a expectativa da
Fosfértil, ao inserir essa cláusula nos seus contratos com terceiros,
era que oferecessem um plano de saúde compatível com a dignidade
do trabalhador.

Quanto ao controle acionário da empresa, o Dr. Nardival esclareceu
que a Fosfértil era uma companhia de capital aberto. Inicialmente, na
privatização que ocorreu em agosto de 1992, foi adquirida por um
grupo nacional constituído por clientes da empresa. Porém, ao longo
do tempo, houve uma migração desse capital. Hoje está constituída
uma "holding", a FERTIFOZ, que detém o controle acionário da
empresa. Os principais acionistas são a Bunge Fertilizantes e a
Cargill. A Vale do Rio Doce continua com sua participação acionária.
A atividade-fim da empresa, segundo o convidado, é a mesma, a
fabricação de fertilizantes usados como matéria-prima para produção
de adubos. A quantidade de trabalhos diretos gerados pelas empresas
aumentou com a privatização, até em razão da quantidade de
investimentos e de ampliações feitos pelo grupo.

Na opinião do convidado, a atividade estatal determina às empresas
uma série de trâmites, de cuidados, de obrigações, que, na verdade,
acabam exigindo um número maior de trabalhadores, principalmente
em atividades administrativas.

O Sr. Vicente Magalhães de Matos disse que gostaria de contribuir
para esclarecer sobre a privatização da Fosfértil e relatou o histórico
da empresa. Disse que se construíram empresas privadas para
trabalhar com fertilizantes no Brasil. Como os empresários não
conseguiram manter o empreendimento, a PETROBRAS e a Vale do
Rio Doce sanearam essas empresas, criando a Vale Fértil, em
Uberaba, e a ULTRAFERTIL, em Cubatão e no Paraná. A
PETROBRAS ficou com a ULTRAFERTIL, e a Vale do Rio Doce, com
a VALEP, que é a Fosfértil hoje.

Os produtos da Fosfértil passaram a ser vendidos para um 'pool" de
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misturadoras. Essas misturadoras compravam seus produtos como
e quando queriam, indicando até preços. Assim, a empresa ficou
estagnada em determinado momento de sua atividade, pois não tinha
compradores e tinha que pegar passivo financeiro para honrar seus
compromissos, apresentarido-se como deficitária. As misturadoras
compravam a rocha fosfátca e outros produtos inerentes à Fosfértil,
misturavam-nos e vendian-nos, e o lucro ficava com elas. Na época,
a PETROBRAS era a dona] da FOSFERTIL.

A Vale criou a Fosfértil, que foi vendida para a PETROBRAS. Esta
era sua detentora, por meio da PETROFERTIL, na época da
privatização. O que aconteceu na privatização? Esse "pool" de
misturadoras que comprava os produtos da Fosfértil fez um
aglomerado e privatizou a empresa. Privatizou e comprou a Fosfértil.
Em 1992, houve uma demisão em massa na empresa.

O Sr. Vicente prossegUiu o relato dizendo que, na época, no
complexo de Tapira, havia' 900 empregados diretos, com mais 200
terceirizados. Já existia faixa terceirizada naquela época. Essas
empresas que criaram o Grupo Fertfos, detentor das ações da
Fosfértil, começaram a vender suas participações, que foram
compradas pela Bunge Fertilizantes e a Cargili. A Vale do Rio Doce
ficou com as ações inerentes, ou seja, desde a época que tinha
vendido a empresa para a PETROBRAS.

Na opinião do sindicalista, tudo não passou de um jogo, uma
negociata para entregar de volta a empresa ao capital privado. E este,
com a visão de um lucro mUito maior, retalhou suas cotas, vendeu-as,
ganhando muito dinheiro. Hoje a situação é essa. De uma forma
elaborada, a empresa foi repassada ao capital multinacional por essas
misturadoras.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão formulou duas perguntas ao Sr.
Nadim, que foram colocadas, com muita ênfase, nos relatórios dos
Consultores. A primeira, versava sobre o vínculo direto de todo o
pessoal, mesmo os tereirizados, ao comando da Fosfértil. A
segunda, sobre o diferencial de ganhos entre os terceirizados e os
diretamente contratados pela Fosfértil. Esse diferencial, segundo o
Deputado, é da ordem de R$200,00 em favor dos que são contratados
diretamente.

O Sr. Nadim Abdanur Júnior afirmou que não concordava com a
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opinião dos Consultores.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão frisou haver informações do
pessoal da Fosfértil e perguntou ao Sr. Nadim se ele também não
concordava com isso. O convidado respondeu que não.

Ao ser indagado se o pessoal da Fosfértil estaria mentindo, o Dr.
Nadim relatou que as perguntas que acompanharam não indicavam
essa situação de vínculo. Segundo ele, os trabalhadores estão no
mesmo local, as empresas contratadas têm seus supervisores, que
dão ordens diretas, mas nem por isso deixam de receber orientação
da FOSFERTIL, orientações de planejamento e de engenharia.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão prosseguiu afirmando que, no
relatório dos consultores, havia dados de que o pessoal contratado
tinha relatos até da seleção dos terceirizados e que os terceirizados
sofriam interferência direta da FOSFERTIL. O Sr. Nadim afirmou
desconhecer o fato.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão reforçou ter depoimentos de
que, na contratação do pessoal das terceirizadas, há interferência
direta da FOSFERTIL, que o comando desse pessoal sofre influência
direta da Fosfértil e que os salários dos trabalhadores terceirizados,
quando comparados em condições de igualdade de trabalho, têm um
diferencial negativo para os terceirizados. Indagado pelo Deputado se
tudo isso tinha fundamento, o Dr. Públio afirmou que a relação de
trabalhadores diretamente contratados, de terceirizados e as
respectivas remunerações havia sido entregue ao Deputado no
começo da audiência. Disse ainda que cada empresa terceirizada
pode decidir sobre os salários de seus empregados. E que existem
trabalhadores terceirizados que ganham mais ou menos em serviços
similares aos executados pela FOSFERTIL.

Indagado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão se as afirmações
contidas nos relatórios dos consultores tinham fundamento, o Sr.
Vicente Magalhães de Matos respondeu que sim, que a contratação
dos trabalhadores terceirizados passa pelo crivo dos supervisores,
dos engenheiros da FOSFERTIL. Segundo o sindicalista, eles indicam
quem deve ser contratado, principalmente na área de manutenção.
Ele também afirmou que os salários dos terceirizados são bem
menores que os da empresa e citou algumas cifras: o salário mínimo
da Fosfértil gira em torno de R$380.00, R$420,00, ao passo que há
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trabalhadores terceirizadoé ganhando salário mínimo, R$180,00.
Disse ainda que a orintação dos trabalhadores passa pelos
supervisores e engenheiros da FOSFERTIL. Finalizou dizendo que a
grande maioria dos trabalhàdores terceirizados são ex-funcionários da
FOSFERTIL, com salários eduzidos significativamente.

Após análise da relatora da CPI. Deputada Elbe Brandão, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão passou a palavra ao Sr. José Luiz
Dias Campos.

O Dr. José Luiz Dias Campos, advogado da Bunge, solicitou que se
fizesse constar em ata ia relação de trabalhadores diretamente
contratados, dos terceiri±ados e das respectivas remunerações,
pedido acatado pelo Pesidente. Concordou com a distinção
estabelecida pela Deputada Elbe Brandão entre aqueles que
escravizam o trabalho humano, que utilizam o trabalho infantil para se
enriquecerem ilicitamente é aqueles que se esforçam para permitir a
pequenos e médios empresários que ainda não tiveram a
possibilidade de se alçar ao "status" de empresa nacional de grande
porte que um dia o façamL Afirmou que a Bunge, quando terceiriza,
sempre escolhe bem as suas prestadoras de serviço. Concordou com
a Deputada Elbe Brandão quanto à necessidade de uma legislação
eficiente, a fim de distinguir atividade-fim de atividade-meio.
Acrescentou que a própria Justiça do Trabalho não se ajusta em suas
decisões; por isso, as empresas ficam sem uma orientação segura.
Segundo ele, a distinção entre atividade-fim e atividade-meio não é
nítida nem para o Judiciário, que a esse respeito segue uma
orientação jurisprudencial; não há uma lei a ser seguida, e os próprios
Juizes estão deixando de cumprir o enunciado que o Tribunal Superior
do Trabalho estabeleceu na Súmula n° 331.

O Sr. Vicente Humberto , Lobo Cruz, diretor do setor industrial de
mineração, fosfatados e mátéria-prima da Bunge, fez um histórico do
grupo, que hoje é procesbador de soja, milho e trigo, produtor de
fertilizantes, exportador defarelo de soja e seus derivados e produtor
de matéria-prima para nutrição, sendo o líder brasileiro em produção
de óleos vegetais refinados, margarinas, proteínas vegetais e misturas
para bolos. Esclareceu que a empresa, em nível mundial, atua em
toda a cadeia do "agrobuiness", desde a extração da matéria-prima
até o produto final. Disse que ela tem 35 unidades produtoras de
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fertilizantes e fosfato bicálcico para nutrição animal no País, sendo
que a Bunge Fertilizantes emprega 3.500 pessoas e tem capacidade
logística de movimentação - a empresa dá especial ênfase à logistica,
devido ao grande volume com que trabalha (12.000.000t/a). Explicou
que a Bunge decidiu investir no Brasil por ser a última fronteira
agrícola do mundo e pelo potencial enorme que tem o País.
Controlada pela Bunge Limited, uma empresa de capital aberto com
sede nos Estados Unidos, a empresa é a única no setor de
fertilizantes, no Brasil, com ISO 14.001, o que a habilita como
empresa que tem um vínculo muito forte com a área ambiental. Os
maiores investimentos da Bunge estão hoje em Araxá, onde ela
desenvolve trabalhos de extração de apatita, o mineral de fósforo.
Segundo ele, a empresa tem uma grande preocupação ambiental,
porque o fósforo sempre se encontra ao lado de grandes reservas
naturais - no caso de Araxá, a mina está ao lado do Barreiro, um
patrimônio histórico respeitável -, o que pressupõe o máximo de
cautela na atividade mineradora. Discorrendo minuciosamente sobre
as etapas de transformação do produto - o processo de cominuição, a
homogeneização (processos secos), o beneficiamento, o
condicionamento, a flotação, a retirada da água (processos úmidos) e
• secagem, seguida da acidulação e da granulação -, esclareceu que
• açulação da rocha é feita com ácido sulfúrico, cuja matéria-prima é
importada do Canadá.

Explicou que, ao construir a sua fábrica de ácido sulfúrico em Araxá,
a Bunge contou com a participação de uma empresa de tecnologia
mundial, a Monsanto dos Estados Unidos, que detém a tecnologia no
setor. A Monsanto tem 12 empresas licenciadas no Brasil com
conhecimento tecnológico para a fabricação de ácido sulfúrico. Pelo
contrato, a Monsanto entregaria a fábrica pronta para operar. O
investimento seria de R$43.000.000,00. O papel da Bunge seria
fiscalizar a empresa contratada, para garantir que fossem observadas
as normas de segurança, de critério e rigor técnico e ainda algumas
exigências ambientais da comunidade. Uma exigência da empresa foi
que as compras fossem feitas na cidade de Araxá, onde também seria
contratada a mão-de-obra.

Esclareceu que todos os contratos existentes no bojo de qualquer
das empresas do grupo, sejam temporárias, eventuais ou de



105
investimentos, são registrados como terceiros. Antes da fábrica de
ácido sulfúrico, a Bunge tinha 376 empregados próprios e 515 de
empresas contratadas, sendo que o grande foco contratador de
empregados é a área de mineração. Durante a construção da fábrica,
a contratação de pessoal aumentou demais: houve época em que o
número de empregados contratados era de 1.094, sendo 86,84% dos
trabalhadores naturais dé Araxá. Depois de pronta a fábrica, a
empresa aumentou o número de funcionários próprios para 405,
mantendo o percentual de:  terceiros, que trabalham em atividades
onde atua como parceira. Das empresas contratadas hoje em dia - 33
empresas -, 24 são araxaehses e apenas 9 de outras localidades.

Explicou que a Bunge é muito criteriosa quanto à contratação e
busca de novos parceircs, exigindo das empresas os seguintes
documentos: contrato social registrado na Junta Comercial, contrato
social registrado em cartório, registro no conselho regional a que
pertença, cópia da inscriçãb no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ -, cópia do cartão de inscrição no INSS, certidões negativas de
encargos trabalhistas e prêvidenciários, tributos federais, estaduais e
municipais, convenção dolacordo de trabalho coletivo e de trabalho
vigente, bem como cópia da procuração, se for assinada por um
procurador. Exige ainda aj cópia da ficha de cada empregado, com
cópia do atestado de saúde ocupacional e da carteira profissional.
Além disso, a Bunge faz àuditorias permanentes em seus contratos,
para evitar a contratação de empresa inidônea ou de um parceiro que
não cumpra alguma de stlas exigências. A não-observância do que
prescrevem pode resultar na suspensão do pagamento mensal da
empresa até que cumpra suas obrigações contratuais ou na
eliminação da empresa dê seus cadastros. Em toda a metodologia
usada para essa inspeção, os auditores aplicam a legislação
trabalhista e previdenciária e o acordo coletivo de trabalho. Segundo
ele, graças a esse rigor e seletividade de critérios de conduta dos
parceiros, a Bunge só teve quatro processos trabalhistas, sendo que,
em dois, ela foi isentada de qualquer responsabilidade; quanto aos
outros dois, um aguardà perícia, outro aguarda julgamento. No
momento, a empresa tem três processos cíveis, todos aguardando
julgamento. Concluindo que é irrelevante esse número de processos
para uma empresa que emprega tanta gente, referiu-se aos inúmeros
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prêmios recebidos pela Bunge, dez dos quais relacionados à
prevenção de acidentes, que atestam sua credibilidade. Enfatizou que
a Bunge é uma empresa cidadã, enumerando as obras que ela
empreendeu para melhorar a qualidade de vida da comunidade, como
a creche Deli Cavali, que atende a 200 crianças carentes com idade
de até 5 anos, e uma via de ligação dos bairros do setor norte com o
centro da cidade, cujo custo foi de Cr$ 1.100,00. Falou da proposta de
acabar com o lixão, feita à Prefeitura de Araxá, e da ajuda da empresa
a eventos culturais e a instituições filantrópicas (Cr$330.000,00), bem
como à Pastoral da Terra e ao trabalho de monitoramento e ensino
desenvolvido pelo Centro de Educação Ambiental da empresa.
Especificou o valor gasto pela empresa em compras na cidade, bem
como os tributos municipais e estaduais gerados por ela, insistindo no
seu papel de empresa cidadã. Para finalizar, apresentou para a
audiência uma fita de vídeo sobre a Fundação Bunge.

O Sr. Vicente Humberto Lobo Cruz citou o nome dos professores
mineiros que receberam prêmio da Fundação.

O Sr. Vicente Magalhães de Matos comentou que, a julgar pela
exposição feita pelo advogado da Bunge, as denúncias feitas pelo
sindicato não fariam sentido para quem não conhecesse a realidade
dos trabalhadores terceirizados. Disse ter ficado sabendo, quatro dias
antes, que seis trabalhadores da área de secagem da Bunge estariam
sendo contratados temporariamente. O trabalho já era feito por
terceiros. Declarou que a empresa fez uma reunião com o Sindicato
dos Movimentadores de Carga na Subdelegacia Regional do Trabalho
para propor a movimentação de carga dos terceiros, que hoje é feita
pela Bunge Fertilizantes.

Acrescentou que, se observássemos o contexto da movimentação
de carga desse Sindicato, veríamos que se tratava de uma medida
louvável da parte da empresa, se não fossem as características das
cargas que têm de ser movimentadas. Afirmou ser necessário que os
trabalhadores conheçam a unidade e as cargas, mas eles utilizam
qualquer pessoa na comunidade para fazer o serviço, e o sindicato
não oferece a segurança devida, com equipamentos de proteção, a
esses trabalhadores.

Acrescentou que a situação dos trabalhadores terceirizados da
Bunge Fertilizantes não foge à realidade dos trabalhadores da
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Fosfértil: eles não têm acesso ao acordo coletivo, a todo o aparato
de saúde e segurança. Afirmou que os trabalhadores da Bunge
Fertilizantes têm assegurado tudo aquilo que .está no acordo coletivo
de salário, ao passo quei os terceirizados, não. Concordou que a
empresa, como disse Dias Campos, pode estar querendo criar
empresários grandes, mas ressalvou que esses empresários, quando
grandes, tornam precáriasías condições de trabalho dos funcionários
da Bunge Fertilizantes, razão pela qual o sindicato fez a denúncia à
Assembléia.

Explicou que, embora o sindicato que representa nunca tenha
fechado suas portas para as empresas - seja para a Bunge
Fertilizantes, seja para a losfédil ou outras com que tem contato -
resolveu trazer as denúncias à Assembléia porque depois de procurar
diversas vezes os empreSários para que corrigissem as distorções
que estavam acontecendb, não foram atendidos. Diante disso, o
sindicato se queixou ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público,
no ano de 2000. Existe uni processo no Ministério Público, mas sem
solução.

Considerou que, na mineração, atividade inerente à empresa,
portanto uma atividade-fim, de 1992 para cá, a empresa demitiu todos
os trabalhadores da mina de Serrana e contratou outros por meio de
empresas interpostas. Urna delas faliu, gerando prejuízo para os
trabalhadores da Fosfértil. Comentou que esses trabalhadores, hoje,
estão sem segurança e não têm direito à participação nos lucros, ao
contrário do que foi publicádo nos jornais. Considerou que é louvável,
por parte da empresa, dar, 2.6 remunerações e participação no lucro
ao funcionário, mas insistiu no fato de que os terceiros, cuja faixa
salarial é menor que R$300,00, não recebem participação no lucro.
Disse que nenhum deles tem assistência médico-odontológica; a
maioria dos trabalhadoresdas empresas grandes estão ganhando
salário mínimo, e alguns nem recebem o adicional-insalubridade.
Alertou para o fato de que, quando os trabalhadores procuram essas
empresas para pedir um documento de que precisam, para requerer
beneficio previdenciário, elàs não existem mais.

Comentou que, das mais de 100 empresas citadas pelo
representante da Bunge em sua exposição, umas 50, no mínimo, não
existem mais; e não existem dados dessas empresas em Araxá, o que
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resulta em prejuízo para os trabalhadores que precisam requerer
seus benefícios. Comentou que, em Araxá, há muitos trabalhadores
mutilados que se vêem, às vezes, impedidos de requerer uma
assistência mínima do INSS, porque não acham mais as empresas
para fornecer a documentação de que precisam.

O representante do sindicato denunciou também os problemas na
área de saúde e segurança, principalmente dos terceirizados - caso
que, segundo ele, diz respeito também à Bunge. Esclareceu que, em
um levantamento feito pelo sindicato, foram apontados mais de 19
casos de acidente ou doença que o médico do trabalho das empresas
não reconhece como tendo sido ocorridos em função da atividade
desempenhada na empresa. Com isso, o trabalhador continua sendo
prejudicado no INSS.

Também na área de manutenção, disse que a situação da Bunge é
a mesma da Fosfértil. Todos os trabalhadores estão trabalhando no
mesmo regime de trabalho, com a mesma supervisão e com a
indicação da empresa tomadora, com salário reduzido em mais de
50%.

Considerou que, muito embora a Bunge venha fazendo um trabalho
muito importante em Araxá nos dois últimos anos, a empresa tem
essa dívida com os trabalhadores da cidade, concluindo que, se
fossem mostradas as condições em que moram os trabalhadores
terceirizados das duas empresas, a realidade seria bem diferente da
que é apresentada no vídeo, que é, antes de tudo, uma peça de
propaganda. Disse que, na área de segurança do trabalho,
principalmente da Fosfértil, há um trabalho do Dias Campos que a
empresa nunca quis mostrar para o sindicato.

Manifestou seu desejo de que a empresa assumisse um
compromisso com a CRI de corrigir as distorções gritantes que
acontecem lá, sobretudo pelo não-reconhecimento da CAT desses
trabalhadores. Sugeriu que as ações precisam ser imediatas,
afirmando que o custo disso na terceirização é muito menor que aquilo
que se faz na área social, para mostrar a parte interessante da
empresa.

O Sr. Vicente de Paula Rezende, concordando com as palavras de
Vicente Magalhães, propôs-se falar sobre alguns detalhes.

Comentou que o Relatório n° 3 sobre extração mineral traz um
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retrato fiel da companhia, criada em 1971. Disse prestar serviço lá
também. Considerou que, à época da criação da empresa, uma
prerrogativa (sic) era a geração de empregos. Todos concordaram
plenamente com tudo o que foi colocado, que se superou. Com a
geração de emprego, ocorreu um problema sério. A empresa, por um
período, teve, aproximada mente, de 1.000 a 1.200 trabalhadores,
ocorrendo uma redução drástica com a "precarização" da
terceirização. Deixamos essa ressalva.

o Sr. Vicente denunciou também problemas na área de saúde.
Relatou primeiro o caso de um trabalhador que apresentou ao
sindicato um relato explicándo que se acidentara e estava com um
problema na coluna em função da falta de reparo em um banco do
caminhão que conduz. 01 problema foi relatado diariamente, mas
nenhuma providência foi tomada. Foi-lhe negada a CAT, porque,
segundo denúncia do trabalhador, um encarregado da própria
empreiteira declarou ao INSS que o trabalhador estava afastado não
por acidente de trabalho, e, portanto, não era preciso emitir a CAT.

Em seguida, relatou que o médico da empresa afastou um
trabalhador com irritação na pele e nos olhos e com problema
respiratório, e não emitiram CAT.

Considerou que está implícito Lei n° 8.213 que, mesmo com
suspeita, caso o trabalhador seja afastado da área de trabalho, é
obrigatória a emissão da CAT, e isso não está sendo cumprido.
Concluiu que são questões simples que não estão sendo cumpridas
de acordo com a legislação trabalhista e, principalmente, da saúde do
trabalhador.

o Sr. Vicente comentou que há vários trabalhadores em diferentes
situações. O sindicato, por meio da Secretaria da Saúde, tem emitido
as CATs e feito o acompahhamento para ver qual será a posição do
INSS nesses casos. Disse ser necessário que o INSS investigue, no
local de trabalho, as condições nas quais e as razões pelas quais o
trabalhador está sendo afastado da empresa.

o Sr. Vicente, considerapdo que o minério é um bem público, cuja
exploração deve acontecer também em função do social, formulou o
pedido de que algumas medidas ejam tomadas: primeiro, a
recontratação dos trabalhadores terceirizados em serviço permanente,
com salários justos e benefícios sociais; segundo, a recuperação das
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áreas degradadas e efluentes, devido ao caráter agressivo da
mineração ao meio ambiente; e ainda a criação de novas alternativas
de trabalho para a geração de emprego e renda, uma vez que o bem
mineral é esgotável.

Considerou que à ONU devemos "satisfação das necessidades
presentes sem prejuízo da capacidade das futuras gerações
exercerem os mesmos direitos". Alertou para a necessidade, uma vez
que se retira um bem mineral exaurível, de encontrar outras formas de
contrapartida para os municípios onde isso acontece: investimento
para o desenvolvimento e suste ntabilidade empregados nos diversos
segmentos da sociedade regional onde as empresas mineradoras
atuam; investimento nas áreas de recuperação ambiental de Araxá e
Itabira - considerou que as empresas já têm feito alguma coisa, mas
é necessário fazer mais por aquelas regiões; reconhecimento do
sindicato como representante de todos os trabalhadores, sem
distinção, e um plano de ação político participativo e democrático para
tratar as questões.

O Sr. Vicente de Paula Rezende afirmou a necessidade de se
discutir a situação do trabalhador terceirizado, não só nesta CPI, mas
no Congresso Nacional, com o Presidente da República e, se
possível, com a OIT, envolvendo as centrais sindicais estaduais e
nacionais. Alertou sobre a necessidade de interpretar o direito do
trabalho e decidir como tratar as questões que a ele se referem,
principalmente a terceirização, que precariza as condições de trabalho
e a situação dos trabalhadores, sobretudo os da extração mineral.

O Sr. Vicente Humberto Lobo Cruz dispôs-se a responder às
questões dos sindicalistas, mas, devido à variedade dos temas
abordados, pediu licença à Presidência para recorrer ao assessor
jurídico e ao médico do trabalho nas questões relacionadas à área
legal e à da saúde.

Afirmou que, por definição, o bem mineral é da Nação, e a Nação é
do povo, acrescentando que, para ter-se acesso a esse bem, basta
cumprir a legislação mineral. Explicou o caminho para se obter a
concessão de lavra, insistindo na idéia de que isso é possível para
qualquer cidadão, desde que cumpra as exigências legais.

Explicou que a terceirização na área de mina é tão ou mais polêmica
quanto o universo do entendimento da terceirização. Esclareceu que o



foco mineral da Bunge é prospectar em termos de conhecimento,
de planejamento de processo e de beneficiamento mineral, enquanto
outras empresas se especializam, por exemplo, em transporte de
minério.

Esclareceu que a parte de movimentação - escavação, carga e
transporte do minério - não é feita no Brasil nem em outros países,
pelas empresas de mineração, a não ser que isso interesse
economicamente às companhias. Explicou que o minério não é o
objeto-fim da empresa, à qual não interessa ter caminhões e
escavadeiras.

Afirmou que a atividade-fim da empresa, para a qual ela tem pessoal
especializado, é conhecer s frentes de lavra, caracterizar o minério,
monitorar as reservas e todo o impacto ambiental em relação às
reservas para as quais ela obteve concessão. 1

Frisou o bom relacionamento da empresa com o sindicato,
caracterizando-o como cortês e honesto. Disse que as divergências se
prendem a entendimentos particulares e singulares sobre leis ou
propósitos.

Disse haver discordânciacom referência ao processo de emissão de
CAT dos terceiros. Enfatizóu que a Bunge cumpre qualquer acidente
de trabalho que ocorra em suas empresas no Brasil, desde que o
terceiro comunique o fato à área de segurança de medicina
profissional, e que todos os acidentes que acontecem na companhia
são monitorados.

Afirmou que um levantariiento feito na unidade de Araxá sobre o
período de 1997 a 1999 comprova que não houve nenhum
afastamento de funcionário! da empresa; em 2000, houve dois, e, em
2001, um, índices esses bem baixos, no seu entender. Com referência
a terceiros, em 1997, houve apenas um acidente e afastamento zero;
em 1998, idem; em 1999, nenhum acidente é nenhum afastamento;
em 2000, 1 acidente e 6 afastamentos, e, em 2001, 6 e 8. Explicou
que o índice cresceu, mas o número de trabalhadores também
aumentou muito: antes havia mil pessoas que trabalhavam na fábrica,
depois chegou-se a quase 2 milhões de homens por horas
trabalhadas, ou, mais precisamente, 1.902.800.

Disse que, quando notificáda dos acidentes de terceiros, a empresa,
por meio de seu serviço médico, faz o acompanhamento da forma
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mais profissional possível. Acrescentou que ficou decidido que a
CAT só vai ser emitida quando se comprovar tecnicamente que existe
doença ocupacional.

Classificou de 'falta de honra" e de "crime" a emissão de uma CAT
quando não se comprova a doença ocupacional. Relatou o caso de
um médico de Araxá, que emitiu uma CAT para um ex-Presidente do
sindicato, alegando que sua lesão por esforço repetitivo teria sido
causada por impacto da empresa; ressaltou que, pela índole e pelo
caráter da companhia, os médicos que lá trabalham jamais emitirão
uma CAT inidônea, que traia o juramento que fizeram ao se formarem
em Medicina. Passou a palavra para o médico da empresa,
convidando-o a prestar, sob as penas da lei, com critério, honestidade
e dignidade, as informações a respeito.

O Sr. Jadir Moura, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de
Belo Horizonte em 1970, afirmou fazer medicina do trabalho desde
1976 e trabalhar na Bunge há 18 anos.

Agradeceu a oportunidade de comparecer à CPI, por nela ter sido
citado sob a acusação de irresponsabilidade em não emitir CATs.

Esclareceu que, em todo esse período em que trabalha na Bunge,
nunca negou emissão de CAT para ninguém que tenha sido
acidentado. Explicou que em 1987 e 1988, criou na empresa uma
rotina que é seguida até hoje: para analisar as causas de qualquer
acidente, a área de segurança preenche uma ficha, que,
posteriormente, é enviada ao setor médico, para informar sobre lesões
que, porventura, forem encontradas. A ficha é, em seguida,
encaminhada para o setor do pessoal, que, por sua vez, emite a CAT.
O funcionário ou o próprio acidentado encaminha-a ao INSS.

Explicou que, nos casos em que julgam não haver nexo causal para
caracterizar doença ocupacional, não emitem a CAT. Quando isso
ocorre, o funcionário, às vezes, recorre ao sindicato, que a emite. A
CAT é, então, encaminhada ao INSS, que notifica a empresa, a qual
deverá apresentar uma justificativa para a não-emissão do
documento.

Informou que, para todos os casos em que a empresa foi citada na
CPI, ela apresentou justificativa ao INSS e aguarda posição da
perícia; se a perícia considerar que deve ser emitida a CAT, o
problema já passa para o departamento jurídico da empresa, que
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pode aceitar ou não a consideração. Acrescentou que a empresa,
adiantando-se a isso, solicita também a presença do perito do INSS
nas suas dependências, pra ele verificar "in loco" as condições de
trabalho - o que fazia a pessoa e se realmente aquilo foi a causa das
queixas ou das lesões que apresenta.

Informou também que os empreiteiros são obrigados a preencher
essa mesma ficha e comunicar à segurança. Explicou que algumas
empreiteiras têm o seu próprio serviço de segurança - têm um
engenheiro e um supervisor que preenchem as fichas de inspeção.
Algumas vezes pode acontecer de a empreiteira não comunicar um
problema à empresa; outras vezes, pode ocorrer de algum funcionário
ter uma lesão no fim de semana - no esporte ou coisa assim - e, ao
chegar na empresa, alegar que o acidente foi lá dentro. Quando o
indivíduo que sofre um acidente, em vez de comunicá-lo
imediatamente, vai se quebar umas três ou quatro semanas depois, o
responsável pela empresa não considera aquilo como acidente ou
entende que a pessoa não tenha sido lesionada ali, decidindo-se,
assim, pela não-emissão da CAT, caso em que o serviço médico da
Bunge não tem a menor responsabilidade.

Explicou, por último, que o acidente de trabalho na Bunge é
sistematicamente investigado: as fichas de inspeção são levadas para
reuniões da CIPA, discutidás e analisadas minuciosamente, para que
os problemas não ocorram:  novamente. Finalizou dizendo que não
existe e nunca existiu negativa em emissão de CATs, e não haveria
por que, já que a empresa nada tem a ganhar com isso.

O Sr. José Luiz Dias Carrpos disse que, como Promotor de Justiça
aposentado, procura, emi suas palestras, orientar os gerentes,
diretores e prepostos de empresas que até então não se
preocupavam com a saúde e a integridade física dos trabalhadores
sobre as suas responsabilidades sociais em relação a esse item.

Esclareceu que tanto a Fosfértil quanto a Bunge - empresas para as
quais presta consultoria - têm essa preocupação. Chamou a atenção
dos membros da CPI parà as cláusulas específicas incluídas nos
contratos de terceirizadas relativas ao cumprimento das normas
mínimas, elementares, de saúde e de segurança no ambiente de
trabalho. Disse ter colaborado na elaboração de muitas delas, não
porque fossem omissas, lacunosas, mas para aprimorá-las.
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Quanto à ausência de comunicação de acidentes de trabalho

relatada pelo Dr. Jadir, explicou que algumas empresas deixam de
comunicar o acidente para se eximir de suas responsabilidades e
evitar conseqüências de ordem trabalhista, como estabilidade no
emprego e complementação dos auxílios-doença e previdenciários;
outras o fazem apenas quando o afastamento ocorre a partir do 150
dia. Eximiu a Bunge e a Fosfértil desse tipo de irresponsabilidade,
dizendo que a empresa comunica todo e qualquer acidente, desde
que efetivamente o que se diz estropiado tenha se acidentado.
Repetiu que o que não permitem é a simulação, a fraude, o uso da
Previdência Social para a obtenção de benefícios indevidos. Citou
casos que, segundo ele, são vistos com freqüência: acidentes de
trajeto, sem que tenha havido trajeto; acidentes ocorridos em casa,
que são relatados como se tivessem acontecido no trabalho - o
empregado alega que caiu da escada, contundindo a coluna vertebral,
dentro do estabelecimento da empresa. Explicou que é por isso que
há cautela na emissão da CAT e, em defesa do médico do trabalho
que o precedeu na exposição, informou que em três dos casos de
não-emissão da CAT por ele justificados, o INSS recusou-se a
converter o benefício meramente previdenciário em acidentário.

Comentou que agora a própria Previdência Social já está
percebendo quão lesada foi durante todos esses anos e está mais
rigorosa no deferimento dos benefícios. Informou que há hoje uma
resolução da própria Previdência Social que obriga os médicos peritos
da instituição a vistoriarem o ambiente de trabalho. Explicou que tal
exigência não se deve à liberalidade do sindicato na emisão de CATs,
mas a uma necessidade de verificar se não existem causas
extralaborativas, doenças congênitas, para cujo agravamento o
trabalho não contribui em nada. Citou mais uma vez como exemplo
desse procedimento mais rigoroso da Previdência Social o não-
reconhecimento das CATs emitidas pelo sindicato. Disse ainda haver
precedentes, até mesmo judiciais, de CATs emitidas por sindicatos em
que a Previdência reconheceu inadvertidamente o benefício, e as
empresas agora estão ingressando judicialmente para anular as
benesses indevidas.

Esclareceu que, quando a Previdência Social concede benefício de
natureza acidentária indevido, causa prejuízos jurídicos à empresa,



115

pois o empregado fica com: direito a estabilidade, não podendo ser
despedido, o que causa problema sério para a empresa e gera
precedente perigosíssimo.

Para reforçar que é preciso muita cautela na emissão de
documentos, contou um cabo ocorrido num tribunal de São Paulo: um
empregado que se dizia vítima de contaminação por mercúrio - que
causa hidrargirismo, gera problemas de neurônios e afeta a
coordenação motora - e alégava estar totalmente incapacitado para o
trabalho, conseguiu as benesses de CAT emitida pelo sindicato e foi
aposentado por invalidez ácidentária. Eis que um representante da
empresa, participando de um evento, constatou que aquele
funcionário tocava teclado duplo, sem partitura, e comunicou o fato ao
departamento jurídico, que propiciou contratação daquele artista, no
sentido literal, filmando aqUele que dizia não ter condição de assinar
documento com aquelas Imãos trêmulas, característica típica do
portador de hidrargirismo, apresentou a prova ao tribunal. O ex-
empregado foi processado por simulação, por obtenção indevida de
vantagem patrimonial.

Salientou que a empresa repudia as CATs de favor, como repudia a
terceirização feita de forma ilegal, inidônea, que explora o
colaborador, impede o progresso das pequenas e médias empresas,
não permite a livre iniciativa.

Contestou as acusações:  feitas à empresa de não pagar as
obrigações relativas à insalubridade. Questionou o conceito de
insalubridade, lembrando que ela depende de prova pericial.
Concordou em que se faça : a perícia, como sugeriu a Deputada Elbe
Brandão, alegando que é preciso ter provas, não meras alegações e
denúncias infundadas. Acre$centou que, em toda a sua vida de labuta
nessa área, nunca viu uma reclamação trabalhista em que um Juiz
tenha defendido a insalubridade sem submeter o caso a perícia
judicial, para verificar se o ambiente de trabalho era salubre ou não.

Argumentou também que) mesmo sendo insalubre, uma empresa
não tem que pagar nenhum tipo de adicional por insalubridade se ela
fornece equipamentos de proteção individual ou coletiva adequados e
próprios. Aludiu à recente modificação da lei previdenciária que
impede a aposentadoria especial, segundo ele outra fonte de
enriquecimento ilícito parà aqueles que alegam trabalhar em
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condições insalubres, quando o equipamento fornecido pela
empresa elimina, neutraliza, reduz aquelas condições geradoras de
aposentadoria especial. Explicou que a lei modificou a possibilidade
da fonte de custeio, obrigando a empresa a investir nas condições de
saúde, de segurança no ambiente de trabalho, o que não ocorria
antes: se a empresa demonstrar que o equipamento de proteção
auricular é eficiente, não terá mais que pagar qualquer tipo de
aposentadoria especial, fonte de custeio e muito menos insalubridade.
Concluiu que se o ambiente de trabalho da empresa fosse insalubre,
haveria uma legião de reclamações trabalhistas pleiteando o adicional.
Disse também que a empresa mereceria um prêmio da Justiça do
Trabalho, devido ao número ínfimo de reclamações trabalhistas, em
um universo de tantos colaboradores, sendo que duas delas são
apenas postulações por dano moral. Esclareceu que dano moral não
tem nada a ver com terceirização, são ofensas à honra, à dignidade
entre empregados: as pessoas se sentiram ofendidas e foram postular
na Justiça do Trabalho, pedindo indenização por dano moral.
Argumentou ainda que, nenhum trabalhador com sindicato atuante
como aquele ficaria sem postular os seus direitos, se existentes, na
justiça competente.

Explicou que os problemas de não-fornecimento de documentos
para que os empregados das contratadas obtivessem os seus
benefícios perante a Previdência Social, denunciados à CPI, dizem
respeito ao empregador. Disse que a empresa, quando procurada
pelo interessado, jamais se nega a fornecer, os dados que constam
em seus registros, mas ponderou que não ela não tem obrigação de
fornecer atestados, laudos para a obtenção de qualquer tipo de
aposentadoria, emitir CATs de empregados das contratadas nem tem
legitimidade para tal.

Quanto ao problema da terceirização e da precarização dos
trabalhos, argumentou que a Justiça do Trabalho considerou que,
desde que não seja inidônea a contratação, a responsabilidade, como
decorre de lei, é meramente subsidiária. Uma empresa não pode ser
responsabilizada pela falência da contratada, a não ser que esta tenha
deixado de receber da empresa a contraprestação dos serviços.
Acrescentou que tais falências certamente ocorreram depois do
término do contrato com a empresa, porque antes de efetuar o



117
pagamento das faturas, á empresa verifica se a contratada,
inicialmente solvente e idônea, cumpriu com as suas obrigações
trabalhistas até então. Declarou que, nesse caso, só resta à empresa
aguardar a reclamação trabalhista daquele que se sente prejudicado
para responder subsidiaria: ente, porque é isso o que a lei manda
fazer. Reafirmou que a Burge não tem interesse em conflitar com os
órgãos sindicais, observando sempre os acordos coletivos, as
discussões, os foros compétentes.

Afirmou que a CPI é um desses fóruns e que a Bunge está disposta
a resolver os problemas, mas ressalvou que a empresa não pode ter o
mesmo entendimento que :o sindicato com relação à terceirização.
Explicou que a escolha do emprego é uma questão de livre
concorrência. Tomou o exemplo da terceirização, no serviço público,
até das atividades-fim paraprovar que a terceirização é perfeitamente
lícita. Disse que, quando é serviço público deixar de terceirizar por
esse fundamento, então a empresa privada também vai deixar, mas
comentou que isso seria regredir. Associou terceirização galopante à
globalização, dizendo que a competitividade exige isso.

Solicitado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão a comentar o caso
de um funcionário que, tendo sido demitido em plenas condições para
o trabalho, não foi readmitido por falta dessas mesmas condições, o
Sr. Vicente Magalhães de Matos disse ter tomado conhecimento do
caso por intermédio da empresa, e que não podia afirmar o que está
escrito lá. Confessou-se, entretanto, preocupado com o que foi dito na
reunião a respeito das apõsentadorias especiais: lembrou que, há
pouco tempo, os trabalhadores aposentados foram acusados de
vagabundos, e agora dizem que os aposentados em áreas especiais
são os grandes fraudadores do INSS; que essas aposentadorias
especiais são grandes fràudes que estão levando o Instituto à
bancarrota. Argumentou que alguns trabalhadores ficam expostos a
áreas insalubres, a ambientes inóspitos de trabalho. Insinuou que o
médico do trabalho que assinou as 2 ou 3 CATs do INSS tinha uma
"parceria" com a Bunge Fertilizantes em algum contrato de prestação
de serviços na área de saúde. Insinuou ainda que hoje existe um
"convênio" entre os médicos da Bradesco e a Bunge Fertilizantes.

A respeito da alegação de que a empresa não tem responsabilidade
de emitir as CATs das empresas terceirizadas, denunciou que o
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médico é o mesmo. Exemplificou com o caso de Ana, ex-
empregada da Fosfértil, que recebeu um atestado pré-demissional e,
dois meses depois, verificou ser portadora de tendinite adquirida na
empresa; ela fora demitida depois de uma cirurgia. Afirmou que há
uma série de outros trabalhadores na mesma situação.

Reportando à necessidade de perícia para determinar se se deve
pagar o adicional de insalubridade, afirmou ver aí uma
predeterminação das empresas em compactuar com o Governo e com
o INSS, sendo os únicos prejudicados os trabalhadores. Segundo ele,
essas consultorias são unicamente para determinar o que vem
ocorrendo: o INSS não quer pagar aposentadoria a quem trabalha em
área especial e está cobrando dos empresários que mantenham seus
trabalhadores em atividade insalubre; os empresários não querem
pagar, arranjam artimanhas com consultorias para dar-lhes respaldo
jurídico, médico, de segurança do trabalho, etc. E fazem esse trabalho
para não preencher a documentação correta do documento que os
trabalhadores necessitam. Afirmou que os trabalhadores da Bunge e
da Fosfértil estão vivenciando essa situação de emissão de
documentos em áreas insalubres, ressalvando que quem não recebe
adicional de insalubridade não é o empregado da Bunge, mas o
terceirizado que trabalha no mesmo local. Afirmou que não procede
dizer que a empresa não tem área insalubre e que não vai pagar algo
que não deve.

Lembrou que nenhum dos equipamentos de EPIs usados no Brasil
tem certificado definitivo de garantia que neutraliza ou que ameniza,
em determinado grau, a situação das áreas insalubres, o que deve ser
levado em consideração. Afirmou que o sindicato está engajado na
defesa incontestável dos trabalhadores em qualquer instância e não
pode permitir que as coisas sejam distorcidas dessa maneira.
Considerou que a explanação feita não condiz com a realidade da
fábrica, acrescentando que se tem conhecimento de que a Fosfértil
tinha essa prática e, depois de um relatório mínimo, acabou com as
aposentadorias especiais dos trabalhadores que estão nas áreas
insalubres da fábrica. Segundo ele, gasta-se muito para provar que os
trabalhadores não estão em área insalubre, porque, se deixar o
trabalhador lá, se emitir a documentação como tem de ser emitida, o
INSS vai cobrar mais, e quem vai pagar é o patrão. Como nenhum
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dos dois quer pagar, o trabalhador é que fica prejudicado, porque,
quando sai, além de não poder requerer o benefício justo, não volta a
trabalhar em empresa nenhuma, porque o mesmo médico que lhe deu
atestado de capacidade dá o atestado de incapacidade.

O Sr. Jadir Moura esclareceu que, com relação ao caso citado, por
conta da fiscalização em Araxá, o Sr. Aníbal, médico do trabalho da
DRT de Uberaba, e outro colega de Belo Horizonte fiscalizaram toda a
área da medicina ocupacional, e nada foi encontrado. A única coisa
errada que registraram foi à não-apresentação do relatório final, que
estava no rascunho. Aprese! ntaram três CATs emitidas pelo sindicato,
que foram as defesas que lizemos para o INSS. Segundo ele, o Sr.
José Luiz tem os laudos do INSS, considerando que se trata de
doença ocupacional, mas h empresa solicitou ao INSS a visita do
perito, para decidir se é ou hão doença ocupacional.

Disse que não se recordá do caso citado do rapaz que recebeu o
atestado quando foi demitido, mas recebeu atestado de inapto, ao
tentar ser readmitido; disse' que, sem o nome da pessoa, fica difícil
lembrar. Com relação ao problema relatado da funcionária Ana,
afirmou que, quando foi demitida, em momento algum apresentou
sintoma de problema que necessitasse investigação mais profunda ou
exame complementar para firmar diagnóstico. Acrescentou que o caso
é um dos três apresentadoâ pelo Sr. Aníbal. Alegou que ela exercia
atividade paralela, que podë ser a causa dos problemas de que se
queixa, e que, em momento algum, foi ao serviço médico da Bunge
para reclamar de alguma coisa. Confessou que desconhecia seu caso
e, quando foi fazer a fiscalização, apresentou a sua CAT. Indagado
pelo Presidente se os trabalhadores, utilizando equipamentos de
proteção individual, podem compensar situações de insalubridade e
se existe ambiente insalubre no espaço de produção da Bunge, o Sr.
Jadir Moura respondeu afirmativamente. Disse que a Bunge é
empresa com grau de risco 4, de acordo com a NR-4, explicando que
há riscos ocupacionais, como poeira, gases, ruído, mas que a
empresa fornece todos os equipamentos de segurança necessários às
áreas onde existem esses riscos. Contestou a alegação feita de que
os terceiros não usam tais equipamentos.

O Sr. José Luiz Dias Campos argumentou que, ainda que as
reclamações trabalhistas não possam ser levadas em consideração,
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assim como um número alto de CATs pode gerar a presunção de
que um ambiente de trabalho é insalubre, um grande volume de
reclamações trabalhistas pode também gerar a presunção de que a
empresa contratante contratou mal. Esclareceu que, ao falar de
medicina do trabalho, saúde, deve-se levar em consideração o
chamado grupo homogêneo de risco. Exemplificou com uma possível
situação de empregados da Bunge ou de uma contratada que
trabalhassem em um ambiente com ruído acima de 100db,
considerando que, se nenhum deles usasse protetor auricular durante
8 horas de trabalho, eventualmente em jornada extraordinária,
certamente, no decorrer do tempo! haveria 100 portadores de ( ... )
neurosensorial bilateral. Se uma perícia comparecesse ao local e
detectasse que esse local era ruidoso, mas comprovasse que os
colaboradores passavam por exames médicos periódicos, não só os
da empresa contratante, mas os da contratada; se nada ficasse
constatado no exame admissional, feito por um contratado ou pela
Bunge, de que ele não era portador de perda auditiva de nenhuma
natureza - isso sem levar em conta a perda auditiva extralaborativa
congênita, hereditária; se ficasse demonstrado nos exames
periódicos, que são vários no decorrer dos anos, que aquele
colaborador, usando equipamento que seria rigorosamente fiscalizado
pela empresa, não apresentava nenhuma perda auditiva, certamente
diria que esse ambiente, embora insalubre, estava controlado. Citou
ainda o exemplo dos que trabalham em aeroportos, lembrando que,
até hoje, a tecnologia não conseguiu impedir o ruído de uma turbina
de avião, mas todos os operadores de vôo usam protetores
auriculares, submetem-se a exames médicos periódicos e são, no
momento da demissão, considerados aptos, porque aquele protetor foi
eficaz. Lembrou que tal eficácia depende da proteção individual
fornecida, que, não sendo satisfatória, pode gerar problemas.

Argumentou que a exigüidade do número de reclamações
trabalhistas é, sem dúvida, um fator sintomático, acrescentando que,
se o número fosse grande, algo estaria errado.

O depoente questionou o fato de os acordos coletivos
estabelecerem patamares salariais tão altos quando a Constituição
(sic) estabelece que o salário mínimo vigente no Pais é de R$200,00.

O Sr. Presidente refutou a afirmação dizendo que o salário mínimo
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não é estabelecido pela Constituição e que R$200,00, para garantir
educação, lazer, saúde, esportes, alimentação, moradia, tudo isso.,
são, na verdade, uma agresão à ordem constitucional.

O Sr. José Luiz Dias Campos afirmou que nenhuma empresa
contratada pela Bunge, algumas com capital social registrado de
R$7.000.000,00, outra de R$2.000.000,00, paga esse salário vil que
os tecnocratas do País estabeleceram ser possível para sobrevivência
condigna. Acrescentou quê esse é um parâmetro, e ninguém pode
ganhar menos do que o mínimo segundo a própria Constituição
Federal, mas não é isso que está ocorrendo.

Indagados pelo Sr. Presidénte sobre a discrepância entre salários de
funcionários da Bunge e dó trabalhadores terceirizados no exer'cício
de uma mesma atividade, à Sr. José Luiz Dias Campos respondeu
não ter condições de fazer essa confirmação, mas considerando a
possiblidade, ele diria que é em tese, um problema da livre iniciativa.

Diante da insistência do S. Presidente, que queria fatos e sugeriu a
consulta a outro depoente, õ Sr. José Luiz Dias Campos afirmou que
se está registrado que a empresa contratada paga o piso salarial, ela
está dentro da lei; se pagÉsse menos do que o piso salarial, iria
postularna justiça competente a diferença. Insistiu que isso é plano da
livre iniciativa, as empresas pagam o salário que acham que podem
pagar, umas pagam mais: outras menos, senão não haveria a
pequena, a média e a grande empresa.

Voltando à denúncia feita pelos representantes do sindicato de que
há uma violação contra a Prêvidência Social, uma fraude, disse que é
inconteste. Comentou que a Previdência Social está impedindo a
benesse de aposentadorias especiais porque, primeiro, está
privilegiando a empresa que investe em segurança em detrimento
daquela que não o faz, pois até então não havia nenhuma vantagem
para aquela empresa que investia milhões em proteção coletiva e
individual e aquela que não fazia absolutamente nada: tanto o
empregado de uma como da outra, até então, recebiam aposentadoria
especial. Explicou que a nova legislação previdenciária privilegia, sim,
aqueles que investem em saúde e segurança: quem provar que o
equipamento de proteção fonecido é eficaz, reduzindo os riscos aos
limites de tolerância permitidos pela lei, não é obrigado a fornecer
documento nenhum para que , esse empregado obtenha aposentadoria
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especial.

Contestou o que foi dito sobre conivência entre os médicos,
alegando que a lei previdenciária em vigor determina a fiscalização
por parte da perícia da Previdência Social. Exemplificou com o caso
hipotético de alguém que faça um documento fraudulento com intuito
de prejudicar o colaborador, explicando que o caso iria à Previdência
Social e, de lá, o perito médico do INSS seria obrigado, munido dos
equipamentos indispensáveis, a comparecer no ambiente de trabalho,
vistoriá-lo, fazer uma auditoria para verificar se os informes fornecidos
pela empresa, se o laudo fornecido pelo engenheiro de segurança da
empresa, ou do médico do trabalho, batem com aquilo que ele
investigou. Explicou que não é o fato de a empresa informar ou entrar
em conluio com consultores que vai impedir o deferimento da
aposentadoria especial.

Diante da ponderação do Sr. Presidente que se há fraude por parte
do INSS, ela tem de ser punida, o Sr. José Luiz Dias Campos
concordou, dizendo que considera que a Previdência Social não é
órgão de assistência social. Ela existe para dar benefícios aos reais
necessitados; se ela nega um direito àquele que realmente o tem,
deve ser punida, para isso existe a justiça estadual. Afirmou ter
trabalhado com inúmeras ações em que a Previdência Social não
reconhecia como incapacidade laborativa a amputação de dedos,
dizendo que não hesitava em ingressar com ações em favor desse
estropiado, mas quando se tratava de um simulador, ele não
concordava com o deferimento do benefício. Questionou o fato de um
trabalhador que se diz impossibilitado de fazer esforço físico por ser
portador de lesões por esforços repetitivos trabalhar como pedreiro,
fazendo esforços físicos anormais, excepcionais, e receber, pela
incapacidade, uma remuneração maior do que se estivesse no
trabalho. Considerou que casos como esse acabam impedindo o real
necessitado de obter um beneficio a que tem direito.

Fez ainda uma observação em relação ao que disse o sindicato
sobre o problema da fraude. Disse ter realmente orientado a empresa
Fosfértil sobre o fiel cumprimento da legislação previdenciária em
vigor. Até então, os trabalhadores estavam acostumados a obter
aposentadoria porque viam um colega obter. Declarou que, com a
mudança da lei, se a empresa demonstrar que as normas de
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segurança e saúde foram cumpridas, os colaboradores não
merecem aposentadoria especial de forma alguma. Explicou que, ao
se referir a aposentadorias fraudulentas, não estava generalizando,
mas que a empresa para a qual trabalha evita conceder benesses
indevidas a alguém, para não incorrer em nenhuma sanção penal.

O Sr. Vicente de Paula Rezende esclareceu que quando o sindicato
elabora um documento, irincipalmente nessa área da saúde do
trabalhador, é porque há algum problema relacionado ao trabalho.
Disse que o sindicato não se deixaria intimidar e continuaria na defesa
do cidadão trabalhador. Acrescentou que, após a reunião, o sindicato
iria ao Ministério Público do Trabalho impetrar uma ação relativa à
questão da CAT na cidade 1 de Araxá, devido ao grande prejuízo que
os trabalhadores estão tendo. Acrescentou que o sindicato não iria
compartilhar esse descaso com a saúde do trabalhador da região de
Araxá, principalmente na área da mineração. Pediu ao Presidente da
CPI que se proponha também aos órgãos federais fazer um trabalho
científico naquela região para constatar as irregularidades que estão
acontecendo.

A esse depoimento segúiram-se as falas de agradecimento dos
Deputados membros da Comissão e dos depoentes e a votação dos
requerimentos.

A Comissão aprovou o requerimento da Deputada Elbe Brandão
solicitando fosse intimada à COMIG para prestar esclarecimentos a
esta CPI na pessoa do seu Presidente, Dr. Henrique Eduardo Ferreira
Hargreaves, sobre a situação da "precarização" do trabalho nas minas
concedidas pela COMIG. Aprovou também o requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando fossem convidados o Sr.
Rubens Teodoro da Costa, Diretor-Presidente da Acesita Energética,
e o Sr. Fábio Antônio Fonseca Nascimento, Superintendente Regional
da Acesita Energética, para prestarem depoimentos, em data a ser
marcada, acerca de declarações prestadas em Minas Novas e
Capelinha sobre as atividades desta Comissão.
Extrato dos Depoimentos Prestados na 15 a Reunião Ordinária da CPI,

Realizada em 16/4/2002
O Presidente abriu a reunião informando que esta destinava-se a

ouvir os Srs. Marcos Antônio Tavares de Deus, coordenador dos
trabalhos em fazenda da Plantar S.A.; Carlos Maurício Vasconcelos
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Gonzala, Superintendente da Companhia. Setelagoana de
Siderurgia - Cossisa -; Adalberto Adair Fialho, Gerente Florestal da
Gerdau S.A.; Laércio Dias Vieira, Gerente da região de Carbonita da
Companhia Agrícola Florestal Santa Bárbara, a Sra. Valéria Guerra
Mendes, Subdelegada do Trabalho em Betim, Fahid Tahan Sab e
Geraldo Sérgio Carneiro Santos, Auditor Fiscal do Trabalho.

Estavam presentes os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Elbe
Brandão, Márcio Cunha, Fábio Avelar e Bilac Pinto.

O Sr. Fahid Tahan Sab iniciou sua fala dizendo que a Convenção n°
81 da Organização Internacional do Trabalho, recomendou a criação
da inspeção do trabalho e recomendou que os servidores,
responsáveis pela fiscalização das normas trabalhistas de proteção ao
trabalhador, tivessem estabilidade tal para estarem a salvo de toda e
qualquer pressão, até mesmo em caso de substituição de Governos.
Há anos lutam para que se faça a profissionalização do serviço
público de maneira a colocá-lo distante da interferência política.

Se o Delegado Wellington Gaia, que está, eventualmente,
encarnando a instituição for exonerado, abre-se o flanco para as
organizações empresariais intervirem, continuou o convidado.
Fragilizar a inspeção do trabalho significa condenar inúmeros
cidadãos aprisionados em cárcere privado, trabalhando para
senhores, como verdadeiros escravos nos dias de hoje. E bom
lembrar ao Governo que, se articulações de natureza eleitoral para a
substituição do Delegado podem ser boas, da mesma forma podem
ser péssimas, porque a Oposição terá a competência de ir ao
palanque e denunciar, alertou, informando que endereçaram um
documento ao Ministro Paulo Jobim com o apoio de quase 100
dirigentes sindicais.

O Sr. José Maria Soares, representando a Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais,
juntamente com sindicatos filiados em defesa dos trabalhadores,
condenou a retaliação do Governo Federal junto ao Ministério do
Trabalho, órgão que, segundo ele, vem desenvolvendo uma obra
fantástica junto aos trabalhadores não só da carvoaria. Os
trabalhadores no campo não sabem dessa retaliação, dessa atitude
arbitrária. O Ministério Público está tirando centenas de trabalhadores
da escravidão. Ainda existe trabalho escravo, ainda existem menores
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trabalhando, por isso essa ação tem de continuar, afirma o
depoente.

O Sr. José Geraldo Nascimento, Diretor do Sindicato dos
Trabalhadores em Saneamento do Estado de Minas Gerais,
empregado da COPASA há: mais de 20 anos, disse acreditar que uma
retaliação desse porte, com aval do Governo Federal para a
ilegalidade, não teria a concordância desta Casa, que jamais
concordaria com essa atitude tomada pelo Governo Federal pelo
afastamento do Delegado da DAT. Considera a medida uma política
arbitrária, antidemocrática ede retaliação em cima dos trabalhadores.

O Sr. Wagner Alves Pereira, em nome da Federação dos Bancários
e da Frente de Federações de Trabalhadores do Estado de Minas
Gerais, composta por 9 federações e 340 sindicatos, manifestou a
solidariedade do movimento sindical em defesa da Delegacia Regional
do Trabalho de Minas Gerais, que tem em seus quadros importantes
profissionais, inclusive, a :CESpITA uma Câmara que luta pela
erradicação do trabalho infantil, tema também abordado por esta CPI.

O Sr. Marcelino da Rocha,i Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Betim, disse que o movimento sindical repudia essa interferência
política. Não admite quese calem instituições que reforçam a
implementação da legislação da Constituição Federal.

O Sr. Joaquim Elégio de Carvalho, auditor fiscal do trabalho,
informou que algumas das grandes empresas possuem mais de 1%
do território mineiro. Só uma empresa possui 33 fazendas, sem
capacidade técnica para serem exploradas. Sua preocupação é que
essas empresas, em dadô momento, desapareçam como "Ets",
deixando os trabalhadores: sem ter como defender seus direitos
trabalhistas. Essas empresas, que estão inseridas no segmento de
florestamento e reflorestamento em Minas Gerais, têm sede em outros
países, enquanto seus testas-de-ferro estão aqui explorando nossos
trabalhadores.

O Diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais e da
Confederação Democrática dos Trabalhadores Públicos Federais
também registrou seu protesto contra a demissão do Delegado da
D RT.

A Sra. Margarida Barreto de A. Campos, Auditora Fiscal, informou
que o Dr. Wellington foi convocado a estar em Brasília naquele dia e
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que não poderia conceder entrevistas. Acrescentou que ele ainda
não havia sido exonerado.

O Sr. Djalma Xavier, Coordenador Social do Sindicato dos
Rodoviários de Belo Horizonte e Diretor da Federação dos
Rodoviários, também lamentou a ameaça ao Dr. Wellington.

A Sra. Teresa, Diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Araxá e Região e da Central única dos Trabalhadores também se
solidarizou com o Dr. Wellington e toda a equipe da Delegacia.
Afirmou que é necessário defender o direito trabalhista e os direitos
sociais que os empresários, os grandes fazendeiros e o Governo vêm
negando, desrespeitando as leis.

O Sr. João César Pinheiro, do CREA, anunciou que a entidade está
solidária com os trabalhadores, a CUT, a FETAEMG, a FITIEMG e os
fiscais da DRT, por suas colocações.

A Sra. Valéria Guerra Mendes, Auditora Fiscal do Trabalho com
especialização em Medicina do Trabalho e Subdelegada do Trabalho
em Betim, acredita que as irregularidades e falhas nas condições de
trabalho quanto à saúde e segurança é o reflexo de um problema
maior detectado: as empresas proprietárias do reflorestamento e
verdadeiras usuárias do carvão vegetal não assumem esses
empregados como próprios.

Falando de uma inspeção realizada , explicou que o primeiro
problema é o do transporte inadequado. Outro problema é a falta de
uniforme. A legislação prevê que o uniforme pode ser incluído na lista
da NRC, que trata dos equipamentos de proteção individual. Depois
vêm as condições sanitárias. Nos locais de trabalho não há ambiente
adequado para refeição. As cozinhas são improvisadas; ficam ao
relento. Em alguns lugares as empresas não têm um responsável pela
higienização desses alojamentos. Os próprios trabalhadores são os
responsáveis pela higienização que acontece ao final da jornada do
trabalho.

Em vários locais, verificaram que não há fornecimento de água
potável.

Nos alojamentos, nas instalações sanitárias, não há armários nem
papel higiênico. Nas frentes de trabalho, junto às baterias de fornos,
normalmente não há instalação sanitária móvel, como seria previsto,
nem abrigo rústico. As empresas foram notificadas disso também.
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Outro ponto importante que ela destacou é que todas as

empresas da região, salvo engano, foram autuadas por operarem com
motosserra, máquina perigqsa e responsável por inúmeras mutilações
no País. A legislação tem um anexo que trata só da motosserra e
prevê tanto os dispositivos de segurança que a máquina deve ter
como também um treinamento para sua operação segura. As
empresas não comprovarani treinar adequadamente os operadores.

O Sr. Luiz Fernando Duque de Souza participou da fiscalização nas
grandes empresas produtoras de carvão na região de Curvelo onde
constatou terceirização ilícita. Observou que as pequenas empresas
são, muitas vezes, incentivadas ou criadas pelas grandes empresas.
Os pequenos empresários não teriam idoneidade econômica para
manter seu empreendimento, tanto é que as condições de trabalho
encontradas são precárias. Exigem investimento na área de
alojamento, de meio ambiente e do trabalho como um todo.

Os trabalhadores terceirizàdos acabam tornando-se empregados de
segunda categoria. Têm salários menores; na carteira de trabalho,
consta o salário mínimo; não têm a garantia nem os ganhos das
convenções coletivas proporcionadas pelas empresas, tais como o
salário-base, piso salarial màis elevado, assistência médica e tíquete-
refeição. Outra irregularidade foi a afirmação dos próprios
trabalhadores de que ganhàm por produção - R$300,00, R$400,00,
R$500,00, dependendo dá época do ano, da intempérie e da
demanda da produção de carvão -, embora a carteira de trabalho
esteja assinada com o salário mínimo.

Isso traz vários prejuízos ao trabalhador, desde o recolhimento do
fundo de garantia, quando é demitido - as rescisões são todas feitas
com base no salário mínimo., assim como o 13° salário, férias, etc.

Esse ganho por produção resulta do excesso de jornada de trabalho.
Todos os trabalhadores que encontraram afirmaram trabalhar até 18
horas ou desde a hora em que nasce o sol até o final do dia, em razão
desse ganho por produção. Curvelo abriga grandes empresas, como o
grupo da Mannesmann, da i Gerdau, da Cossisa, da Belgo-Mineira,
mas as condições de trabalho são péssimas.

O Sr. Marcos Antônio Tavares de Deus, Superintendente da Plantar,
explicou que a maioria dos seus funcionários das carvoarias, hoje, é
transportada por ônibus e por caminhões vistoriados pelo DER.
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Quanto à questão dos uniformes, também fornecem uniformes a
todos os empreiteiros.

Quanto às condições sanitárias e refeitórios, realmente, em algumas
situações - dos empreiteiros menores -' essa parte dos refeitórios não
é tão bem organizada como em outras carvoarias, mas que a Plantar
tem uma situação muito boa em termos de refeitório - até a questão
de armários, também; realmente, em algumas carvoarias faltam
armários e um local mais adequado para o pessoal.

Com relação à medicina e segurança do trabalho, informou que há,
na empresa, uma médica do trabalho, um engenheiro de segurança,
dois técnicos de segurança, e que já está incluindo o pessoal no
PCMSO da empresa.

O Sr. Carlos Maurício Vasconcelos Gonzala, Diretor-
Superintendente da Cossisa, informou que há quatro ou cinco anos,
passaram a adotar o modelo de terceirização, em razão de um termo-
compromisso que assinaram com o próprio Ministério, tirando os
empreiteiros autônomos e passando-os a empreiteiros
microempresários. Para tal, remuneram relativamente bem, de acordo
com o mercado do carvão vegetal, que é muito instável - há três
meses, estava a US$12,00 e, hoje, está a US$22,00.

Ele resumiu as condições de trabalho oferecidas pela empresa:
uniforme, camas com 80cm e também colchões com a densidade
adequada. Disse que os Procuradores do Ministério focalizaram
apenas os aspectos piores, mais condenáveis, mas a empresa
oferece condições limpas de alojamentos, ônibus adequado, material
de proteção e água filtrada.

Quanto à terceirização, fizeram um termo de acordo com o
Ministério Público e acham que ela é necessária para um serviço de
grande porte. O próprio Governo é um grande terceirizador.

O Sr-Luiz Fernando Duque de Souza respondeu que o Ministério do
Trabalho, nessas inspeções que faz, não vai às empresas para
condená-las, mas para inspecioná-las.

No caso da Cossisa, houve acompanhamento dos empregados e do
engenheiro da empresa em todos os locais, alojamentos e frentes de
trabalho.

Ressaltou também que a terceirização é ilegal na atividade-fim de
um empreendimento. Se a empresa tem como sua atividade-fim a
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produção de carvão, por mais grosseira que esta seja, ela não
pode ser terceirizada. A lei: não permite. O que é possível terceirizar,
como a Assembléia e o Ministério fazem, são as atividades auxiliares,
as atividades-meios, limpeza, faxina, vigilância, serviço de copa, etc.
Isso é possível se terceirizar. Mas, a atividade-fim não.

Tem havido um desrespeito das empresas que terceirizam a
atividade do carvoejamento. Elas têm colocado trabalhadores em
condições desumanas à custa de jornada excessiva, meio ambiente
precário, como uma forma'de minimizar seus custos. Não há dúvida
de que é muito melhor ser empregado da Mannesmann, da Plantar,
da Cossisa, da Belgo-Mineira do que ser empregado de um pequeno
empresário, que não tem condições de oferecer dignidade e boas
condições de trabalho. E mõito melhor ser empregado de uma grande
empresa.

O que essas empresas estão fazendo é desrespeitar a lei,
descumpri-la, terceirizandol Se existe um termo de compromisso
firmado com o Ministério, a terceirização acaba dificultando o papel do
Estado na sua fiscalização. As grandes empresas se eximem dessas
responsabilidades por meio: de pequenos empresários que surgem e
somem da noite para o dia.

O Sr. Luiz Angelo Coelho, engenheiro florestal, informou que o
carvão vegetal na Gerdau não é uma questão preponderante, não é a
principal matéria-prima. Como é uma grande empresa de aço, o
carvão não representa nem: 1% da sua atividade econômica. Desde
que a empresa chegou a Minas e começou a trabalhar com o aço,
encontrou a atividade já terceirizada e lhe deu continuação.

Quanto às irregularidades trabalhistas, têm-se esforçado
intensamente para fiscalizar e acompanhar esses terceiros, até
mesmo por causa da dificuldade do trabalho rural. Diante de
irregularidades detectadas em alguns locais, a comissão interna já
está levantando e providenciando todos os reparos possíveis. O
respeito aos direitos do trabalhador é uma exigência que faz parte das
diretrizes éticas da Gerdau. Na fazenda em Curvelo, além do
tratamento de água, há uma escola em parceria com a Prefeitura, que
atende a mais de 150 crianças e um curso noturno de alfabetização
até o 40 ano primário. A Prefeitura é responsável pelos professores, e
a empresa dá a estrutura física, o transporte, a alimentação e a
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merenda à noite. Entretanto acreditava que tinham um sistema que
cobria todos os possíveis defeitos e irregularidades, mas não
funcionou. Vão corrigir e tentar aprimorar.

O Sr. Luiz Fernando Duque de Souza acredita que a terceirização
que esses grandes grupos econômicos vêm fazendo é ilícita e ilegal.
O registro é justamente por estarem terceirizando essa atividade-fim
do seu empreendimento, que é a produção de carvão. O registro
deveria se dar nessas grandes empresas, e não na pequena empresa.

Esclareceu que a lei é bastante clara quando diz que a terceirização
na atividade-fim de qualquer empreendimento é proibida por lei. Essas
empresas descumprem a lei quando terceirizam. O caso da Gerdau é
uma coisa absurda. No seu quadro de funcionários existem 48
empregados efetivos e 961 trabalhadores terceirizados. Então, os
empregados da Gerdau são apenas 48. Isso é um absurdo. Consta
que é objeto do empreendimento dessa empresa a produção de
carvão. Essa produção de carvão é para produção do aço, que é a
atividade-fim. O entendimento da lei, como está no contrato social, é
que a finalidade é a produção de carvão. Ela está terceirizando essa
atividade, o que é proibido por lei. A empresa controla todo o processo
de produção de carvão: a qualidade, o preço, a quantidade, os fiscais
na frente das baterias os quais controlam a produção. Ela demonstra
que essas empreiteiras contratadas para terceirizar são mero braço do
seu departamento pessoal. Ela usa esse artifício como forma de
redução de custo da sua produção, porque ela é uma grande empresa
e os pequenos empresários têm mais dificuldade de negociar, de
firmar acordos coletivos. Isso pulveriza a capacidade dos
trabalhadores de se organizarem e conseguirem melhor condição de
trabalho.

A Sra. Valéria Guerra Mendes disse que os problemas detectados
foram similares em todas as empresas, que são as operações com
motosserra, transporte e uniforme. E preciso esclarecer que as
condições de trabalho têm que ser asseguradas a todos. As empresas
têm técnicos na área que são conhecedores do que a legislação
exige. Existem dois programas, um é o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais - PPRA -, e o outro é o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO -, previstos em lei, que
dizem que os profissionais da área de saúde e segurança das
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empresas contratadas por ela dentro do quadro ou que as
assessoram têm que prever e controlar todos os riscos presentes no
ambiente de trabalho. Os trabalhadores, quando fazem as suas
refeições, o fazem sob o sol, em locais afastados, sem fornecimento
de água em quantidade míÃima. Muitas vezes, não têm condições de
fazer as suas refeições em condições higiênicas. O ideal é que haja
instalações sanitárias móveis ou, então, que no momento de fazer as
refeições eles fossem pára locais adequados onde houvesse
instalações sanitárias para que pudessem fazer sua higiene pessoal.

O Sr. João Júlio dos Santos dirigiu a área florestal da Cossisa. Disse
que estão corrigindo as falhas que os Fiscais apontaram. Afirmou que
são os próprios trabalhadores que fazem a limpeza do alojamento.
Existem 210 funcionários terceirizados e 48 funcionários fixos,
registrados na empresa. Todos têm plano assistencial e de saúde,
mas não sabe se a política salarial dos funcionários e a das
terceirizadas são semelhantes.

Existem irregularidades, mas tentarão resolvê-las todas, todas,
como, por exemplo, em relação aos uniformes, que não estão
padronizados, mas os empreiteiros já estão providenciando; os
colchões com densidade 28 , já foram providenciados; as camas, que
tinham largura de 70cm

'
passaram para 80cm.

O Sr. Luiz Angelo Coelho informou que o número de empresas
terceirizadas da Gerdau está em torno de 17. O serviço de saúde que
existe para os seus funcionários, com empresa especializada e
contratada, que faz todo o serviço médico no local, é o mesmo que
existe para os terceirizados: A quantidade desproporcional, dita pelo
Ministério, de uma relação de 48 por 961, é porque, de fato,
terceirizam esses funcionários, que não estão lá para produzir, mas
simplesmente para fiscalizar e receber o serviço. Criaram uma
comissão interna, de fora da área, para repassar todas as áreas da
empresa, para verificar se havia mais alguma coisa a ser corrigida.

Há alguns anos, procuraram dar uma condição melhor, por via do
SEBIRAE, a quase todos os prestadores de serviço. Cerca de 90%
tiveram três dias de um curso de gerenciamento básico para
microempresários, para prepará-los para atender com qualidade à
Gerdau.

O convidado prosseguiu relatando que a atividade de produção de
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carvão de Minas Gerais se iniciou com carvão nativo, para o
aproveitamento da expansão da fronteira agrícola. Com o passar do
tempo, com a vinda do reflorestamento, essa atividade foi se
transformando em uma atividade rural e passou a ser mais
empresarial, em cima de florestas plantadas. A produção de carvão
desse jeito é uma cultura de Minas Gerais, de pequenos empresários
que se dedicaram a esse tipo de prestação de serviço, isso não quer
dizer que não atenderão à legalidade. São pequenos empresários,
mas a lei existe para todos, independentemente de serem empresas
grandes ou pequenas, pois o cumprimento da lei independe do
tamanho da empresa.

O Sr. Marcos Antônio Tavares de Deus, da Plantar, informou que o
processo de terceirização é somente da produção de carvão vegetal.
Tem 8 empresas, e todos os funcionários dessas empresas, os
empreiteiros, foram incluídos na FCMSO. Em termos de número, hoje
tem em torno de 800 funcionários próprios e 194 terceirizados.

Hoje, o carro-chefe da Plantar é a prestação de serviço no setor
florestal. Na unidade de Curvelo, tem a produção de mudas florais.
Então, a parte de carvoejamento é terceirizada.

O Sr. Carlos Maurício Vasconcelos Gonzala, da Cossisa, disse que
a empresa já teve várias fases na produção de carvão. Houve uma
fase em que a empresa cortava, terceirizava para o transportador e
terceirizava para o carvoeiro. Ele morava com a família na carvoeira,
tinha um ganho muito maior, melhor higiene. Surgiu uma lei que dizia
que quem tinha um objeto, por exemplo, uma máquina, um caminhão,
uma motosserra, poderia ser prestador de serviços.

Depois disso, fizeram um acordo com o Ministério para acabar com
todo esse sistema e constituir as microernpresas com todos os
empregados fixados, exigindo que todos aqueles que entrassem,
deixassem sua ficha no escritório da empresa, comprovando, dessa
forma, o seu registro na terceirizadora. Isso ocorreu durante longos
anos. Administrar 200, 400 ou 900 homens de campo é algo muito
difícil. Para ele, é totalmente inviável o serviço , de administrar o
trabalho de campo devido a sua falta de ritmo. E preciso procurar
maneiras econômicas para produzir.

O Sr. Luiz Fernando Duque de Souza disse que o processo de
terceirização está estampado nos relatórios apresentados à CIPA, e o
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diagnóstico é o de que, efetivamente, o problema é a terceirização,
que vem causando prejuízos e péssimas condições de trabalho aos
empregados das carvoarias.

A Sra. Valéria Guerra Mendes reafirmou que a terceirização está
tora do que a lei prevê, trazendo ônus para os trabalhadores, inclusive
refletindo em sua saúde e segurança. E importante que as empresas
reflitam sobre isso e se enquadrem na lei porque são empresas que
têm total condição econômica de fazê-lo, o que não as impedirá de
serem rentáveis. Podem perfeitamente manter seu importante papel
social, que é o de empregar pessoas, mas dando-lhes os direitos
previstos em lei.

O Sr. Carlos Maurício Vasconcelos Gonzala, respondendo a
indagação do Presidente, informou que depois de um acidente com
caminhão, que matou vários empregados, passaram a exigir os ônibus
para os funcionários. Até então, o DER de Minas Gerais aprovava o
uso de caminhões para o transporte do pessoal, com cabine de aço e
com bancos laterais, sob a licença do DER.

O. Presidente perguntou ao representante da Gerdau se a produção
de carvão é urna atividade-fim.

O Sr. Luiz Angelo Coelho respondeu que não pensa assim. O
carvão, não sendo matéria-5rima, não entra em 10% da produção do
aço da Gerdau. Não chega a 10% A grande matéria-prima da
produção do aço Gerdau é a reciclagem de sucata.

O Sr. Carlos Maurício Vasconcelos Gonzala explicou que antes se
produzia aço através de grandes companhias, o chamado "big steel",
como são a USIMINAS e a Belgo-Mineira, que produziam o seu gusa
próprio através de coque e,: depois, passava-os nos fornos LD, que
tinha uma grande influência de poeira, porque queimava com
oxigênio, soltando uma imensidão de poluentes. Hoje o processo é
outro; o processo foi desjoluído, porque, por meio dos fornos
elétricos, ele é filtrado com filtros eletrostáticos, e não com sistemas
de despoluidores à base de água etc. A Gerdau tem seis companhias
de aço no Brasil e seis no exterior, todo ele na base de sucata. O
ferro-gusa entra no processo do aço em sucata em uma proporção de
10% a 12%, somente para fazer o banho - porque é um material mais
compacto - e forma o banho para receber a sucata mais heterogênica.
Mas esse produto também é substituído pelo HBI, uma espécie de
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ferro não tão puro quanto o gusa - é um processo feito na
Venezuela e em outros países, que também substitui o banho do aço
líquido, para receber o volume de sucatas heterogênicas, que são
pedaços de trilhos e outras coisas mais.

Nesse processo não é usado o carvão. O processo do aço é todo
realizado com ferro-gusa, que tem 93% de pureza de ferro; pode ser
realizado com ferro esponja, que é feito a gás natural, de petróleo;
pode-se usar outro processo, que está em evolução nos Estados
Unidos, chamado "iron carbide". Os Estados Unidos estão-se
empenhando para descobrir uma nova fonte metálica. Em todo o
mundo há vários estudos em andamento para eliminar esse processo
metálico. Até porque esse processo vem todo por meio do coque, que
é o carvão mineral e que tem alta incidência de enxofre, que, quando
encontra umidade, torna-se ácido sulfúrico e retorna como chuva
ácida, queimando a vegetação. Esse processo é, portanto, muito pior
que o de carvão vegetal.

A sucata provém de automóveis, de trilhos que foram
originariamente produzidos com carvão mineral, de gases de petróleo.
O aço pode ser gerado de tudo isso. Mas ele precisa ser queimado
em determinado momento, e uma das fontes é o carvão, a outra pode
ser o "iron", etc.

O Sr. Presidente indagou se a asseguração dos direitos é
reconhecida como de co-responsabilidade da empresa.

O Sr. Carlos Maurício Vasconcelos Gonzala respondeu que quando
o empreiteiro não tem idoneidade financeira, logicamente a empresa é
co-responsável por isso. Mas, normalmente, procura empreiteiros que
tenham idoneidade financeira pelo menos para assumir os encargos
sociais de seus empregados.

O Sr. Marcos Antônio Tavares de Deus acrescentou que o toco
principal da empresa é no setor de reflorestamento, que é desde a
produção de muda até a floresta plantada, aos sete anos. Nesse
processo, não terceirizam. Têm um processo de terceirização de
carvão, na unidade de Curvelo porque a prestação é no serviço
florestal.

Só no processo de carvoejamento é que existe terceirização. Nos
outros processos, as empresas são, na verdade, prestadoras de
serviço. Uma empresa média no setor, mas uma das maiores
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empresas no processo de prestação de serviço no setor florestal.
Fazem carvoejamento para atender à siderúrgica. A Plantar
Empreendimentos, Setor Florestal, tem, hoje, 35 anos. Após 18 anos
de criada a Plantar, criaram a Plantar Siderúrgica. Então, produzem
carvão para atender o ferro-gusa na unidade que têm em Sete
Lagoas.

O Sr. Luiz Angelo Coelho informou que exigem dos prestadores de
serviço, todos os meses, que apresentem guia de recolhimento de
FGTS, cópia dos contracheques, todos os seus registros, procurando
assegurar que todos os direitos trabalhistas estejam sendo cumpridos.
A questão trabalhista de FGTS, registro, EPI, é verificada
mensalmente.

Dentro da empresa, como um todo, há, anualmente, uma pesquisa
de satisfação dos funcionários. Segundo o depoente, para saber se os
empregados - mesmo os de terceiros - têm seus direitos trabalhistas
respeitados, só há um jêito: perguntar a eles se estão sendo
respeitados ou não.

O depoente diz que por nãb ser especialista na parte legal, não sabe
se é ilegal o fato de a empresa registrar na carteira de trabalho o
salário mínimo, mas pagar pôr produção.

Quanto às jornadas de trabalho de 12, 14 horas, informou que é feita
uma pesquisa com os trabalhadores, por amostragem, justamente
para detecção de alguma irregularidade.
Extrado dos Depoimentos Prestados na 2 a Reunião Extraordinária da

CPI das Carvoarias, Realizada em 7/3/2002
O Presidente abriu a reunião informando aos presentes que esta se

destinava a ouvir depoimentos dos Srs. Antônio Claret de Oliveira,
Superintendente-Geral da Vallourec e Mannesmann Tube S.A.; Mário
Ermírio de Morais e José Roberto Freire, Presidente e Diretor de
unidade da Companhia Mineira de Metais - CMM -, respectivamente; e
João Carlos Rosário, Gerente-Geral da White Martins Gases
Industriais Ltda.

Estavam presentes à reunião os Deputados Marco Régis, Dalmo
Ribeiro Silva, Márcio Cunha, Adelmo Carneiro Leão e Elbe Brandão.
Como convidados, Antônio Claret de Oliveira, Tomaz Jamisson
Miranda da Silveira, Luciano Lage de Magalhães, José Roberto Freire,
João Carlos Cardoso Rosário e Carlos José Macedo.
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O Sr. Antônio darei de Oliveira, Superintendente-Geral da

Vallurec e Mannesmann Tube S.A., afirmou que a empresa em que
trabalha optou pelo uso do carvão vegetal por acreditar que essa
matéria-prima conjuga melhor as variáveis custo, impacto ambiental e
geração de emprego.

A Vallurec e Mannesmann Tube S.A. está presente em 16
municípios, mas é gerenciada em Curvelo, com suportes principais em
João Pinheiro, Brasilândia de Minas e Bocaiúva. O convidado
esclareceu sobre os processos tecnológicos empregados na
carbonização da madeira e disse que o aumento da produtividade
levou à redução de pessoal próprio - houve queda para a metade em
oito anos - e de terceiros. Afirmou ainda que a empresa desenvolve
atividades para realocar o pessoal no mercado.

Segundo Claret, o ponto mais forte da empresa é a área de
medicina e segurança no trabalho. Ele disse que em pesquisa feita
pela REI, consultoria internacional, a V & M Florestal foi considerada a
empresa de melhor prática nessas áreas.

A terceirização, afirmou o convidado, é realizada por três razões. A
primeira, possibilitar que a empresa se concentre no foco de sua
atividade principal. A segunda razão, de ordem social: para estimular
o desenvolvimento de microempresas e pequenas empresas na
região. Por fim, objetiva-se a qualidade dos serviços, pois as
microempresas, de acordo com Claret, conhecem melhor,
administram mais de perto e com mais lucro os empreendimentos a
seus cuidados. A terceirização, concluiu, estaria dirigida à melhoria de
resultados, e não a um abatimento de custos.

O superintendente informou que a V & M repassa quase a metade
do faturamento às prestadoras de serviço (cerca de US$
17.000.000,00), quantia que disse poder demonstrar ser suficiente
para o desenvolvimento legal das atividades delas.

Informou ainda que a V & M toma cuidados para garantir que as
atividades das empresas terceirizadas se desenvolvam em
parâmetros corretos. Entre eles estão a seleção cuidadosa das
empresas, a celebração de contratos escritos com definição clara das
responsabilidades de ambas as partes, a promoção de seminários e
treinamentos para que as empresas prestadoras de serviço possam
se estruturar melhore, finalmente, a auditoria e a fiscalização de todas
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as atividades terceirizadas..

Para o convidado, a V & M não se enquadra nas graves referências
que os relatórios integrantes dos autos de inquérito promovido pela
CPI fizeram a respeito das condições precárias de trabalho em um
dos estabelecimentos da empresa, a Fazenda Boa Esperança, em
Paracatu. Ele disse estar em posse de uma carta de todas as
empresas contratadas pa pa prestar serviço nessa fazenda, com
resposta satisfatória ao conteúdo dos relatórios. Tanto as condições
de trabalho não eram precárias, argumentou Claret, que a V & M foi
autuada pelo Ministério do Trabalho por infração apenas do art. 41 da
CLT. que trata do registro do empregado, e assim mesmo, afiançou
ele, indevidamente. Os empregados das empreiteiras contratadas, de
acordo com o convidado, hão podem ser considerados empregados
da V & M, mas das empresas prestadoras de serviço. Claret disse
ainda que o entendimento do Ministério de Trabalho para a autuação
não se apóia em lei, mas em enunciado do Superior Tribunal do
Trabalho.

O Sr. Tomaz Jamisson Miranda da Silveira, Auditor Fiscal do
Trabalho lotado na Subdelegacia de Trabalho em Patos de Minas,
iniciou seu depoimento esôlarecendo que em 1992 a maioria das
atividades de carvoejamerto e reflorestamento eram contratadas
diretamente pela Mannesriann, empresa que sempre teve muita
preocupação com a segut4ança e a saúde dos trabalhadores. O
Auditor salientou que, com , a terceirização, entretanto, as condições
de trabalho se estão tornando precárias.

O convidado relatou que; quando de sua visita à Fazenda Boa
Esperança, encontrou 44 trabalhadores, entre os quais apenas 3 eram
registrados como empregados da Mannesmann; o restante pertencia
a 3 empreiteiras; e 6 dos trabalhadores eram donos das empreiteiras.
O empreiteiro, mais dois ou três trabalhadores, é quem carregava as
madeiras nas costas. Estavam trabalhando em uma atividade-fim da
Mannesmann, porque a produção da fazenda é o carvão vegetal,
destinado à unidade industrial em Belo Horizonte.

Segundo o Auditor, a terceirização exclui os trabalhadores dos
benefícios que a Mannesmann proporciona a seus funcionários. O
acordo coletivo de trabalho que a empresa fez com o sindicado e com
a FETAEMG não os atinge. O piso salarial no acordo coletivo é de
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R$220,00, e houve aumento em novembro. O salário mensal fixo
dos trabalhadores das empreiteiras é R$189,00, e os serviços de corte
de madeira e carvoejamento são pagos, em geral, pela produção. O
Sr. Tomaz disse ainda que está havendo sonegação, porque os
empreiteiros estão pagando os salários fixos e o resto estaria indo
para o caixa 2.

O convidado ressaltou que todas as empreiteiras são pequenas,
com capital entre R$5.000,00 e R$10.000,00. quantia insuficiente para
arcar com as conseqüências de um acidente de trabalho. Informou
ainda que as empresas não têm patrimônio nem endereço, seu
escritório é a residência do dono da empreiteira.

Em relação aos contratos de serviço, o auditor disse ter verificado
que só há penalidade para o empreiteiro, não para a Mannesmann,
que pode, além disso, rescindir o contrato quando quiser.

O Sr. Tomaz afirmou que os contratos estão em desacordo com o
art. 20 da CLT, por repassarem o risco da atividade econômica aos
trabalhadores. Tal não ocorreria se eles estivessem fichados nas
Mannesman, uma vez que a lei garante a irredutibilidade dos salários.

O convidado contou ter sido informado pelo Sindicato dos
Trabalhadores de João Pinheiro que a Mannesmann tem 313
empreiteiros trabalhando para suas empresas de reflorestamento. Ele
acredita que, em breve, os próprios donos das empreiteiras farão o
serviço, e não mais os trabalhadores. Segundo estimativa do Sr.
Tomaz. 90% dos trabalhadores das empresas de reflorestamento da
Mannesmann não estão regularizados.

O auditor resumiu a situação dizendo que o problema é a
terceirização fraudulenta. Por estarem desempenhando atividade-fim,
os trabalhadores deveriam estar registrados na Mannesmann e ter
direito a todos os benefícios concedidos pela empresa.

O Sr. Luciano Lage de Magalhães, Gerente-Geral do sistema
agroflorestal da Companhia Mineira de Metais - CMM -, iniciou seu
depoimento descrevendo detalhadamente as atividades em fazendas
situadas em João Pinheiro, Paracatu e Vazante. Fez um histórico da
empresa e pontuou aspectos técnicos da produção.

Indagado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão sobre a situação
dos trabalhadores na empresa, o Sr. Luciano afirmou ter sido
realizada inspeção nos meses de janeiro e fevereiro, com presença de
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colaboradores da CPI. Disse terem sido feitos dois autos de
infração, os quais colocou à disposição dos interessados.

O convidado ressaltou que diferentemente das outras empresas, a
CMM não consome carvão Vegetal, por isso não tem empreiteiros nas
fazendas. Segundo o Sr. Lüciano, a CMM tem contrato de compra e
venda de madeira e não tem responsabilidade sobre o produto depois
de vendido ou sobre os clientes, mas como houve clientes autuados, a
empresa suspendeu o contrato com eles.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão indagou ainda como o carvão
vegetal era produzido pelaempresa. O Sr. Luciano declarou que a
CMM processava parte do: carvão para vender no mercado como
carvão corisco (utilizado para churrascos), para uso da própria
empresa ou para vender facultativamente aos clientes que compram
madeira. A produção de carvão, segundo ele, está em torno de
10.000m. Afirmou que grande parte da produção é carvão de manejo
sustentado e que a empresa só empacota 1.0001: de carvão produzido
de eucalipto.

O Sr. Tomaz Jamisson Miranda da Silveira informou sobre os
resultados da auditoria realizada na CMM. Relatou que a maior parte
do que foi trazido à CPI dizia respeito à Fazenda Bom Sucesso.
Contou ainda que, por volta de 1995 ou 1996, a CMM fazia contratos
de empreitada como a Manr)esmann e que as condições de trabalho
eram degradantes. Disse haver surgido uma denúncia, na época, de
um trabalhador acidentado que não havia recebido nenhuma
assistência dos empreiteiros - sequer fora encaminhado ao INSS.
Nesse período, a empresa foi autuada, os contratos de empreitada
foram descaracterizados, pelo art. 41, e estabelecido o vínculo dos
trabalhadores com a CMM.

Na opinião do auditor, a CMM encontrou um caminho para mascarar
a situação. Vende madeira em pé e carvão para várias siderúrgicas
porque alega não necessitar consumir todo o carvão que produz. No
caso de carvão corisco, utilizado para churrasco, compra dos clientes
para revender. Segundo o Sr. Tomaz, a partir do momento em que a
CMM contrata seus clientes para trabalhar no estabelecimento da
empresa, deveria fiscalizá-los. Na verdade, para o Sr. Tomaz, a
produção de carvão corisco é uma atividade-fim da empresa, e não,
como vem sendo alegado, uma atividade-meio.
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O auditor relatou que fez os autos da infração para a empresa

que lá colocaram. Vasconcelos e Castelo Branco, mas que todos eles
voltaram porque o endereço da empresa era ignorado. Ele relatou
ainda que todas as vezes que o Ministério do Trabalho autua
empreiteira dessa área, os autos nunca chegam, pois não existe
endereço. A conclusão do Sr. Tomaz é que essas empresas são
fraudulentas, testas-de-ferro. Quando penalizadas, são fechadas, e
outras, abertas; os trabalhadores sempre saem prejudicados.

O Sr. Tomaz contou que esteve na Fazenda Santa Cecília, onde
constatou a situação precária dos trabalhadores. Os que cortavam
madeira não dispunham dos equipamentos de segurança necessários,
como calça de algodão (que evita acidentes graves, pois segura a
correia da motosserra) e protetores faciais. Os alojamentos eram
inadequados (sem instalação sanitária, piso de terreno batido,
insuficiência de camas, água potável de péssima qualidade). Além
disso, afirmou ter encontrado trabalho infantil: uma menina de 15 anos
tinha a função de colocar madeiras dentro do forno e se encontrava
sem equipamento de segurança, apenas usava chinelos. Se não
bastasse isso, a atividade de forneiro é insalubre, portanto, e proibida
a menores de 18 anos.

O convidado disse haver reunido a documentação e encaminhado
ao Ministério Público, por acreditar que um Procurador tivesse
melhores condições de analisar a situação do que o Ministério do
Trabalho. A mesma documentação foi entregue à Justiça do Trabalho,
a fim de pesquisar se havia vínculo empregatício ou terceirização.

Ainda segundo o Auditor, os trabalhadores da Fazenda Santa
Cecília não pertenciam à região: eram provenientes do Norte de
Minas, principalmente da região de São Francisco, Brasília de Minas e
Januária. Trabalhavam durante três meses sem receber nada.
Somente recebiam o salário quando voltavam para casa.

Or. Thomas disse também que a rotatividade é muito grande nas
empresas de terceirização, a fim de evitar que o vínculo empregatício
seja caracterizado. Normalmente, o trabalhador; fica durante dois ou
três meses em determinada propriedade, sai e vai para outra. Na
aparência, as empresas nunca demitem o trabalhador ele é que pede
demissão. O Auditor disse ter verificado que 90% dos trabalhadores
haviam pedido demissão na White Martins; nos documentos
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apreendidos, entretanto, havia rescisões de contrato e vários
pedidos de dispensa do empregado ao empregador assinados em
branco.

O Auditor concluiu sua fala dizendo haver arranjos na documentação
apresentada pelas empresas. No caso da Mannesmann, por exemplo,
os cartões de ponto aparentavam estar regulares, mas tinham sido
assinados por uma só pessoa. Ele citou ainda exemplos de jornadas
irregulares de trabalho. O forneiro, encarregado de verificar o calor do
forno, trabalha quase 24 horas, inclusive aos sábados e domingos.
Além disso, os trabalhadores começam sua jornada às 5 da manhã e
vão até as 5 ou 6 da tarde, com pequeno intervalo para almoço. E não
há hora extra.

O Dr. José Roberto Freiré, Diretor da Unidade de Zinco da CMM,
complementou a apresentação do Sr. Luciano Lage. Começou seu
depoimento dizendo que, quando a CMM iniciou suas funções,
necessitava de carvão vegtal a fim de alimentar os fornos; com o
desenvolvimento tecnológico da empresa, contudo, os fornos
passaram a ser movidos a óleo BPF, e a produção de carvão deixou
de ter um fim. O carvão vegetal é ainda vendido para os clientes que
compram madeira em pé. Segundo o Dr. José Roberto, a madeira
plantada pela empresa teria diversas finalidades, uma das quais a
venda para clientes que produzem carvão. A produção de carvão,
portanto, estaria fora da linha de atividade da empresa. O Dr. José
Roberto afirmou que, para tornar viável a atividade agroflorestal, a
CMM beneficia 40% da produção e a comercializa. Disse ainda que a
empresa está respeitando a lei, pois faz contrato de compra e venda
de madeira em pé e também beneficia a madeira, empacota e vende
no mercado.

Indagado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, Presidente da CPI,
se a produção de carvão era atividade-fim da empresa, o Dr. José
Roberto disse que não. A venda de carvão para churrasco, segundo
ele, é apenas uma das atividades da empresa, que compra o carvão
do mercado e o beneficia, para depois revendê-lo.

O Deputado perguntou se a CMM comprava o carvão de outras
fontes, e o convidado respondeu que a empresa possuía diversas
fazendas e clientes que trabalham nesse tipo de atividade e que só
comprava deles. Inquirido se os clientes vendiam carvão a outras
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fontes, respondeu que sim. Disse que a empresa Vasconcelos e
Castelo Branco vendeu em 2000 toda a sua produção de carvão para
terceiros e que, em 2001, a CMM comprou 20% de toda a produção
de carvão que a empresa fez com a madeira comprada da CMM.

O Deputado ainda perguntou ao convidado se os clientes
exploravam a madeira para outros fins além da produção de carvão.
Ele respondeu que não e que a CMM tem uma serraria em uma das
suas fazendas, onde as madeiras são beneficiadas e vendidas no
mercado por meio da própria empresa.

O convidado declarou que a CMM não compactua com atividades
ilegais como as da empresa Vasconcelos e Castelo Branco,
apontadas pela fiscalização do trabalho. Disse também que a CMM
não tem condição de fiscalizar todas as empresas que compram
madeira em pé das suas fazendas e sugeriu que os próprios
sindicatos rurais da região façam investigação e auditoria. Por fim,
declarou que, se o Ministério do Trabalho fizesse auditorias mais
freqüentes e cientificasse a CMM do que outras empresas estão
negligenciando, ela poderia atuar com mais constância.

O Dr. Carlos José Macedo, Gerente Industrial do setor de produção
de carbureto de cálcio na White Martins Gases Industriais, iniciou seu
depoimento explicando que o carvão vegetal é utilizado na empresa
para a produção de carbureto de cálcio, por sua vez matéria-prima
para a produção de acetileno.

O convidado relatou que a White Martins começou a implantar
florestas nas décadas de 60 e 70, em virtude das legislações que
obrigavam as empresas consumidoras de carvão vegetal a terem sua
própria madeira. Na década de 80, contratou a empresa Plantar para
implementar o projeto. Após sete anos, a White Martins contratou
empresas especializadas na produção de carvão vegetal.

Em relação ao primeiro auto de infração lavrado pelo Dr. Tomaz na
inspeção realizada na Fazenda Santo Aurélio, em Paracatu, o
convidado argumentou que a White Martins não considera a produção
de carvão vegetal como uma atividade-fim da empresa, que é
produtora de gases industriais.

O segundo auto de infração se referia à falta de banheiros femininos
nas instalações vistoriadas e à existência de danos na porta do
banheiro. Segundo o Dr. Carlos José, essas infrações já foram



corrigidas.
O terceiro auto de infração dizia respeito à falta de alguns

documentos no local. O convidado afirmou que isso havia sido sanado
e que os documentos requeridos estavam anexados na defesa.

Quanto ao horário de trabalho, o convidado afirmou que o Dr. Tomaz
sugeriu indícios de jornada de trabalho superior a 16 horas, mas que
isso não foi verificado no& registros de ponto e que as empresas
contratadas garantiram ser de 6 horas a jornada diária. O Dr. Carlos
José disse ainda que os empregados podem escolher o horário de
início do trabalho e que algúns optam por começar bem cedo, 5 ou 6
horas da manhã, por causa das condições climáticas da região.

O convidado finalizou dizendo que as condições de trabalho na
White Martins são muito boas, pois a empresa possui uma forte
política de segurança, saúdè e meio ambiente. Citou como exemplo
disso o fato de não haver registro de acidentes na empresa nos dois
últimos anos nem de acidentes graves ao longo de muitos anos de
atividades.

O Dr. Tomaz Jamisson Miranda da Silveira contrapôs à tala do
convidado os dados levantados nas inspeções que realizou na White
Martins. Disse ter realizado ia primeira inspeção em 1992 ou 1993.
Naquela época, encontrou uma situação muito precária, de
aliciamento de mão-de-obra e até de trabalho análogo ao escravo.
Havia alojamentos de lona plástica, os trabalhadores dormiam em
catres, a alimentação era da pior qualidade possível. O trabalho era
trocado por comida, e não havia empresa no local, mas um "gato" que
recrutava os trabalhadores.

De lá para cá, afirmou o Auditor, houve melhora. Ele relatou que
atualmente há duas empresas no local, uma de ex-funcionário da
White Martins. Mas mesmo assim encontrou problemas.

O Dr. Tomaz esclareceu que o Ministério do Trabalho tem duas
opções: pode fazer um auto de infração ou notificar a empresa e dar
um prazo para que ela regularize a situação.

Contou que o esgoto da cantina estava aberto, corria ao lado do
alojamento e que a empresa foi notificada do fato. O número de
sanitários era insuficiente, e não havia banheiro feminino. Não havia
alojamento próprio para as cozinheiras, que moravam na cozinha, e
os trabalhadores não tinham armários para colocar seus pertences.
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O Dr. Tomaz disse que havia um empreiteiro fornecendo o

calçado de proteção sem o certificado de aprovação do Ministério do
Trabalho, que deve haver em todo equipamento de segurança. A
empresa foi notificada também desse fato.

Um dos autos de infração foi lavrado por falta de apresentação de
documentos. Segundo o Auditor, os trabalhadores reclamaram que há
60 dias não recebiam o salário e não tinham recebido o 130. Como os
documentos não foram apresentados quando requisitados, o
Dr.Tomaz disse ter inferido que os trabalhadores estavam mesmo
sem receber. Quando interrogou-os, eles disseram que a prática usual
era receberem só no dia em que retornassem a São Francisco. O Dr.
Thomas prosseguiu dizendo que, geralmente, eles ficam 60 dias na
propriedade, vão para São Francisco e depois retornam. Em uma das
empreiteiras, ele afirmou ter encontrado documentos assinados em
branco: o termo de contrato, a rescisão do contrato e o aviso de
pedido de dispensa ao empregador. Em outra empreiteira, tinha
havido 44 rescisões contratuais apenas em 2001 entre as quais
apenas quatro sem justa causa; as restantes eram pedidos de
demissão do trabalhador. Diante desse quadro, o Auditor inferiu que,
ao entrar na empresa, o indivíduo assina a documentação em branco.
Ele disse já ter informado esse fato ao Ministério Público.

De acordo com o Dr. Tomaz, ocorreram algumas mudanças no
sistema de carvoaria, mas práticas antigas continuam. Ele disse haver
carteira assinada, com o salário mínimo ou piso salarial da categoria,
apenas para fins de fiscalização, mas muitas atividades são pagas por
produtividade. O operador de motosserra, por exemplo, ganha
R$10,00 por metro de madeira derrubada; no entanto, tem que pagar
a gasolina gasta e um ou dois ajudantes (de R$7,00 a R$10,00 por
dia), apesar de registrados na firma. O transporte de madeira é pago
por metro cúbico. Normalmente, há um empreiteiro responsável que
faz o carregamento, auxiliado por dois ou três trabalhadores que ele
paga. Os forneiros e seus ajudantes, que enchem e esvaziam os
fornos, são pagos por dia e por metro cúbico. Dessa forma, os
documentos apresentados não correspondem ao que de fato ocorre.

O Auditor relatou que, quando o Ministério do Trabalho passou a
fiscalizar as carvoarias, os empresários começaram a registrar os
trabalhadores e a fazer os recibos. Para evitar os altos encargos
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sociais, na carteira constava o salário mínimo. Essa prática
continua.

Muitas empresas, de acordo com o Dr. Tomaz, administram as
empreiteiras e têm especial atenção com segurança. O empreiteiro
contratado pela empresa compra tudo corretamente, mas é ela quem
fornece. E o caso da Mannésmann.

O Auditor frisou que o escravo da atualidade não fica mais preso por
grilhões, mas por dívidas. Em grande parte das situações, relatou, o
trabalhador começa devendo seu deslocamento, a alimentação e é
obrigado a ficar até que sua divida seja paga. Isso ocorria em 1992 na
White Martins, mas hoje a situação mudou. Para evitar algo que
caracterize o trabalho escravo, as empresas dão alimentação livre.

O Dr. Tomaz esclareceu q(ie, no entender do Ministério do Trabalho,
o reflorestamento e a produção de carvão são atividades-fim a partir
do momento em que a indúSria é proprietária da terra onde se planta
o eucalipto. Não poderia haver terceirização nessa área, e, além
disso, nenhuma das empreiteiras tem capacidade financeira par arcar
com prejuízos de qualquer problema trabalhista. Entretanto, o Auditor
concluiu sua fala dizendo que o Ministério do Trabalho poderia
considerar a possibilidade da terceirização, desde que a empresa
contratante assumisse diretamente os trabalhadores e que eles
tivessem os mesmos direitos e condições de trabalho dos da
empresa.

Inquirido pelo Deputado Dàlmo Ribeiro Silva acerca da freqüência
de fiscalizações por parte do Ministério do Trabalho, o Dr. Tomaz
respondeu que elas costumam ser motivadas por denúncias, em
razão do pequeno número de Auditores Fiscais disponíveis.

A Comissão aprovou requerimento do Deputado Fábio Avelar para
que o Sr. Tomaz Jamisson Miranda da Silveira, Auditor Fiscal do
Trabalho, também fosse convidado a participar da reunião, pois
esteve presente nas inspeções realizadas nas empresas. Também
aprovou requerimento do Deputado Fábio Avelar para que fossem
intimados a depor o Sr. Carlos José Macedo, Gerente Industrial da
White Martins Gases Industriais, já que as unidades vistoriadas na
região de Paracatu estão sob sua responsabilidade; e o Sr. Luciano
Lage Magalhães, Gerente de Unidade da CMM.

Extrato dos Depoimentos da 16a Reunião Ordinária da CPI das
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Carvoarias, Realizada em 23/4/2002

O Sr. José Carlos do Vale, Diretor de Segurança e Saúde da
Confederação Nacional do Trabalhador do Setor Mineral, afirmou que
a realidade da mineração no Brasil é desconhecida até mesmo por
agentes do setor e pelos trabalhadores. Ela abarca hoje, segundo
estimativas, 2.500.000 trabalhadores no Brasil, e as atividades se
estendem desde o areal até o ouro. De acordo com dados do próprio
Governo, há 700 mil trabalhadores mais localizados nas minerações.
Desses 700 mil, somente 10% têm registro em carteira. A organização
dos trabalhadores tem uma dificuldade imensa de atuar em todas as
frentes onde eles se fazem necessários.

O convidado relatou que a mineração foi a atividade que mais
matou, , mutilou e agravou a saúde dos trabalhadores nos últimos sete
anos. E classificada como atividade de risco 4 (sujeita a mais perigo).
E a campeã em concessão de benefícios previdenciários em todos os
níveis - na invalidez permanente, em caso de morte e na invalidez
parcial. Desde 1995, as normas de segurança estão sendo alteradas
para melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores, como no
caso das MRs 21 e 22, que datavam da década de 40 (normas que
fazem parte da Portaria n°3.214).

Em um primeiro levantamento, foi observado que 70% dos
trabalhadores sindicalizados são portadores de uma ou mais
moléstias de origem ocupacional. A mais fácil de detectar é a perda
auditiva por ruído. Entretanto, todos os trabalhadores demitidos da
mineração são classificados como trabalhadores aptos nos atestados
de saúde demissional. E crime notificar que um trabalhador goza de
boa saúde, estando ele doente.

De acordo com o Sr. José Carlos, o procedimento hoje é
encaminhar todos os trabalhadores que saem das empresas de
mineração, de acordo com o grupo de risco, para o raio X de tórax,
audiometria e exame de sangue (hemograma para contagem de
plaquetas). Há trabalhadores que apresentam LER, surdez e
leucopenia.

Os trabalhadores demitidos jamais conseguirão retornar ao posto de
trabalho no mercado formal, pois saem da mineração com vários
problemas de saúde e não são informados destes. O convidado
informou que os órgãos estaduais não fazem cruzamento de
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informações a respeito do assunto. Ele acredita que as empresas
têm informações mais precisas, já que fazem o monitoramento da
saúde dos trabalhadores. Como estes não são aceitos por outras
empresas ao serem demitidos, a mineração cria um exército de
excluídos. O que agrava 'ainda mais a situação, disse o Sr. José
Carlos, é que a aposentadoria especial não existe mais para os
trabalhadores da mineração. A questão da aposentadoria é tão séria
que se superpõe até à luta dos trabalhadores pôr um salário melhor.

Outro problema, segundo o convidado, é que o efetivo do Ministério
do Trabalho encarregado dás atividades de mineração no Brasil chega
a menos de 1%, o que impede o Ministério de fiscalizar com eficiência
as condições do trabalho de: mineração.

O mais grave, no entender do Sr. José Carlos, é que a sociedade
acaba por arcar com as despesas de sobrevivência do trabalhador da
mineração. Em Congonhas, por exemplo, há quase 2.500
trabalhadores vivendo do INSS. Desde 1960, 1/3 dos trabalhadores
das minerações de Congonhas morreram precocemente. E os
números da Previdência Soôial, levantados pelo DATASUS, são bem
menores que os da realidade.

O convidado acrescentou que o setor empresarial não tem políticas
claras que levem em conta a saúde dos trabalhadores de mineração.
Muitas vezes, os números dos acidentes de trabalho nas grandes
empresas estão ocultos na terceirização, porque 60% das empresas
de mineração têm trabalhadores de empresas terceirizadas. E são
trabalhadores expostos a condições as mais penosas, que não têm
nenhuma informação, principalmente em atividade desse teor de risco.
Eles têm medo, porque normalmente o contrato de trabalho é
temporário. Não são assistidos pelo SUS, cujo papel seria monitorar a
saúde dos trabalhadores, visitando os locais de trabalho.

Para o Sr. José Carlos, a mineração não tem que necessariamente
degradar o meio ambiente, não tem que matar, mutilar ou adoecer
trabalhadores. O convidado repudiou o fato de Fiscais do Ministério do
Trabalho terem sido punidos na semana anterior, em Minas Gerais,
por mostrarem as mazelas do setor extrativo no Estado.

E necessário, concluiu o Sr. José Carlos, desenvolver projetos com
as empresas, seja no local de trabalho ou na comunidade, para
mostrar que minerar é possível, é preciso e pode ser feito de maneira
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saudável, sem matar, sem agredir o meio ambiente, produzindo
riqueza e dividindo-a.

Gabriel de Fátima Santos, Secretário de Saúde de Itamarandiba e
ex-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Extração de Madeira e Lenha de Itamarandiba, informou que falaria de
sua experiência como Presidente do Sindicato e sobre questões
relativas ao vale do Jequitinhonha.

Até o começo dos anos 80, relatou o Secretário, a extração vegetal
era uma atividade essencialmente rural e não tinha organização
urbana. Os sindicatos eram de trabalhadores rurais, e houve uma
decisão do Ministério do Trabalho de criar essa categoria vinculada à
extrativa, que era mais antiga. A categoria dos trabalhadores nas
empresas reflorestadoras ficou enquadrada junto com os
trabalhadores do setor mineral. Até hoje há uma divergência sobre
quem, de fato, representa: a extrativa ou a rural? Mas a verdade é que
a categoria se organizou como sindicato de categoria urbana. E foi
como sindicato de categoria urbana que travou as principais lutas em
defesa dos trabalhadores de Minas Gerais.

O convidado prosseguiu dizendo que do começo dos anos 70 até
1980 a política do Governo Federal para desenvolver o vale do
Jequitinhonha era dar subsídios para grandes empresas comprarem
terra na região e reflorestá-la. As empresas tiveram recursos e
incentivos fiscais para isso.

A primeira fase foi a de implantação das florestas. Um contingente
significativo de trabalhadores foi deslocado do campo para a cidade
com promessa de emprego. Em Itamarandiba, muitos pequenos
proprietários venderam suas terras pressionados, porque os grandes
haviam vendido as deles. O principal comprador foi a ACESITA.

No começo de 1977, a ACESITA tinha concluído a primeira parte do
plantio e fez uma demissão em massa de trabalhadores. Em 1981,
começou o corte de lenha e a atividade madeireira, e ela passou a
admitir um número significativo de novos trabalhadores (cerca de
1.500, 1.700). O Sindicato surgiu na região em 1982. Em 1984, o
Ministério do Trabalho reconheceu o sindicato da categoria.

O convidado contou que a privatização da ACESITA se deu em
1991, 1992. As condições de trabalho eram muitíssimo ruins, era
grande o número de trabalhadores que se desligavam da empresa
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organização dos trabalhadores.

Com a privatização da AbFRITA, a empresa começou a mecanizar
uma parte e terceirizar a outra. O número de trabalhadores
desempregados, às vezesr era maior do que o de empregados. Os
que saíam da ACESITA bucavam outra fonte de emprego, já que não
era mais possível voltar à terra.

O convidado disse ter eH mãos um relatório que havia sido entregue
ao então Ministro do Trabdlho, Walter Barelli, num encontro em Minas
Novas. Nesse documentoera apontada uma série de problemas do
vale, não só os relativos empresa reflorestadora, mas também os
relativos à mineração. O 5 indicato fez uma série de propostas. Disse
que o documento poderia ser útil à Assembléia Legislativa por tratar
dos problemas a partir da otica do povo, e não, dos empresários.

Para o Sr. Gabriel de Pátima Santos, um dos problemas a ser
resolvido é a intermediação da mão-de-obra no setor. Na sua opinião,
a empresa dona das terrs deveria ter responsabilidade direta para
com seus empregados. A itermediação da mão-de-obra realizada até
1999 é crime contra a organização do trabalho. As empresas que
eram donas das terras ter4eirizavam apenas parte da atividade-fim. E
preciso destacar que não foi toda atividade-fim na área de atuação do
Sindicato e da Fedração, principalmente nas empresas
reflorestadoras, que foi terceirizada, e, sim, parte significativa da
atividade-fim. Isso muda as regras do jogo, pois estabelece uma
relação nova. As conseclüências das novas regras são nefastas:
remuneração mais baix4 condições de segurança inadequadas,
desorganização dos trabalhadores, fome e miséria.

Segundo o Secretário, 6 argumento usado é que os empreiteiros
criariam empregos. Ele di z discordar disso, pois acredita que quem
cria emprego é o don do empreendimento. Ao terceirizar, o
empresário simplesmente prejudica a parte mais fraca, que são os
trabalhadores. Quem posèui uma propriedade tem que arcar com a
responsabilidade por seus empregados. A teria tem que cumprir uma
função social, que é o resgate e o respeito aos direitos dos
trabalhadores. O empreo deve garantir os direitos básicos e
fundamentais, como assistência médica, direitos sociais e transporte
digno. E preciso haver e4iiparação de salários e benefícios entre os
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trabalhadores da empresa e os das empreiteiras.

A terceirização não é uma prática particular da ACESITA, mas de
todas as empresas do setor. O convidado disse ter presenciado vários
episódios de demissão em massa de trabalhadores para substituição
por empreiteira, quando era Presidente do Sindicato. Acrescentou
que, em janeiro de 1994, a CENIBRA demitiu 800 trabalhadores de
uma única vez, para colocar empreiteira no lugar. Apesar de dizerem
que a empresa terceirizada não é empreiteira, mas "prestadora de
serviços", o Secretário a classifica como intermediária de mão-de-
obra, que visa ao lucro sem que tenha feito grandes investimentos.

Na opinião do Sr. Gabriel, as empresas que detêm o
empreendimento econômico têm obrigação de manter os empregados
fichados na atividade-fim. Ele afirmou que não é totalmente contrário à
terceirização de serviços que não sejam da atividade-fim. Entretanto,
o que existe no setor extrativo é empreitada na própria atividade-fim, e
isso prejudica trabalhadores e comunidades.

Ele também disse acreditar que o caso da ACESITA é exemplar
para o setor e se ofereceu para enviar à CPI todos os acordos
coletivos da categoria, de 1985 a 2001. Se as conquistas da categoria
forem analisadas, afirmou, será constatado avanço significativo. O
problema é que esses avanços não se aplicam aos trabalhadores das
terceirizadas.

O Sr. Jacinto Roque Santos, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria de Extração de Madeira e Lenha de
Itamarandiba e Turmalina, disse concordar com o Sr. Gabriel e
esperar que, com a CPI, haja avanço na conquista de direitos dos
trabalhadores, não só da ACESITA, mas também da CENIBRA, da
CARF e de outras empresas.

O convidado reforçou que considera a terceirização uma prática de
exploração. Comentou que trabalhou na ACESITA como carvoeiro,
em um serviço sacrificante; no final do mês, tinha um salário
correspondente com ao trabalho, o que não ocorre nas empreiteiras.
Ali o trabalhador não tem dignidade, porque não tem assistência
médica e odontológica e o salário, muitas vezes, é menor que o
mínimo, porque, no final do mês, há descontos a serem feitos.

Comentou que a ACESITA foi criada para gerar condições para o
vale, mas, em troca disso, desfavoreceu-o. Contou que 15% das
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terras do município pertencem à ACESITA. O pequeno produtor
vendeu sua terra e preci4 emigrar para o corte de cana, para São
Paulo e para as grandes fa.'elas.

O convidado concluiu que, quando o trabalhador rural migra e não
tem condições financeiras bara ter um lugar adequado para morar ou
assistência médica, fica fropenso a usar violência e roubo para
sobreviver.

O Sr. José Fernando Cojra, Presidente do SINDIEXTRA, sindicato
patronal, começou seu depoimento afirmando que as empresas
investigadas pelo Ministério! do Trabalho não são filiadas ao Sindicato
que preside, mas ao Sindicato da Indústria de Ferro de Minas Gerais -
SINDFER.

Disse que tem procuradd transformar o Sindicato em um Sindicato
da indústria da mineração4A própria FAEMG já criou um Sindicato na
área de carvoaria - o Sindicato dos Produtores de Energéticos
Florestais e Outros Derivados de Madeira do Estado de Minas Gerais
- SINDENER -' presidido pelo Sr. Egílio de Paula Correia. A FAEMG
fez uma solicitação - e est retirando da nossa área sindical essa área
de lenha e madeira para que fique claro que o SINDIEXTRA atua nas
áreas mineral e agrícola. Na verdade, a produção florestal é uma
atividade essencialmente agrícola.

Disse concordar com a afirmação do Deputado Adelmo Carneiro
Leão de que a CPI não tinha sido instaurada para cortar o
desenvolvimento de Minas i Gerais, mas para que a Assembléia corrija
rumos. O convidado leu itens do estatuto do Sindicato, disse que o
SINDIEXTRA tinha uma p5stura cooperativa com a CPI e que estava
ali para representar de fto e de direito as empresas da indústria
extrativa mineral no Estado de Minas Gerais.

Afirmou que o empresário que não cumpre  lei está matando seu
negócio. E tratar mal os trabalhadores é não cumprir a lei e, portanto,
é matar o negócio. Com ntou que a principal razão pela qual os
Fiscais encontram irregularidades e descumprimento da lei do
trabalho é a econômica.

Acrescentou que não adiantaria apenas constatar que existe
"precarização" do trabalho e que há empresas que espoliam os
trabalhadores. Mas que seria muito importante se a cadeia produtiva
do aço fosse mais bem coçnpreendida para que se traçassem políticas
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condizentes com sua importância para os trabalhadores e para a
sociedade em geral. Explicou em linhas gerais como se processa essa
cadeia e sugeriu políticas públicas que estimulassem a produção de
aço no Brasil.

Indagado pelo Deputado Márcio Cunha sobre como o SINDIEXTRA
se posicionava a respeito da terceirização, o Sr. José Fernando Coura
afirmou que o Sindicato era favorável à terceirização especializada.
Exemplificou com a atividade de dinamitação na mineração. Dentro
das atividades de uma lavra, há a perfuração para colocar explosivos,
o desmonte de rocha para colocá-la em situação compatível para a
próxima etapa, que é o carregamento, e, depois, a instalação de
britagem. E muito comum, atualmente, a substituição do trabalho
interno por uma terceirização especializada, porque é mais
competitiva. E possível a substituição por uma equipe multidisciplinar,
às vezes com salários melhores do que os salários que a própria
empresa que contrata paga, e essa empresa pode prestar o serviço
em várias empresas. Entretanto, o SINDIEXTRA é contrário à
terceirização pura e simples. Trocar seis por meia dúzia nada mais é
do que aviltar o salário do trabalhador, resumiu o Sr. Fernando.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão disse concordar com o
Presidente do SINDIEXTRA. Para ele, a questão da terceirização
pode ser discutida, e a relação de trabalho pode ser aprimorada. E
inaceitável a terceirização como instrumento de "precarização" do
trabalho. Essa regra tem sido abrangente em diferentes setores.
Acrescentou que, em determinados setores onde se faz a extração
por empresas contratadas altamente qualificadas, os empregados
recebem todos os equipamentos e as condições adequadas para o
trabalho. A terceirização, como está colocada no Brasil, é muito mais,
como regra geral, um processo de "precarização" do que de
aprimoramento das técnicas de trabalho e de otimização dos
resultados em uma determinada ação do processo. Essa preocupação
leva todos os sindicalistas e todos os que defendem os trabalhadores
a uma posição de grande resistência ao processo de terceirização,
porque, fora as exceções, a regra é um processo de "precarização" e
de penalização do trabalhador.

A propósito da falsidade dos atestados que os trabalhadores do
setor mineral recebem das empresas - atestados que declaram boa
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saúde quando, na verdade, eles são portadores de moléstias
funcionais e outros problemas -, o Sr. José Carlos do Vale disse que o
movimento sindical está se fundamentando cuidadosamente para
fazer uma denúncia respodsávei. Se o médico pratica esse ato dentro
da empresa, está conivenIe com ela. Pela legislação, o médico tem
que monitorar para a empresa e, a partir daí, montar estatísticas,
apresentar dados para ds Fiscais do Ministério do Trabalho. O
problema é que os dadls de saúde do trabalhador ficam nos
prontuários médicos, e o Sindicato não pode ter acesso a eles. Mas o
Sindicato está tentando fazer isso por fora, providenciando para que o
trabalhador seja examinado pelo INSS, órgão que define a situação do
acidentado e do trabalhddor doente e conkede benefícios. Aliás,
segundo o Sr. José Caris do Vale, o INSS tem uma conivência
branca também, já que deeria fiscalizar as questões de acidente de
trabalho nas empresas, mias não fiscaliza. Apesar de essa ser uma
atribuição do INSS, nunck se viu uma ação repressiva contra as
empresas.

Indagado se o Sindicato hão tinha um corpo médico para cuidar dos
seus associados, o Sr. José Carlos do Vale respondeu que não, que o
Sindicato não tem esse papel. Segundo a legislação, a empresa tem a
obrigação de proceder ao monitoramento dos problemas que dizem
respeito à saúde dos trabblhadores, com a intervenção concreta no
local de trabalho através do CESMIT, para trabalhar de acordo com a
NA n° 22, inclusive cumprindo o Programa de Gerenciamento do
Risco - POR - para, a partr do risco, trabalhar na prevenção, O POR
propõe que as empresas atuem no gerenciamento dos riscos, para
que os trabalhadores não sejam expostos a essas mazelas. O
convidado relatou que o Sihdicato denunciou a situação ao INSS.

Ainda a propósito de insalubridade, o Sr. Gabriel de Fátima Santos
respondeu sobre os efeito ip nocivos da fabricação de carvão sobre a
saúde do trabalhador.

O convidado disse que os sindicatos são pequenos e não têm
recursos para ter uma conhultoria, um levantamento mais elaborado e
credibilidade técnica para trabalhar com os números. Algumas
denúncias que o setor 4 madeira fez durante muitos anos eram
relacionadas ao envelhecimento precoce dos trabalhadores da área.
Alguns levantamentos f4ram feitos, mas não há estudo mais
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aprimorado. Alguns desses documentos nem têm assinaturas dos
técnicos que os fizeram. Há uma série de sugestões dadas por uma
comissão constituída na empresa por volta de 1988 ou 1989. O
Sindicato, durante uns cinco anos, bateu muito nessa tecla do
envelhecimento precoce e da morte precoce do trabalhador nesse
setor.

Quanto à crítica feita em relação a empresas terceirizadas. o
convidado esclareceu que a terceirização no setor é a particularização
da atividade-fim. Na prática, a terceirização é simplesmente a
exclusão dos direitos.

O Presidente abriu a reunião informando que a reunião anterior não
tinha acontecido por falta de quórum. Nesta reunião, foi recebida uma
carta do Sr. Fábio Antônio Fonseca Nascimento, acompanhada de
uma fita gravada.

A carta pretende esclarecer o teor das declarações prestadas pelo
Sr. Fábio em entrevista na Rádio Aranás, na cidade de Capelinha, no
dia 21/12/2001.

Ele diz que se encontrava indignado pelo fato de a CPI estar
investigando apenas a Acesita Energética, considerada uma empresa-
modelo pelos próprios Fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego.
Por isso, encaminhava a fita e pedia desculpas.

Como empregado da Acesita Energética há 27 anos, a totalidade
deles a serviço do vale do Jequitinhonha, acompanhou, participou e
viveu todo o processo de transformação que a empresa trouxe para o
vale, especialmente para Itamarandiba, Capelinha, Minas Novas,
Carbonita e outras cidades. Naquele momento, a empresa estava
sendo exposta na mídia de forma negativa, apesar de não ter culpa
comprovada.

A sua motivação ao conceder a referida entrevista na Rádio Aranãs
foi defender o que é fundamental para as pessoas do vale do
Jequitinhonha: a manutenção do emprego e a garantia de uma vida
digna. Em nenhum momento pretendeu atingir os membros desta CPI,
mesmo porque entende que a apuração dos fatos faz parte do
processo democrático e é salutar na medida em que se prove a
verdade.

Apresentou então a todos os membros da CPI o pedido formal de
desculpas, solicitando que as declarações feitas naquele momento
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fossem consideradas uma exaltação momentânea, sem o objetivo
de causar dano, denegrir, difamar ou caluniar os representantes do
povo e esta Casa.

Em seguida, executa-se fita cassete, cujo teor segue resumido.
O Sr. Fábio começa a ehtrevista explicando o que é uma CPI. Na

sua opinião, se uma CPI for bem articulada, com o assunto ou o
motivo bem caracterizado, com os objetivos bem claros; se a
sociedade ou os setores envolvidos e/ou prejudicados estiverem
coesos quanto aos objetiJos finais da CPI, acreditarem na CPI; se
houver evidências clara4 e contundentes sobre as denúncias
formuladas; se os denuniantes tiverem um grau de credibilidade
razoável; se houver imparàialidade nos membros da CPI para buscar
estritamente a verdade, inbependentemente de o resultado final ferir
dogmas, doutrinas, orientação partidária, interesses eleitorais,
interesses pessoais prápriõs ou de terceiros envolvidos no problema,
ele achará ótimo, e se justificará plenamente a CPI.

O Sindicato da Federacão das Indústrias Extrativas, na região,
encaminhou à Assembléia uma fita sobre a situação dos
trabalhadores nas carvoarias. Foram à Assembléia, fizeram um
cinema, levaram um balde de água suja afirmando que ali estava a
água usada pelos trabalhadores das empreiteiras para beber, sendo
que o Ministério do Traballo provou que 100% dos funcionários, tanto
da ACESITA como de terceiros, levam de casa garrafa térmica de 5
litros, quantidade mais do que suficiente para sua labuta diária.

O Procurador do Minisério do Trabalho deu várias entrevistas
afirmando coisas que, re&lmente, não tinham nem apurado ainda,
prosseguiu o entrevistado. Todos os membros da CPI tinham acesso
ao relatório, mas mesmo assim preferiram apurar as denúncias de
serviço escravo, de mão-de-obra de menor, de pessoas sem registro,
uma série de irregularidades.

O relatório do Ministériib do Trabalho dava um atestado de boa
conduta para a ACESITA seus empreiteiros. Na realidade, o objetivo
principal, que era investig$r esses fatos, já estava esclarecido, a não
ser que se duvidasse de 14 agentes fiscais que lá estiveram.

Durante a P Reunião Ordinária, o Presidente comunicou que tinha
recebido relatório do Miipistério do Trabalho. O Deputado Dalmo
Ribeiro Silva pediu a abertura de inquérito policial para apurar a morte
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do Sr. Jorge Bispo Moura, em Itamarandiba. O Dr. Jorge, Delegado
de Itamarandiba, encaminhou o pedido para o Presidente da
Assembléia, dizendo que o inquérito que apura a morte do Sr. Jorge
Bispo Mura está em andamento no IML, para fazer autópsia. E
informava que essa pessoa não era funcionário da ACESITA, nem de
nenhuma de suas empreiteiras, e que não trabalhava em suas áreas.
Trabalharia em carvoaria de terceiros, na região. Mesmo com essa
afirmativa, que é um documento público que está no inquérito policial,
os Deputados continuaram insistindo que tal morte era suspeita, que
teria envolvimento da ACESITA, continuou o entrevistado. No dia 23,
houve a segunda reunião. Aí, sim, foram convocados o Presidente da
ACESITA, os sindicalistas, os denunciantes.

No dia 30, os sindicalistas se ofereceram, sem ser intimados. Como
estavam na reunião do dia 23, ofereceram-se espontaneamente para
ir na semana seguinte. Na opinião do entrevistado, foi armado um
circo. Fizeram insinuações, sem a preocupação de comprová-las.
Levantaram suspeita sobre o trabalho dos Auditores Fiscais. Disseram
que não acompanharam a fiscalização. Nos depoimentos
subseqüentes, foram desmentidos, porque, na ação fiscal, os
Auditores filmaram e fotografaram. O pessoal do Ministério do
Trabalho que esteve lá confirmou e mostrou as fotos e as filmagens
mostrando os indivíduos junto com o Procurador.

Continuaram levantando suspeita sobre a morte de Jorge Bispo.
O entrevistado prosseguiu relatando que no dia 13 o Presidente da

ACESITA, Sr. Rubens Teodoro da Costa, esteve na CPI. A empresa
teve a preocupação de provar tudo o que diria, com transparência,
com documentação. Na opinião do entrevistado passaram
desapercebidas todas as moções que as Câmaras mandaram, que as
Associações Comerciais mandaram. Parece que foi lido internamente,
prosseguiu. Não havia interesse em sua divulgação. Do que não
interessava à Comissão não era dado conhecimento.

O destino da CPI passou a caminhar para a questão da atividade-
fim. Se o Procurador não tivesse dado entrada a ação civil pública, a
condução da CPI iria desencadear para o encaminhamento ao
Ministério Público, que daria entrada a ação contra a ACESITA,
informou o convidado.

Já se deu entrada a ação civil pública. Cabe questionar o sentido da



CPI. ponderou o entrevistado. O Regimento Interno da CPI é bem 157
claro. O art. 114 do Redimento Interno da: Assembléia, que rege
também a CPI, diz que a Comissão apresentará relatório
circunstanciado contendo suas conclusões, o qual será encaminhado
à Mesa da Assembléia para publicação e providências de sua
competência e, quando for o caso, para remessa ao Ministério Público
ou à Procuradoria-Geral do Estado.

O Sr. Fábio suspeita qu por orientação partidária da CUT, ficou
decidida uma campanha cDntra a terceirização em Minas Gerais. Os
sindicatos da CUT dvem procurar uma hegemonia dos
trabalhadores, tanto os de terceiros como os da empresa-mãe. Lá, há
uma determinação a todos os Prefeitos do PT para que peguem essa
luta, agarrem essa caus. Essa é uma orientação que saiu no
seminário de 26 e 27 de maio deste ano.

Perguntado se, nesse caso, seria então a posição da CPI muito mais
pelo interesse partidário, do que pela apuração nua e crua, ou
imparcial, o entrevistado respondeu que sim. E pediu aos Deputados
que deixem os trabalhad4es ganharem o seu pão de cada dia, que
briguem por investimentos na região, para melhorar essas estradas de
terra esburacadas, que forneçam recursos para saúde, educação.

Depois de comentar a carta e a fita, o Presidente encerrou a
reunião.

Extrato dos Depoimentos Prestados na 5a Reunião Extraordinária da
CPI das Carvoarias, Realizada em 23/5/2002

O Presidente, Deputado iA delmo Carneiro Leão, declarou aberta a 5
Reunião Extraordinária da! Comissão Parlamentar de Inquérito para,
no Prazo de 120 Dias, Investigar as Condições de Trabalho dos
Profissionais Que Atuam na Indústria Extrativa de Minas Gerais.
Solicitou aos Deputados que registrassem sua presença nos postos
de habilitação e passou a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva
para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Dispensada a leitura dk ata, por solicitação da Deputada Elbe
Brandão, o Presidente dedi-a por aprovada e solicitou aos Deputados
que a subscrevessem.

Esclareceu que a reunião se destinava a ouvir o Sr. Ronaldo Santos
Sampaio, Engenheiro-Metklúrgico e ex-professor da UFMG, sobre o
impacto ambiental causa4io pela utilização dos carvões mineral e
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vegetal e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Acrescentou que estava presente à reunião, também a convite da
Deputada Elbe Brandão, o Sr. Paulo César da Costa Pinheiro, doutor
em Engenharia de Processos Industriais e professor da UFMG,
especialista no assunto em análise, o qual foi convidado a participar
dos trabalhos.

O Presidente, antes de passar a palavra aos convidados,
encaminhou à CRI os seguintes documentos, recebidos do Sindicato
em Uberaba em relação à Fosfértil e à Layff Kosmetic, para que a
relatora e os demais Deputados pudessem analisar e julgar a
pertinência de fazer alguma proposição no relatório final:

1 - Denúncias formuladas contra a empresa Fosfértil S.A. pelo
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
de Uberaba e Região.

2 - Relatório de inspeção da Procuradoria Regional do Trabalho da
33 Região, realizada nos dias 17 a 19/9/2001, nas empresas Fosfértil -
Fertilizantes Fosfatados S.A., complexo de mineração de Tapira e
complexo industrial de Uberaba, e Bunge Fertilizantes - MG, unidade
de Araxá.

3 - Reavaliação de Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta n° 390/2001, firmado pela Fosfértil - Fertilizantes Fosfatados
S.A. e a Procuradoria Regional do Trabalho da 3a 	em
28/11/2001.

4 - Ata da Audiência - P1 648/2000, realizada na Procuradoria
Regional do Trabalho da 3 Região, entre a Fosfértil (investigada) e o
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
de Uberaba e Região, em 28/11/2001.

5 - Ata da Audiência - PATC - 488/2000, realizada na Procuradoria
Regional do Trabalho da 3 Região, entre a Fosfértil, o Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Uberaba
e Região e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração
de Metais Básicos e de Minerais não Metálicos de Araxá, em
28/11/2001

6 - Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta n° 26/2002,
firmado pela Fosfértil - Fertilizantes Fosfatados S.A. perante a
Procuradoria Regional do Trabalho da 3a Região, em 31/1/2002.

7 - Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta n° 27/2002,
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Procuradoria Regional do Trabalho da Y Região, em 31/1/2002.

8 - Ata da Audiência - P1 1000/2000, realizada na Procuradoria
Regional do Trabalho da Y Região, entre a Fosfértil (investigada), o
Sindicato dos 'Trabalhadores nas Indústrias de Adubos e Corretivos
Agrícolas de Uberaba e Rgião e o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Extração de Metais Básicos e dê Minerais não Metálicos
de Araxá, 28/1112001.

9 - Comunicação feita nos autos do P1 1.000/2000 pelo Sindicato
dos Trabalhadores nas Indstrias de Adubos e Corretivos Agrícolas de
Uberaba e Região, sobre acidente fatal ocorrido com um empregado
da empresa terceirizada pela Fosfértil, em 8/9/2000.

10 - Pedido de juntada &os autos do P1 1000/2000, pelo Sindicato
dos Trabalhadores nas indústrias Químicas e Farmacêuticas de
Uberaba e Região de documentos relacionados.

11 - Ata da AudiênciaP1 648/2000, realizada na Procuradoria
Regional do Trabalho da 3 Região, entre a Fosfértil (investigada) e o
Sindicato dos Trabalhado4s nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
de Uberaba e Região, em 31/1/2002.

12 - Representação form.iIada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas de Uberaba e Região
contra a Fosfértil, em 25/7/2000

m .13 - Requerimento à Promotoria de Defesa do Cidadão da Comarca
de Uberaba, formulado 1 pelo Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas , de Uberaba e Região
contra a Fostértil, em 21/10/98, em razão 'de vazamento de gás
sulfídrico no setor de prodiiição de ácido sulfúrico.

14 - requerimento de fiscalização à Subdelegacia Regional do
Trabalho, pelo mesmo Sindicato e pelo mesmo motivo;

15 - denúncia do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Adubos e Corretivos Agríchlas de Uberaba e Região contra a Fosfértil,
em 9/5/2000;

16 - reclamação trabalhista do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Adubos e torretivos Agrícolas de Uberaba e Região
contra a Fosfértil, protocolada em 9/1/1997;

17 - julgamento desse prbcesso, datado de 17/10/97;
18 - reclamação trabalIiista do Sindicato dos Trabalhadores nas
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Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas de Uberaba e Região
contra a Fosfértil, protocolada em 27/6/97;

19-julgamento desse processo, datado de 13/3/98;
20 - ata de audiência relativa ao Processo n° 1.853/98, na 2 Vara

do Trabalho de Uberaba, entre o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas de Uberaba e Região e a
Fosfértil, de 24/7/2000;

21 - reclamação trabalhista do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas de Uberaba e Região
contra a Fosfértil, protocolada em 20/7/98;

22 - denúncia à Promotoria Especializada de Acidentes de Trabalho
na Comarca de Uberaba, apresentada pelo Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas de
Uberaba e Região contra Layff Kosmetic Ltda, em 10/11/98;

23 - relatório do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas e Farmacêuticas de Uberaba e Região, ratificando a
denúncia supracitada.

O Sr. Ronaldo Santos Sampaio apresentou-se como interessado em
construir, convencido da importância de transferir um pouco de sua
visão das oportunidades que a utilização de energia renovável traz
para a sociedade brasileira e seu enorme potencial de distribuição de
renda.

Afirmando-se preparado para responder a perguntas sobre vários
aspectos técnicos, já que sempre esteve preocupado com as
condições de trabalho, seja na siderurgia integrada ao coque ou ao
carvão vegetal, pediu atenção para a explanação que iria fazer sobre
o tema: 'Uma visão da siderurgia à base de guelmassa cultivada e
seu paralelo com a siderurgia à base de energia fóssil, que é o carvão
mineral".

Na explanação, mostrou que o mundo tem se desenvolvido a partir
da Revolução Industrial, baseado no que é mais fácil e barato, ou
seja, na energia fóssil, que se apresenta em várias regiões do planeta
em quantidade abundante, embora demore milênios para se formar.

Chamou a atenção para o índice de emissão de gases poluentes por
renda "per capita", lembrando que muitos países industrializados
começaram, ao longo de determinado período, a investir em
equipamentos de redução de emissões de poluição e aumento de
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eficiência dos processos dos reatores. Explicou que, embora
tenham conseguido reduzir a quantidade de emissões, esses países
passaram a perder em coripetitividade, como ocorreu na Europa, na
década de 90.

Referiu-se aos Estados Unidos, país que, segundo ele, continuou
poluindo e até aumentoU o índice de poluição para se manter
economicamente competiti1'o com a energia fóssil barata, que lá existe
em abundância por causa do clima. Lembrou que o Brasil ainda está
numa posição intermediára. Sua população, em média, tem uma
renda muito baixa e duas opções para caminhar: ou segue o exemplo
daqueles que foram bem-ucedidos, ou, pensando em longo prazo,
vai tomando como base a energia renovável, que causa muito pouco
impacto ambiental.

Comentou que, agora, os países desenvolvidos estão investindo
bilhões de dólares nessa linha. Disse que, nos Estados Unidos, só
este ano, está sendo gasto em pesquisa, no desenvolvimento de
produtos da área da biomssa e energias renováveis, o que o Brasil
não gastou em 500 anos Explicou que a América Latina não tem
praticamente reservas d 

1 3 
carvão mineral, o que inviabiliza o

desenvolvimento com base em energia fóssil, pois isso implicaria
exportar divisas e importar! insumo, como já acontece no Brasil, a não
ser no caso do petróleo, porque o trabalho da PETROBRAS está
compensando um pouco.

Explicou também que, eh se tratando de emissão de CO2, o pior
combustível seria o carvão mineral, seguido pelo petróleo e pelo gás
natural. Refutou a tese de que o gás é energia limpa, mostrando que
ele representa 57% da sijeira do carvão vegetal e também é uma
energia fóssil. Lembrou que, se aproveitarmos uma floresta que está
sendo desmatada para dasto ou agricultura e a queimarmos em
situação de manejo, teremos emissão zero, porque aquele carbono
acabou de sair da atmosfea e ficou na planta: ele foi jogado de volta à
atmosfera quando queim do. Mas, se plantarmos biomassa para
coletar carbono e gerar en'ergia, a situação se inverterá e um anulará
o efeito do outro. Recomendou, para consulta, a obra "Biomassa -
Energia dos Trópicos em Minas Gerais".

Referiu-se ainda ao 1 Congresso Mundial sobre o Uso de Biomassa
para Produção de Metais  Eletricidade, realizado no ano passado,
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em Belo Horizonte, lamentando a pouca divulgação em nível
nacional. Disse que 58 estrangeiros estiveram presentes ao
Congresso, o que sinaliza sua preocupação com o assunto.
Esclareceu que o trabalho que faz é voluntário, em busca da auto-
suste ntabilidade na produção dos metais com menor impacto para o
meio ambiente do planeta Terra. Lembrou que o processo por ele
defendido é o mais limpo possível.

Explicou o que acontece em uma parte do ciclo da biomassa para a
produção de metais e eletricidade. Ao plantarmos uma árvore - um
eucalipto, por exemplo -, esperamos que cresça durante seis anos.
Nesse período, o CO 2 é removido da atmosfera pela reação da
fotossíntese e também se produz oxigênio. A energia solar, a das
marés e a hidráulica não produzem oxigênio, somente a fotossíntese.
Paramos de gerar esses tóxicos para respirar melhor e recompor a
atmosfera da Terra. Na atmosfera, o 02 favorece a recomposição do
ozónio na estratosfera, o que é outro benefício para os seres vivos
deste planeta.

Lembrou que temos todo um ciclo industrial complexo, que vai
desde a madeira para móveis, geração de eletricidade para milhões
de habitações, até o papel que estamos usando, com a carbonização
• seus produtos, com os quais se pode produzir qualquer tipo de aço
• eletricidade. O silício metálico de Minas Gerais é usado em todos os
"microchips" do mundo.

Apontou como exemplo empresa de Belo Horizonte que causa o
menor impacto ao planeta Terra no mundo: a Vallourec Mannesmann
Florestal, cujo ciclo de produção é 100% baseado na energia fóssil.
Ela retira o carbono da atmosfera, libera o oxigênio que é utilizado nos
processos que precisam dele para queimar seus produtos e gerar
energia, como a carbonização, o alto-forno ou o conversor LD para
produção de aço, que faz com que este atinja propriedades
adequadas a um produto de maior qualidade e valor agregado.
Explicou que seus tubos sem costura são os melhores do mundo, os
únicos que podem ser considerados verdadeiramente ecológicos e
tubos verdes. Lembrou que o mais interessante nesse cicio integrado
é o fato de que é o ser vivo que gera o resíduo. Ou seja, as cinzas que
estão na madeira é que saem em forma de escória; uma parte sai em
forma de calcário, que é também uma rocha utilizada. Todo o insumo
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gerada, como as escória
floresta. Fecha-se a ciclo.
sólidos.

Comparou aqueles que
enorme esforço, com aqu
natureza durante 600 milhi
tudo: fazer a seleção da e:
ter todo o cuidada com o
fazer a aclimatação, até cl
processo, há investimento
energia fóssil precisa faz
distribuição de renda. Par
mesmo que dizer a uma s
de carvão metalúrgico ia
mínimo, obrigada a impor
pátio e usando somente 1
empresa de Minas Gerai
investimento, recurso qi
florestas plantadas, toda a

Acrescentou que, além d
entrar no ciclo de produç
mais: da área comprada, t
várzeas, também têm que
compra lha usa apenas
plantando uma árvore artil
obrigado, por lei, a pro
Comparou com o caso d
Considerou que essas ex
floresta. Explicou que os 8
artificial, que é muito fraca
sabem combater boa parb
desenvolvimento do cor
acontecendo hoje. Já se
artificial matar pragas. Ma
são as florestas em volta.
vez mais. Aquilo que ante
econômico. Assim, isso
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pode ser reciclado naturalmente na

Ele não deixa resíduos atmosféricos nem

azem sua própria mina de carbono, com
Ies que pegam a mina feita pela própria
es de anos. Os primeiros têm que construir
pécie a ser plantada, investir em pesquisa,
?senvolvimento e a propagação de mudas,
egar à produção do carvão vegetal. Nesse
que nenhuma empresa que trabalha com
e uma enorme agregação de valores e
ilustrar fez a seguinte comparação: 'E o
erúrgica integrada que compra 5.000.0001:

)ortado que, a partir de agora, será, no
ir por 7 anos esse carvão, deixando-o no
7 em cada ano. Isso significaria, para uma
de 4.000.000t, US$1 .000.000.000,00 em
seria suficiente para sustentar, com

iderúrgica brasileira e um pouco mais".
se ter de esperar sete anos para a árvore
, a lei obriga a preservar 20% da terra. E

das as áreas de proteção natural, como as
ser protegidas, ou seja, um indivíduo que
0% dele. Do mesmo modo que ele está
Dial, uma floresta artificial e homogênea, é
3ger quase 40% das florestas nativas.
soja, para cujo plantio não há restrições.
jências acabaram revertendo em favor da
res vivos é que ajudam a cuidar da floresta
e os da floresta nativa são muito fortes e
das pragas das florestas artificiais. Com o
iecimento e da tecnologia, isso está
)duzem alguns besouros que vão à floresta
é preciso ter casa para eles, e essa casa
coisa vai, assim, desenvolvendo-se cada
era um custo passou a ser um benefício
não é feito por obrigação, mas até por
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necessidade de ganho no negócio.

Disse que gostaria que nenhum produtor de aço investisse
US$1.000.000.000,00 para ter sua mina de carbono; gostaria que
outras pessoas ganhassem dinheiro fornecendo carbono. Citou
programas muito bem-sucedidos no setor de celulose, como o da
ARACRUZ , ou outro do Paraná: o fazendeiro florestal, que usa sua
área pior para a floresta cultivada, tem suas áreas de proteção com a
vegetação nativa, tem seu pomar e uma área para pastos. Isso
acontece em pequenas fazendas, em municípios como Sete Lagoas e
Divinópolis. Basta pegar 5% dessas áreas. Sabemos que existem
mais de 50% de áreas totalmente degradadas nesses municípios, e
somente 5% delas são suficientes para sustentar uma siderurgia de
6.000.000t ao ano de ferro-gusa ou aço. E muito pouca coisa.

Comentou ainda que o produto de menor valor da floresta é o
carvão; a venda de madeira rende muito mais, porque o mundo
demanda cada vez mais celulose. Explicou que, se o Brasil
fornecesse madeira para um país como os Estados Unidos, onde 80%
das residências são à base de madeira, iria gerar uma renda fabulosa,
e o resíduo seria suficiente para produzir carvão vegetal. Explicou
que, assim como os americanos usam madeira, deveríamos usar aço
em nossas construções. O Brasil só usa metade do aço que produz e,
com esses grandes problemas de protecionismo lá fora, é obrigado a
exportar. Se passássemos a usar em nossas casas mais madeira e
aço, estaríamos aumentando o consumo "per capita", agregando mais
valor a isso e, conseqüentemente, a todas as atividades que
demandam e necessitam de florestas. Concluiu que é muito
importante desenvolver-se um programa de florestas sério,
comprometido, como existe nos Estados Unidos. Explicou que, nos
Estados Unidos, no Canadá, na Finlândia, na Noruega, ninguém
planta floresta: a pessoa recebe uma floresta como concessão,
ficando obrigada a plantar no lugar do que removeu, para que em 50,
70 anos nasça outra floresta. Nós precisamos de apenas 7, temos
uma série de vantagens.

Queixou-se da falta de recursos para essa área no Brasil, onde a
maioria dos empresários não dá valor ao conhecimento, não apenas
os da siderurgia de carvão vegetal, mas também os outros. Queixou-
se ainda da falta de valorização da mão-de-obra local, dizendo que no
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Brasil se considera de melhor qualidade o que é importado, haja
vista que o coque, o carvão mineral, a tecnologia, a assistência
técnica estão sendo importdos.

Citou como exemplo vsita recente feita à COSIPA, onde os
problemas, facilmente soldcionáveis por um professor de metalurgia
como ele, são resolvidos na Alemanha, por computador. O custo para
instalar o programa foi altíssimo: US$1.000.000.000,00. Enquanto
isso, o profissional da ared tem, cada dia, menos espaço de trabalho
no País.

Explicou que, em Minar Gerais, a média de produtividade de
tonelada de madeira seca daqueles que plantam floresta é de 8ha por
ano. Para produzir 1.o Oha  por ano, do ponto de vista da
produtividade, seria necessário produzir 240ha de terra. Empresas
como a Plantar, a Vallourec Mannesmann, que trabalham com um
pouco mais de tecnologia 1 no setor, têm uma produtividade melhor.
Acrescentou que a necessidade diária para produzir a mesma
quantidade de madeira já aiu três vezes em relação à produção da
mesma quantidade de aço u de ferro.

Afirmou que, com a tranformação da madeira em carvão vegetal,
que pode ser feita de várias formas, até da primitiva, desde que
corretamente, é possível conseguir aumentos de produtividade
significativos, redução significativa de emissõés, melhores condições
de trabalho e investimento quase zero.  Disse que é necessário
apenas educação, treinamnto, um programa de FAT bem-estruturado
e coordenado por aquelds que entendem do assunto e vivem o
problema.

Considerando os ganhos que podem advir da utilização do carvão
vegetal, enfatizou que se pode agregar muito à renda no campo e
reduzir o número de pessoas trabalhando, o que propiciará melhor
remuneração para os que trabalham.

Citando dados do censo do IBGE sobre segurança do trabalho,
comentou que o primeiro lugar em acidentes do trabalho é de uma
mineração de carvão mi ai de Santa Catarina; a construção civil, em
que morre muita gente, cupa o 48° lugar. Disse ser muito mais
saudável trabalhar em floresta que em mina subterrânea, onde há gás
metano. Comparou o resícuo da mineração mineral, à base de sílicas
e de vários compostos orgânicos extremamente cancerígenos, com o
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da mineração vegetal, que só tem galharia como resíduo.
Enquanto o carvão mineral vai para a operação de secagem,
tratamento de minério, como se faz com o minério de ferro, usando-se
uma série de químicos, efluentes, máquinas e equipamentos, na
mineração vegetal usa-se energia solar para secar madeira, o que
significa concentrar carbono. A madeira, com 100% de umidade, fica
com 20%, ou seja, aumenta-se a concentração de carbono, usando-se
a energia solar. E um reator que Deus deu e as pessoas estão
usando.

Comparou diversos tipos de fornos, como o rabo-quente, que tem
400 anos de tecnologia, e outro com apenas 3 anos de tecnologia,
mostrando que, apesar de terem o mesmo custo, o segundo
apresenta sensíveis vantagens sobre o primeiro, seja pela qualidade
do carvão que produz, seja pela quantidade produzida, seja pela
redução de mão-de-obra exigida. Mostrou também um forno
retangular adaptado do século passado nos Estados Unidos, o
Missouri Forns, cujo principal objetivo é mecanizar a operação, já que
se pode entrar nele com um caminhão e descarregar a madeira. Já
existem máquinas que entram no forno, colocam e tiram a madeira,
poupando, assim, o ser humano de carregar peso. Isso aumenta a
produtividade e diminui a geração de empregos.

Mostrou uma unidade de carbonização continua, que está sendo
construída pela Vallourec Mannesmann, cujo custo é dez vezes menor
do que o dos equipamentos similares fornecidos por empresas
internacionais, acrescentando que será a segunda unidade de
carbonização contínua do Brasil. A primeira foi um trabalho pioneiro
da ACESITA, o qual, após a privatização desta, não teve
continuidade.

Afirmou que não é necessário cobrir o Pais de florestas; hoje, o
"benchmarking" é de 20t de madeira seca por hectare por ano. A
média da celulose em Minas Gerais é de 22t; no Sul da Bahia, de 30t.
O "benchmarking" da celulose no Sul da Bahia é de mais de 60t de
madeira seca por hectare por ano; a carbonização, 380kg. E um
número bom, que pode ser conseguido com muito menos emissão e
poluição. O consumo da tonelada de gusa, que hoje é de 650, pode,
facilmente, passar para 550, se bem operado, bem manejado. A título
de ilustração, comentou que, para a produção de 1 .000.000t por ano
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200km para florestas; aci
2,5% da área, o que repr
anos para essa floresta
plantados, o que geraria u

A partir de um gráfico
sensivelmente a área a se
a melhoria dos clones. A
indústria dessa área que t4

Referindo-se à distribuiç
explicou que, com 1.000
carvão vegetal e 2121kç
constituição vira licor piro
anos para a agricultura nz
os japoneses fazem de li.
pesticidas e herbicidas, q
materiais. Procuram subst
licor pirolenhoso, que cu
material não é aproveitadc
o sangue mais ralo da ma
carbonização. Há que sc
pegá-lo bruto misturado
tecnologia desenvolvida p
quantia para produzir o r
para aniquilar o bicho min(
se estar usando veneno, e

Citou o exemplo de
desempregadas da ACES
criar uma empresa que há
de lucro e com zero de re
que ser transformado en
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?ria necessário 1,8% de uma área de
3scidos os 20% de proteção nativa, daria
;enta muito pouco. O investimento em sete
é de US$50.000.000,00 para 100.000ha
ia enormidade de empregos.
a Plantar, mostrou que é possível reduzir
utilizada, com a introdução de eucaliptos e
rmou que não existe no mundo nenhuma
nha esse potencial como nós, no Brasil.
o dos principais produtos da carbonização,
g de madeira seca, produz-se 3311kg de
de água de constituição. A água de
nhoso, que é utilizado no Japão há 3 mil

:ural e orgânica. Por viverem em uma ilha,
lo para evitar o acúmulo, em seu solo, de
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.ta US$15,00 para eles. No Brasil, esse
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duo. Tudo o que é gerado na empresa tem
produto. Por exemplo, nos orgânicos, o

n vários produtos da química fina, desde
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ieiro e gosto de "bacon", de defumado, em
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alguns produtos, vêm do aroma de fumaça, que é um produto que
exportamos para os Estados Unidos e, depois, importamos para cá.
Esse produto é exportado até para judeus, sujeito a rigoroso controle.

Considerou que tudo isso é resultado de muito estudo, lembrando
que foram necessárias muitas teses de mestrado e doutorado para
que isso acontecesse. Queixou-se, entretanto, da falta de apoio das
empresas: os próprios cientistas, muitas vezes desempregados, é que
custeiam os estudos.

Explicou que o alcatrão vegetal poderia ser usado como combustível
e ser uma "commodity", mas seriam necessários grandes volumes de
forma homogênea, concentrada e fácil de ser usada, para ele ser
competitivo com o petróleo e seus derivados. Como as florestas são
mais esparsas e situadas em vários lugares, é mais inteligente dar a
ele um maior valor agregado, porque "commodities" são vendidas a
baixo preço e em grandes volumes.

Citou algumas das "commodities" químicas com seus respectivos
preços, como o fenol, composto retirado do alcatrão, usado para fazer
resinas fenólicas, cuja tonelada vale US$885,00. Referiu-se ao
trabalho da Biocabo, que já faz resinas fenólicas, que servem para
colar madeira e são utilizadas como aglomerantes na siderurgia, entre
outras coisas. A tonelada de plásticos, também de resina fenólica,
custa US$1.500,00. E a tonelada da química fina, o guaiacol, o macol,
varia de US$12.000,00 até US$70.000,00. Explicou que o princípio
ativo do Bactrin é produzido com alcatrão, cuja tonelada custa bem
mais: US$1.000.000.000,00.

Salientou que esse é um exemplo típico de tecnologia nacional,
imbatível do ponto de vista de investimento: o brasileiro consegue
produzir esses reatores a um custo muito baixo, atendendo a todas as
restrições ambientais.

Explicou que o gusa, o produto metálico mais desejado pelas
aciarias elétricas do planeta Terra, é produzido. Para se produzir uma
unidade típica para 250.000t por ano, com os técnicos especialistas
brasileiros, é preciso investir US$5000 por tonelada por ano. Ou seja,
são necessários US$50.000.000,00 para produzir 1.000.0001: de gusa.
Se se quiser o equivalente para a mesma finalidade, um forno
daqueles que foram construídos no Brasil, de 1.000.000t, custa
US$200.000.000,00.

rÁ



169
Considerou que muito pbde ser feito nesse setor para melhorar

todo o seu ciclo de produção. Afirmou ainda que todo o mercado de
aciaria de gusa de Minas está sendo tomado pelo Norte, que recebe
subsídios e atrai a maio parte do pessoal. Nessa região existem
processos de aglomeraçao de finos de minério, como o caso da
COSIPAR, que produz oseu ( ... ). Afirmou que a minissinterização
desenvolvida em Divino is não foi adiante porque o inventor vendeu
para uma firma internacio(ial, que colocou um• "overhead" dez vezes
mais caro, o que ficou fora do nível de investimento do processo.

Teceu considerações sobre outra iniciativa de brasileiro: a
aglomeração a frio, explicando que o interbloco, aglomerado a frio,
está tendo um grande sucesso para resíduo da siderurgia: aglomera-
se tudo dentro do processo e se volta para os reatores, ficando a
usina com zero de emissoes ou de efluentes sólidos, principalmente.
Acrescentou que é possível aglomerar finos de minério, que são
abundantes em Minas: eles têm uma propriedade melhor até que a do
(...) e podem ser usados ns minerais-fonte com grande sucesso.

Comentou que a CISArtJ, de Minas, foi a primeira das pequenas
usinas a utilizar injeção ie finos. A Mannesmann Carvão Vegetal
também usa há muito tempo. A CISAN de Divinópolis começou
recentemente a operar sua nova instalação de injeção de finos.

Sobre a co-geração, disse haver apenas duas usinas produzindo
eletricidade, a SIDERSUIL I no Mato Grosso, e a COSIPAR, no Pará.
Em Minas, várias usinas iiam fazer a co-geração, mas, com a crise
energética, a força motriz também mudou.

Revelou-se entusiasmado com uma tecnologia que vem
acompanhando em labortórios e em teste industrial: o interbloco,
produzido a partir de fino6 de minérios, de carvão vegetal e outros
resíduos, que evita a injeção de finos, podendo ser colocado direto
pelo topo, o que será um grande ganho.

Considerou que muitos desenvolvimentos tupiniquins acabaram
acontecendo e são origirais no mundo, como preaquecer a carga
antes de entrar no fornoe prepará-la. Segundo ele, os pequenos
estão dando lição aos randes, ou seja, uma usina siderúrgica,
mesmo a carvão vegetal grande, não trata tão bem a sua matéria-
prima quanto um pequeno1 alto-forno bem operado. Comentou que os
resultados disso, em tempos metalúrgicos de eficiência e consumo,
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são invejados em nível mundial, competem com qualquer indústria
de coque, mesmo as melhores do mundo.

Comentou o desperdício que hoje se verifica no setor, uma vez que,
ao produzirmos, por exemplo, 250.000t de gusa por ano, poderíamos
estar produzindo 3.500kwh por tonelada. Estão sendo jogados fora
1.163kWh dos gases de topo. Se os utilizássemos com eficiência de
conversão numa proporção de 20%, teríamos uma usina de 6,6mW.
Se pegássemos somente os calores sensíveis que são jogados na
chaminé do preaquecedor de ar, o gás que ainda contém calor daria
para produzir mais 1 ,3mWh. Se pegássemos os calores dos finos, que
não são utilizados no processo e são gerados e acumulados em
montes, seriam mais 4,65mW. Contou que a Vallourec Mannesmann,
a partir do próximo ano, vai trazer para a usina do Barreiro toda a
fumaça que coletar do alcatrão vegetal queimado e mover uma
termelétrica de 1 3mW por ano. Nesse caso, para essa usina, são
7,4mW. Teríamos realmente um potencial enorme para essa unidade
de 250.000t, na pior das hipóteses, de 20mW de capacidade
instalada.

Referiu-se a outro procedimento que consiste em usar diretamente o
gusa líquido no forno elétrico a arco, o que resulta em uma economia
de 460kW por hora, exatamente a energia necessária para fundir uma
tonelada. Assim, uma tonelada de gusa líquido paga uma tonelada de
aço sólido para ser fundido. Aumenta a economia e a produtividade
que o forno elétrico a arco tem. Disse que a Belgo-Mineira já está
usando essa metodologia em Vitória, em uma de suas usinas de forno
elétrico a arco, e deve introduzi-Ia em outras usinas também com
esses fornos. Comentou que, embora ela tenha optado pelo coque na
usina de Monlevade, hoje é a maior reflorestadora de Minas Gerais,
porque viu que, uma vez produzindo gusa e levando para os seus
fornos de forma terceirizada - quem sabe fazer bem o gusa são os
guseiros -, apenas controlando o rigor ambiental e a forma de ser
feita, teria o gusa mais barato do mundo, de melhor qualidade, com
um ganho extraordinário no processo de conversão para aço. E as
microaciarias - há uma em Sete Lagoas - produzem aço de alto valor
agregado com investimento próprio.

Comentou que, com esse tipo de cenário, Minas Gerais poderia
atrair muitas indústrias, até do exterior. Por exemplo, uma empresa de
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Betim fornece gusa líquido para a (...) e dá a ela a condição de ter
o bloco de motor mais barÁto do mundo, com extrema competitividade
e elevada produtividade. Isso é um vetor de atratividade de indústrias
das áreas de fundição e automotiva para Minas Gerais, que se
alocarão perto desses reatres.

Descreveu o ciclo integrado da Mannesmann, onde ela faz o tubo, o
aço, explicando que os insumos vão para a agricultura, para a
indústria de cimento e para a pavimentação de rodovias. Referiu-se
especialmente ao "primbr", tinta preta usada para pintar e
impermeabilizar o solo antes de se colocar o asfalto, explicando que é
o próprio alcatrão e acrescentando que o preço da tonelada desse
insumo aumenta em R$50,00 na medida em que se aumenta em
100km a distância da refinaria: em Mato Grosso, pagam-se
R$1.500,00 por tonelada desse material, enquanto aqui se pagam
menos de R$500,00.

Insistindo na diferença d 1a biomassa frente às energias alternativas,
lembrou que ela é a única que recupera oxigênio para a atmosfera.
Um carbono fóssil ou um ridrogênio fóssil, seja do gás natural, seja do
carvão mineral, se foi tirado da terra, tem que ser combinado com o
oxigênio da atmosfera para voltar como CO 2 . Isso causa dois
malefícios: reduz o oxignio da atmosfera e aumenta o CO2 . A
biomassa, ao contrário, produz o oxigênio antes de produzir o 002.
Como a árvore fica seis nos plantada antes de ser levada para a
carvoaria ou para a serraria ou outra atividade, já ficaram fixadas na
atmosfera toneladas de carbono, sete vezes mais, no mínimo.

Condenou o uso do "rbo-quente", que, segundo ele, deve ser
substituído pelo novo reato! r, que acaba tendo o mesmo custo, com a
vantagem de reduzir mão-de-obra, melhorar as condições de trabalho
e a qualidade do carvão. Disse que é preciso apenas treinamento de
pessoal: gente que saiba fazer carvão e que ensine. O tamanho e a
forma do reator são ideaid : ele não exige grande esforço físico nem
mecânico e possibilita alta'produtividade. Afirmou que o que falta é
educação para mudar c16 nível e não gerar problema ambiental.
Acrescentou que há outras tecnologias em desenvolvimento e elogiou
a criatividade dos brasileirds.

Referiu-se também à redução das emissões de gases que provocam
o efeito estufa. Disse que,1 em um ciclo típico para produzir lt de aço,
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uma empresa como a Vallorec Mannesmann é obrigada a tirar da
atmosfera 17,5t de 002 e estocar; ao fazer isso, produz 14,5t de
oxigênio, que deixa para todos respirarmos ou para o escapamento do
nosso carro consumir. Insistiu no fato de que a madeira já contém 2,5t
de 002 que retirou da atmosfera na forma de carbono, ou seja, já tem
todo o carbono que vai emitir novamente no ciclo, que é fechado. No
momento em que é queimada, o CO2 que volta para a atmosfera é o
mesmo que ela continha. Não há como poluir o ambiente, pois a
emissão de CO2 é zero, com a grande vantagem de não retirar
oxigênio da atmosfera. Toda a atividade, nesse caso, vai precisar de
oxigênio para queimar parte de seus combustíveis, gases gerados e
resíduos. De fora do sistema, tirando-se a atmosfera, precisa-se
apenas de 110kg de oxigênio para produzir 1 t aço.

Comentou que o mundo se preocupa muito com o 002, por causa
do efeito estufa, mas numa visão míope e interessada: a primeira
razão de se usar o Protocolo de Kyoto e de se reduzirem as emissões
de 002 tem a ver com o aumento da eficiência dos processos que
usam a energia fóssil. Os países desenvolvidos viram nisso uma
possibilidade de vender empresas, equipamentos, novos reatores
para todo o mundo, para reduzir a emissão de CO 2. Só não contavam
com o fato de que o Brasil tinha a sua própria tecnologia.

Contou que em 1992, em razão de seus trabalhos, começou uma
briga em nível mundial: foi chamado à Noruega e ao Canadá para
discutir com as autoridades, que não estavam absolutamente
aceitando sua idéia. Certamente eles não esperavam que o Terceiro
Mundo fosse frustrar sua expectativa de lucro. Disse ter chamado,
com insistência, a atenção deles para o fato de que, além do mais,
não emitimos nenhum composto sulfuroso e não retiramos oxigênio da
atmosfera. O carbono fóssil é duplamente maléfico: retira o oxigênio e
põe 002 na atmosfera. Disse que até hoje, nem os cientistas nem os
delegados brasileiros estão batendo nessa tecla em prol dos
interesses da Nação.

Comentou que o Brasil, mesmo na utilização da energia fóssil
importada, é um dos mais competentes e eficientes do mundo.
Nossos siderurgistas são os melhores operadores desses reatores,
fazendo com que sejam os mais eficientes do mundo para a produção
de gusa e de aço, com o menor índice de emissões,
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comparativamente aos equivalentes do resto do mundo. Chamou a
atenção para o fato de qup 99% do aço produzido no mundo são de
energia fóssil. Daí o medo i dos americanos de fecharem o mercado e
darem enorme subsídio e froteção contra a nossa competitividade de
cérebro, de competência de ser humano na nossa engenharia
siderúrgica.

Afirmou não ser contra o carvão mineral, acrescentando que o Brasil
sabe trabalhar bem com os dois. Alertou, entretanto, para o fato de
que o custo dos equipamentos é muito alto. Segundo ele, o Brasil
gastou mais de US$37F000.000.00000 para que o importado
existisse. A AÇOMINAS, a SST, a SSN, a COSIPA, a USIMINAS, a
ACESITA, todas elas foram construídas com o dinheiro do brasileiro e
repassadas de pai para filhos e para terceiros. E hoje, estão
exportando divisas para, outros países e retirando empregos.
Ressaltou que, em questãó de competência, no entanto, os brasileiros
são os melhores.

Numa comparação entre reatores, explicou que, enquanto um deles
emite zero e ainda guarda a quantidade de carbono produzida pela
floresta em seis anos, o outro, na coqueria e no alto-forno, emite CO2
e também S02, compostos formadores da chuva ácida, que, em
contato com a umidade da atmosfera, formam os gases sulfurosos.
Esses gases sulfúricos precipitam-se na forma de chuva, vão para os
rios e lagos, caem nas fo 1lhas e plantas, aniquilando-as; arrasam as
estruturas de concreto, os monumentos, e assim por diante. O
processo é drenador e rerriovedor de oxigênio da atmosfera.

Continuou o paralelo g ntre os dois reatores, mostrando que,
enquanto, para se produzi it de aço na Vallorec Mannesmann, retira-
se da atmosfera 17,71: de carbono e emite-se zero no círculo de
produção, gastando-se poco oxigênio e gerando, de fato, 14,51: para
respirarmos, a energia fóssil retira, para cada tonelada produzida, 2t
de CO2 e coloca-as na tmosfera para gerãr o efeito estufa. Além
disso, retira 1,4t de oxigênio da atmosfera para aumentar a perfuração
da camada de ozônio e o efeito estufa, além de jogar compostos
sulfurosos para aumentar a chuva ácida.

Disse que escreve sobre o assunto desde 1993 e que depois que
começaram a mostrar ao mundo desenvolvido a vantagem do ferro-
gusa e do carvão vegetal, esses produtos passaram a ser mais
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procurados. Segundo ele, de seu primeiro trabalho, em 1994, ao
último, em 1999, o mercado brasileiro de gusa para os Estados
Unidos subiu de 1 50.000t para 2.500.000t, muito embora o lucro tenha
ido todo para os empresários e nenhum para o cientista.

Apresentou as seguintes conclusões:
1 - Se o crescimento da siderurgia brasileira à base de energia

fóssil, 100% subsidiada pela sociedade, tivesse sido feito com base na
energia renovável da biomassa e nos fundamentos do
desenvolvimento sustentável, a exclusão social no nosso País não
seria assim tão vergonhosa e séria.

2 - São vários os desenvolvimentos tecnológicos e gerenciais em
andamento na siderurgia à base de biomassa cultivada. Eles são
privados, e não têm o apoio e a participação do subsídio
governamental.

3 - O potencial de ganhos a serem alcançados no sistema integrado
floresta-carbonização-redução é muito grande. Podem-se atingir
ganhos de produtividade superiores a quatro vezes e agregar ao
negócio de ferro e aço riquezas bem superiores a qualquer outro
processo de produção de certos primários e aços dentro das fronteiras
do nosso País. E a parte da química fina, dos móveis, do papel e de
uma série de outras coisas.

4 - A utilização do carbono da biomassa cultivada, juntamente com o
minério de elevada pureza, produz o ferro líquido e outros metais,
como o silício metálico, com bom nível de qualidade, reduzindo a
necessidade de refino para a remoção de enxofre e fósforo, e,
portanto, com menor geração de efluentes que os equivalentes
realizados com a utilização do carvão mineral.

5 - A produção de ferro-gusa por via da biomassa e da
biodiversidade vai ao encontro dos fundamentos da qualidade total -
todo o mundo está pagando uma fortuna de cursos de qualidade total,
mas não está prestando atenção aos seus fundamentos - e da auto-
s ustentabilidade, por eliminar na origem, e de forma economicamente
competitiva, as emissões de CO 2 e 502.

Disse que desafia qualquer cientista do mundo a apresentar algo
que seja melhor que o que se faz por via da biomassa para produzir
um bem, acrescentando que não existe processo metalúrgico menos
agressivo ao meio ambiente do que aqueles baseados na utilização
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de energia renovável. Entre esses, os que utilizam a biomassa
cultivada são vistos coma os que têm maiores possibilidades de
serem concebidos no estádio de nossa civilização.

Confessou-se porém, sempre disposto a criticar as coisas
malfeitas. Disse que, quando há problemas, é preciso que se
pesquisem soluções. Lamntou a pouca valorização do pesquisador
no Brasil, contando que asua remuneração por um relatório que fez
na qualidade de consultor tio Departamento de Energia americano foi
superior ao que ganhou por consultoria para esse setor nos seus 25
anos de engenheiro. Leu trecho do relatório dos americanos feito em
janeiro de 1998, ainda no tempo do BilI Clintõn: "Recursos à base de
biomassa são urna opçãoestratégica para atender às necessidades
de crescimento das indústrias e manter a posição de liderança dos
Estados Unidos no séc. XXI. Haverá vantagens econômicas,
ambientais e sociais com d desenvolvimento dessa base de recursos.

A oportunidade é clara, ntretanto requer o pensamento avançado e
livre; ativação, visão e intgração com a sociedade e com todos os
interessados envolvidos; irhvestimento e novas formas de enxergar e
atender às nossas necessidades; coordenação de pesquisa que gere
um futuro seguro para o Departamento de Energia americano".

Acrescentou que, em 2000, 1% da energia usada nos Estados
Unidos já era à base de biomassa, o que equivale a 15% da energia
utilizada no Brasil; em 202, já serão 10%, e, em 2050, 45%.

Concluiu dizendo que ri sso verde são as florestas que ajudam a
limpar a atmosfera; nosso[ amarelo é sol que fornece uma infinidade
de energia ao nosso País o azul é o oxigênio que produzimos para
todos os seres vivos aeóbios do planeta e que contribui para a
regeneração da camada de ozônio. A utilização da biomassa plantada
para a produção de metais, geração de eletricidade, materiais
renováveis e produtos da química fina é a nossa melhor maneira de
garantir um futuro auto-sustentável e justo para a nossa sociedade.

O Sr. Paulo César da Costa Pinheiro, Doutor em Engenharia de
Processos Industriais e professor da UFMG, lembrou que atualmente
a indústria de carbonizaçãoem Minas Gerais emprega cerca de 50 mil
pessoas ligadas diretamente ao processo direto de carbonização -
plantação, carbonização r embalagem do carvão, sem contar as
pessoas ligadas à siderurgia a carvão vegetal, a que estariam ligadas
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outras cerca de 70 mil pessoas no Estado. Concluiu que é grande
o número de pessoas economicamente ligadas a esse processo.

Falou também sobre a energia oriunda da biomassa, mostrando o
quanto nosso Estado poderia lucrar com ela. Argumentou que o metro
cúbico de madeira, cujo preço de venda é, hoje, R$12,00, substitui
algo equivalente a 200 litros de óleo combustível, cujo custo, para o
comércio de Minas Gerais, é de R$70,00, mostrando que, em Minas
Gerais, onde não há produção de petróleo, quando usamos a madeira
em qualquer fonte energética, estamos deixando de importar cerca de
R$58,00. Evidenciou que a utilização da madeira com fins energéticos
- não só na fabricação de carvão, mas em todos os outros usos - tem
potencial de geração de empregos e de divisas para o Estado, ao
contrário do uso do carvão siderúrgico, coque ou petróleo, com os
quais o Estado não só deixa de gerar emprego internamente como
importa mais e leva divisas para fora.

Referiu-se a novas tecnologias de carbonização que estão
desenvolvendo na universidade, que conta com um laboratório de
combustão e carbonização. Contou que, nos últimos anos,
aperfeiçoaram sobretudo a operação dos fornos de carbonização,
para aumentar o rendimento - o que significa produzir mais carvão,
consumindo menos madeira, o que implica também diminuição da
poluição - e gerar o carvão de forma mais homogênea, ou seja,
minimizar os trabalhos posteriores para o uso do carvão. Acrescentou
que também estão trabalhando na ergonomia do processo de
carbonização, ou seja, como proceder à produção de carvão com
menor esforço e maior comodidade para o operador.

Considerou que, por estarmos em um país do Terceiro Mundo, as
soluções que normalmente nos são impostas são de alto custo. Citou
como exemplo as carbonizações automáticas, que agregam grande
capital - normalmente, são compradas em pacotes fechados - e
empregam uma mão-de-obra muito pequena, sem falar que o
rendimento é equivalente ao que têm conseguido nos fornos. Explicou
que o aumento de rendimento que têm conseguido nesses processos
diminui o consumo de florestas, gera carvão de melhor qualidade,
gera mais mão-de-obra e diminui a poluição.

Destacou também que, em conseqüência do Protocolo de Kyoto,
estão criando mecanismos para a venda de fixação de carbono.
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Considerou que o mercadõ de CO2 ainda não está estabelecido, 177
mas a perspectiva é de eu estabelecimento em curto prazo, e a
fixação de uma tonelada àe gás carbônico deve custar em torno de
US$40,00. Explicou que ,ao se utilizar a biomassa, deixa-se de
consumir um combustível fpssil e passa-se a fixar o carbono; a fixação
de uma tonelada de madeira ou de carvão vegetal gera, portanto, a
fixação de cerca de 1,81: de CO2. Concluiu que este é um grande
potencial para o País e para o Estado: o desenvolvimento dessa
indústria tem potencial de áeração de divisas.

Considerou ainda que à normas de controle de poluição vigentes
no Brasil são muito mais rigorosas do que as vigentes na Europa,
onde não há nenhum controle de poluição de carbonização, desde
que feita dentro das florestas. Argumentou que, em Minas Gerais,
toda a carbonização é feita dentro das florestas e que no Estado há
regras muito rígidas quantá à poluição, ou seja, não necessitamos de
mais regras para o contkole de poluição. Temos aqui regras de
poluição mais rigorosas, rndimento de produção de carvão maior do
que o da Europa e mais condições de gerar ( ... ).

A pergunta da Deputada Elbe Brandão sobre as condições humanas
de quem está trabalhando 1 dentro do rigor dessa lei de poluição, o Sr.
Paulo César da Costa Pinheiro respondeu que as condições de
trabalho nos fornos não ão tão ruins como mostram as fotografias
feitas por Sebastião Salgdo, que dão uma visão muito negativa,
sobretudo aquelas em preto e branco. Ressalvou que o processo de
carbonização tem ciclo d sete anos, e todas aquelas fotos foram
tiradas no instante em que as condições eram as piores possíveis - no
forno 'rabo-quente", com madeira ruim, pessoas não treinadas, sem
equipamento de segurança e sem controle, o que, segundo ele, não
corresponde à realidade do mercado. Advertiu que não faz sentido
nos atermos apenas a una parte ruim do processo, que dura duas
horas, ignorando todo o re$to.

Interrogado se a proibição dessas condições poderia trazer algum
prejuízo econômico no prdcesso, para as empresas, respondeu que
as condições já são proibidas. Quanto a prejuízos que poderiam advir
da proibição específica da utilização do forno "rabo-quente",
respondeu que não é o caso de proibir, insistindo no fato de que as
condições retratadas nas fotos se referem apenas a duas horas em
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um processo de sete anos. Concordou que existem muitos fornos
sem os mecanismos de controle e segurança adequados: as pessoas
entram sem máscara contra gases; muitas vezes, para aumentar a
produção, entram com o forno um pouco quente, quando poderiam
esperar um certo tempo para que ele estivesse em melhores
condições. Argumentou que essas más condições não existiriam se as
pessoas operassem os instrumentos com os devidos equipamentos
de segurança, que já estão discriminados na lei.

Admitiu que as más condições de trabalho existem na carbonização,
assim como no comércio, ressalvando que, se há crianças que
vendem chicletes e balas nos sinais, nem por isso há que se fechar o
comércio. Salientou que, onde há vigilância e cumprimento das leis,
não há más condições de trabalho.

Salientou que a visão de cientistas, pesquisadores e humanistas é
construtiva - trata-se de criar condições para que o indivíduo não
tenha necessidade de passar por aquela situação. Segundo ele, não é
proibindo a atividade que se vai conseguir isso: estaríamos apenas
transferindo o trabalhador daquele local para uma favela de Belo
Horizonte, que hoje não é mais uma área controlada pela sociedade
brasileira, mas pelos traficantes, que são os que mandam ali - ou seja,
ele estaria sujeito às leis do tráfico e teria de obedecer a elas, como já
acontece de forma clara no Rio de Janeiro e, devagar, vem-se
tornando realidade em Belo Horizonte. Considerou que o importante é
educar as pessoas para que não usem mais o forno "rabo-quente"
porque, economicamente, elas vão ganhar mais, vão gastar a mesma
quantidade de dinheiro e também vão trabalhar menos. Enfatizando
que a questão é de treinamento, de educação, afirmou que esse papel
cabe aos mais preparados. Deve-se fazer um programa sólido,
honesto e bem intencionado para treinar essas pessoas. Deve-se
monitorar, de fato, as condições de insalubridade, medindo-as e
quantificando-as. Deve-se orientá-las para que ganhem dinheiro, para
que saibam negociar, para que saibam o momento certo de vender.

Disse que o problema não está na solução técnica, e, sim, na
legislação, pois aqueles que aplicam a lei, muitas vezes, não
conhecem de perto o processo. Disse que a lei restritiva está retirando
o alicerce das pessoas sem lhes oferecer alternativa. Frisou que o
importante é dar a elas condições de fazerem melhor o que estão
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fazendo - livrando-se dos malefícios que, naquele momento, a
tecnologia lhes traz - ou de enxergarem a oportunidade de serem bem
sucedidas na vida, de forma digna.

Disse ser essa a sua crnça e a razão pela qual estava ali, sem
nenhuma remuneração, cdlaborando com a CRI. Citou sua própria
história para explicar o que vem a ser "retirar o alicerce" de alguém:
contou ter investido praticaente todo o seu tempo, sua inteligência e
conhecimento para que a eknpresa onde trabalhava fosse construída e
ficasse rica; a empresa foi privatizada, e ele foi mandado embora.
Hoje é desempregado: apesar de mundialmente conhecido como
autoridade científica, ape gar dos 12 livros publicados na área de
carbonização, apesar dos muitos prêmios de melhor trabalho em
congressos, apesar dos mais de 50 trabalhos publicados, até mesmo
internacionais, e dos muitos convites para conferências em todo o
mundo, não consegue emprego no País. Disse, porém, insistir em
defender as suas idéias 1 aquilo que acredita ser bom para a
sociedade.

Reconheceu que, embora haja empresários inescrupulosos nesse
setor, é necessário separar o joio do trigo; há que se identificarem os
vetores mais bem intencionados e bem preparados e reforçar sua
posição, em vez de aniquilár a todos.

Solicitado a opinar sobrb uma possível limitação, no Estado, da
utilização do coque como energia, o Sr. Ronaldo Santos Sampaio
disse que isso não adiantai ia, argumentando que não podemos limitar
aquilo em que somos bel-sucedidos. Explicou que o coque é uma
realidade mundial e custa muito pouco. Hoje pode-se importar a baixo
preço o coque da China sem se preocupar com os problemas
ambientais, que ficam para os chineses, e trazê-lo já pronto para fazer
o nosso aço. Precisamos dessa matéria-prima para produzir os
nossos carros, os nossos bns, para construir os nossos edifícios, etc.
Afirmou que a sociedade brasileira já investiu mais de
US$40.000.000.000,00 nessas empresas, para que gerassem
emprego e divisas para oPaís; assim, não seria possível criar-lhes
restrições do ponto de vistá do coque. O que elas deveriam é fazer o
que sempre prometeram: ser mais competentes, aumentar sua
capacidade instalada de prôdução de aço com investimentos próprios,
sem ajuda do Governo cu da sociedade. Acrescentou que, hoje,
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metade das privatizadas já são internacionais e podem receber
subsídios de outros países, como a França, por exemplo, que já
controla 50% da siderurgia brasileira. Segundo ele, essas empresas
têm que ser reforçadas na posição de empresas brasileiras bem-
sucedidas, porque nelas há muitos engenheiros e muitos brasileiros
que são os primeiros do mundo na competência em metalurgia e no
exercício do conhecimento da nossa tecnologia. E também porque
trazem riqueza para o País.

Afirmou não ser contra a siderurgia a coque, mas defender para os
brasileiros excluídos, que são mais de 50 milhões, uma oportunidade
de começarem a crescer.

Solicitado a apresentar à CPI sugestões em termos de legislação, de
criação de programas no Estado, para consolidar e ampliar a
discussão em torno do assunto ou para abrir perspectivas de
mercado, de geração de trabalho e renda e de humanização do
trabalho, o Sr. Ronaldo Santos Sampaio repetiu ser necessário um
sério trabalho de treinamento e preparação do pessoal, para eles
fazerem melhor o que estão fazendo. Segundo ele, isso, de imediato,
já eliminaria toda a parte negativa, que é o trabalho infantil em
condições não adequadas.

Esclareceu que não é contra o trabalho infantil, dizendo que o
importante é o nível de exigência do trabalho e as horas que se
gastam nele. Um menino de 10 anos pode trabalhar uma, duas horas
por dia entregando um jornal, levando a comida para o pai na
carvoaria, mas ele tem que cumprir a sua obrigação para se tornar um
cidadão bem-sucedido. Disse que, numa região de carvoarias, há que
se preocupar em prover escolas para os filhos dos carvoeiros. Que se
coloque uma escola perto das carvoarias, nem que seja uma escola
móvel. Ela poderia ficar de manhã em uma região próxima a uma
carvoaria e de tarde em outra. O ônibus iria com os professores.
Acrescentou que, se as crianças forem tiradas das carvoarias ou
proibidas de trabalhar, elas vão para as favelas e vão se tornar
delinqüentes. Disse que é preciso educar os pais para não precisarem
dos filhos. Insistiu na idéia de que, com a mudança do forno, pode-se
dobrar a produção e ter menos empregados. Enfatizou que a questão
é de treinamento e de monitoramento.

Disse que o carbonizador sem treinamento, incapaz de fazer um
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carvão de boa qualidade, está prestes a desaparecer, porque
acaba representando um isco muito grande para o empresário. Os
que ainda se podem ver nassas condições são os que estão pegando
os resíduos da abertura 1e fazendas para agricultura ou pecuária.
Eles são como ciganos: vão seguindo uma fronteira agrícola e
produzindo o carvão. Esses precisariam de uma ajuda móvel também,
uma escola que fosse jUnto com eles. Também são os vetores.
Segundo ele, o fazendeiro que está abrindo a sua terra vai queimá-la
de qualquer jeito, até porqúe o próprio INCRA exige isso. Para mostrar
como a legislação é ambígua, deu o exemplo de um sem-terra que
recebe um cerradão bravo sob a condição de produzir nessa área em
dois anos. Como ele não tem recursos para cortar uma árvore sequer
ou comprar uma motossetra, ele procura um empreiteiro de carvão.
Este limpa a terra para de de graça e ainda lhe paga R$-100.00,
R$200.00 por hectare. E aquilo que ia ser simplesmente queimado
com fogo já produz um bem, o que é um malefício menor.

Recomendou aos presentes que não se oponham à agricultura
brasileira: ela vem-se expandindo e mantendo a nossa balança de
pagamentos. Citou o caso de uma empresa americana que está
comprando só na Bahia 56.000ha para plantar soja, dizendo que eles
não estão preocupados com carvão, nem querem saber de carvão lá
perto: vão queimar a mal eira que houver lá e plantar 50.000ha de
soja, porque é uma região pltamente competitiva.

Insistiu que o importante é promover as pessoas, e não,
simplesmente criar um obdtáculo para a sua atividade, obrigando-as a
ir para outro lugar, sabe-se[ lá onde.

O Deputado Marco Régis cumprimentou o professor pela brilhante
explanação e fez alguns jomentários acerca do assunto. Disse ter
proposto recentemente, na Assembléia Legislativa, a extinção da
FEAM, porque esse órgão extrapolava os seus limites ao querer
impedir a construção de uma hidrelétrica numa região inóspita do vale
do Jequitinhonha, por razões que ele considera puramente
sentimentais - tratava-se Jos resquícios do quilombo de Porto ( ... ).
Referiu-se ainda à oposição feita a essa proposta pelo Centro de
Documentação EIoy Ferreira da Silva - CEDEFES -, criticando-lhes a
posição e questionando oque eles entendem por progresso, já que
são contra a construção dÓ uma hidrelétrica, que realmente iria trazer
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mudanças para a região, que até hoje tem vivido de esmolas,
migalhas e paliativos por parte do Governo do Estado.

Disse estar preocupado com a possibilidade de a esquerda chegar
ao poder, por causa de posições equivocadas de certas entidades.
Citou como exemplo o fato de o candidato petista à Presidência da
República ter-se visto na contingência de condenar certas invasões do
MST. Afirmou que não podemos ficar, por corporativismo, presos a
certas entidades governamentais.

Contou também que, no auge da crise energética, apresentou um
projeto de lei na Assembléia, propondo incentivo à co-geração de
energia a partir da biomassa na área específica do bagaço da cana e
também incentivo à produção de energia renovável. E como se
surpreendeu com a atitude de um colega parlamentar, cuja origem e
trajetória ele não sabe se é das mais ilibadas, que questionou o
projeto de lei perante representantes de usineiros, dizendo-lhes, na
abertura da reunião, que mais uma vez eles estavam presentes ali
para receberem benefícios do Governo. Explicou que tinha entrado
com o projeto com o mais puro sentimento de apresentar uma
proposta de solução para a crise energética, vendo a possibilidade de
geração de emprego e renda no campo, como o professor havia
sugerido para o setor das carvoarias.

Disse acreditar que o Brasil é um dos poucos países que poderia ser
auto-suficiente no mundo globalizado. Afirmou ter aprendido, com a
palestra, que uma das poucas coisas que o Brasil não tem é o carvão
fóssil, que outros países têm em abundância. Mas considerou não ser
nenhuma desvantagem para nós, porque temos o carvão vegetal,
opção mais adequada para o atual momento da humanidade. Elogiou
a preocupação humanística do professor, dizendo concordar
integralmente com a sua fala.

O Sr. Ronaldo Santos Sampaio disse que aprecia muito a seriedade
do trabalho da FEAM, onde estão muitos de seus ex-alunos, embora
seja prejudicado por algumas de suas atitudes Mas considerou que
agem assim em cumprimento da lei: muitos dos funcionários desses
órgãos, pela escassez de recursos da sociedade, não têm condições
de se atualizarem permanentemente nos conhecimentos do setor em
que estão trabalhando.

Comentou que reconhece nos funcionários da FEAM competência
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técnica pessoal e inteligên ia. Disse que alguns deles são odiados
por colegas do setor de ferro-gusa, mas o problema é todo da
legislação, que dá a order i de forma cega. Seria necessário elaborar
uma legislação mais hum ia e criar formas de, primeiro, educá-los e
lhes dar condições. Disse ue o número de funcionários com alto nível
técnico é insignificante, cor siderando-se as dimensões do Estado.

Para mostrar as irracionE idades da lei vigente aqui, citou o exemplo
da Belcabo, uma firma iue transforma fumaça em produtos da
química fina: praticamente sem recursos, vivendo há dez anos só com
produto auto-sustentável, E empresa tentou mudar-se para uma região
mais próxima da universi' ade, porque existem muitas teses sendo
desenvolvidas ali. Teve sua parte ambiental dificultada, negada,
vendo-se obrigada a arcar com um custo que seria suficiente para ela
dobrar a produção. Con ;iderou ainda o caso hipotético de um
carvoeiro que desejasse cc nstituir a sua empresa: só para conseguir o
licenciamento ambiental a sua pequena carvoaria, ele teria que
gastar legalmente o que anha em dez anos de trabalho. Disse ser
inadmissível uma pequem empresa pagar O mesmo valor que uma
empresa do porte da AÇOI IINAS.

O Deputado Marco Régi disse que muitas dessas irracionalidades
são objeto de reclamaç& s e protestos que chegam à Assembléia
Legislativa. Citou o caso d Coordenação de Vigilância Sanitária, que
nada mais faz do que ci mprir as determinações do Ministério da
Saúde. Disse que, em n me de uma política de regionalização da
saúde, matamos as peque nas cidades. Acrescentou que, apesar das
declarações do Governo da imprensa sobre a necessidade de se
fixar o homem no campo e na pequena cidade, tudo é feito para tirá-lo
de lá. Criticou a Assen bléia Legislativa, que, segundo ele, dá
demonstrações disso qu )tidianamente: ela faz grandes eventos
permanentemente no Est ido, mas somente em cidades-pólo; não
realiza um seminário seq' er em uma pequena cidade para lhe dar
chance de se manifestar. Exemplo recente disso foi que lutou, na
Assembléia Legislativa, p ira que Capitólio sediasse um evento do
Aguas de Minas, algumas euniões prévias para o seminário que seria
realizado nos dias 2 e 3/7/2002, e a cidade, que deu grandes
demonstrações na luta cor :ra a privatização de Furnas, foi preterida.

	

0 Deputado Marco	égis citou fatos que ele considera
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irracionalidades na área de saúde, como o de uma pequena cidade
que construiu o seu hospital com muito sacrifício e recebeu o parecer
de uma tecnocrata da Secretaria da Saúde de que existe a livre
iniciativa para quem quiser construir um hospital em uma cidade, mas
cabe ao Governo querer ou não comprar o serviço desse hospital. A
cidade foi impedida de construir um hospital porque a Vigilância
Sanitária dizia que se deve obedecer aos critérios de regionalização
da saúde.

O Sr. Ronaldo Santos Sampaio disse que temos uma grande
oportunidade de tornar o ecossistema de manufatura mais forte e
pujante em todos os seus vetores, criando justamente força para que
ele aconteça. Disse que, à medida que foi conhecendo este mundo,
perguntava-se o porquê de não haver muita floresta. Criticou o fato de
quem planta eucalipto estar sujeito a uma série de exigências, como a
de pagar caro por uma auditoria para saber se pode cortá-lo -
exigências essas que não são feitas a quem planta soja, milho ou
café. Disse que se criou uma fonte de renda natural para sustentar
alguns sindicatos da sociedade do Estado.

Citou como exemplo a Mannesmann, empresa que, por ser de
biomassa, emprega 8 mil pessoas para produzir 500.000t de aço,
quando uma empresa que produz 4.000.000t de aço emprega 2 mil
pessoas, dizendo que, quando acontece lá um problema em um
processo, a empresa é multada em R$80.000,00. Se o problema
acontece novamente, a multa é de R$180.000,00. Considerou que
esse dinheiro estaria mais bem empregado se fosse guardado em
uma caixinha para plantar floresta ou para treinar o carvoeiro, enfim,
para reforçar a posição do setor, para desenvolver uma tecnologia
melhor. As multas diárias sustentam a própria FEAM. Considerou que
isso é falta de visão.

Disse que isso explica por que a Belgo optou pelo uso do coque em
Monlevade. Não faz sentido manter 130.000ha de floresta, com 4 mil
funcionários no campo, mantendo todo um trabalho gerencíal, escola,
saúde, tratamento, inclusive, das famílias e tudo o mais, quando é
possível importar da China um produto já pronto, que a empresa só
paga um ano depois, sem juros. E muito mais prático comprar o coque
do que estar sempre sob a vigilância dessas instituições e de ONGs e
ainda enfrentar uma série de riscos, como o de ver queimada a sua
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floresta por causa do faze pdeiro do lado que coloca fogo na dele 185
ou de ter a sua fazenda invadida pelo MST... E realmente mais prático
e menos problemático importar energia: paga-se mais caro, mas fica-
se livre de todos os problemas, com a garantia de ter sempre o
produto.

O Sr. Paulo César da Costa Pinheiro lembrou que fomos criados
com a crença de que crtar árvore era pecado, ou seja, fomos
educados para preservar à meio ambiente. Considerou, porém, que
cortar uma árvore plantad para um fim energético traz ganhos do
ponto de vista ambiental, dlo ponto de vista energético e do ponto de
vista de geração de emprego. Frisou a diferença entre as duas coisas:
cortar uma floresta natural cortar uma floresta plantada. Disse que é
preciso mudar essa concepção e ver que uma árvore plantada para
gerar energia, seja ela sob a forma de carvão ou sob a forma de
energia diretamente, é um forma de fixação de capital no Estado, é
uma forma de fixação de emprego no Estado, é uma forma de
geração de renda. Lembrolh que uma das funções da CPI é a geração
de emprego e de renda, daí a importância de se incentivar a geração
de energia de biomassa.

Sobre o trabalho infantil, disse que já teve oportunidade de ver o
trabalho em muitas carvarias em todo o Brasil e que em muito
poucas havia trabalho infantil. Disse que mesmo as pessoas que têm
trabalho braçal, por mais digno que ele seja, não querem o mesmo
trabalho para os seus filho b. Eles querem uma educação para o filho.
Os que colocam o filho rio trabalho certamente o fazem por dois
motivos: ou o filho vai ajudá-los no trabalho ou vai ficar à toa, podendo
criar maiores problemas. concluiu que o trabalho infantil existe onde
não existem oportunidades de educação, pois hoje os pais não
querem que os filhos repitam a sua história. Afirmou que não há
necessidade de leis para trabalho infantil porque a legislação sobre
isso já existe e é muito rígda; o que falta, talvez, é fiscalização sobre
o cumprimento das normas.

Enfatizou que a educação, tanto do ponto de vista da criança como
do ponto de vista do cabonizador, leva a uma maior produção
seguida de menor trabalho, concluindo que ela deve ocorrer para
melhorar um dos dois processos.

Solicitado a apresentar sugestões, nesse aspecto e dentro da
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limitação de uma legislação estadual, o Sr. Paulo César da Costa
Pinheiro começou referindo-se à proibição do "rabo-quente", proposta
pela Deputada Elbe Brandão. Considerou que o "rabo-quente" existe
pela falta de conhecimento; à medida que as pessoas vão
conhecendo um novo forno que produz mais carvão com menos
trabalho, de uma forma mais organizada, automaticamente vão
deixando de usar o antigo. O que a legislação deveria fazer é criar
meios de fixar o homem no campo, valorizando essas formas de
energia, em vez de dificultá-las.

Acrescentou que em uma sociedade capitalista, a legislação é na
ordem dos incentivos ou de restrições. Sugeriu que se diminuam os
impostos de toda a cadeia do uso da biomassa como fonte energética,
diferentemente dos derivados de petróleo. Diminuir impostos dessas
cadeias quer dizer levar impostos para os combustíveis importados e
tirar um pouco dos impostos, ou seja, o fluxo que normalmente se faz
para incentivar uma coisa ou outra.

O Sr. Ronaldo Santos Sampaio recomendou que, se se quer uma
ótima legislação nesse setor, que se copie a legislação da Alemanha,
dos Estados Unidos com respeito à energia renovável. Lembrou que
eles dão um enorme incentivo para energia renovável. Se uma
hidrelétrica ou até uma elétrica a carvão mineral tem que fazer um
empreendimento, e o seu custo de energia elétrica de produção é de
US$22,00 por megawatt, o Governo americano dá, para quem fizer
uma termoelétrica queimando biomassa e resíduos da agricultura ou
até de lixo urbano, US$100,00 durante dez anos - cinco vezes mais.
Além disso, ele dá o investimento necessário para a construção do
empreendimento. Ele empresta o dinheiro para a pessoa. Só a partir
do 100 ano, ou seja, no 110 ano, ele entra no mercado real para
viabilizar o seu negócio. Então, isso é subsídio e ocorre nos Estados
Unidos e na Europa, muito antes de todos esses problemas do CO 2. O
plano estratégico do governo americano é estratégico para aquela
nação, e o Presidente atual tem sido claro nisso. Disse ter dado para o
Presidente de uma empresa o material do Departamento de Energia
Americano, no qual Bush afirma: "Quero 100% de independência
energética neste país até o fim do meu Governo. Ela virá de qualquer
forma. Ou vamos ao Alasca buscar o petróleo ou transformaremos o
máximo que pudermos de energia solar, de biomassa. Não quero
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estiver abundante, podemos até desativar algumas unidades, mas
quero os Estados Unidos 100% independentes". Ele foi contra o
acordo de Kyoto por isso mesmo, porque quer incentivar a abundância
de energia interna no paisl Não quer comprar nada, principalmente o
petróleo.

Os programas de bioóleo e de etanol nos Estados Unidos recebem
bilhões de dólares anualmente. São incentivos diretos, a fundo
perdido, que o Brasil não gastou nos 500 anos de sua história. Estão
investindo pesado. Daqui ai pouco, estarão vendendo álcool para nós.

Solicitado a manifestar siJa opinião sobre essa essa visão de auto-
suficiência americana, desrespeitando o planeta e indo contra
qualquer percepção de ustentabilidade, o Sr. Ronaldo Santos
Sampaio disse ser um pesquisador muito reconhecido nos Estados
Unidos, onde existe, na i Carnegie MelIon University, uma bolsa
chamada Ronaldo Sampaio Scholarship, honra que coube a poucos
brasileiros. Disse que, tod& ano, tem que escolher um brasileiro para
fazer doutorado nessa uniersidade, que oferece uma bolsa de quase
US$40.000,00 por ano e que, nos últimos três anos, não tem
conseguido mais brasileiros para essa bolsa, o que o deixa
contrariado porque sua bade de informações na referida instituição vai
diminuindo.

Explicou que o cientista que convenceu Bush a não participar do
Acordo de Kyoto se chamà John Stable. E um siderurgista, como ele,
mas está amparado porgrande fortuna e pelo Departamento de
Energia, além de dispor dÓ muitas informações e dados para afirmar
que não existe "global army'. Disse não haver condições de se
contrapor às suas idéias levando em conta apenas o CO2.

Citou o exemplo da indústria de tabaco americana, que se viu
obrigada a pagar indenizções altíssimas por causa do câncer do
pulmão. Como o Poder Judiciário dos Estados Unidos é muito forte, a
indústria de tabaco teve que se juntar e propor aos Estados que
recebessem US$260.000.000.000,00 para que as demandas judiciais
diminuíssem. Mesmo asim, se o cidadão quiser dar entrada a
processo, a Constituição ainda está do seu lado. O investimento foi
apenas para que os juízeb concordassem que essas demandas não
atingissem valores tão elevados.
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Considerou que, se os americanos começassem a exigir a

mesma coisa pelo câncer desenvolvido em virtude de uma
termelétrica que joga muito composto sulfuroso na atmosfera,
formando chuva ácida, à primeira sentença de um Juiz obrigando uma
termelétrica a pagar alguns milhões de dólares, certamente o Sr. Bush
se decidiria logo a fazer parte do Acordo de Kyoto.

Repetiu que o CO2 é um caso inerte, mas veio de uma biomassa
que já pagou por seu CO2 , não deve nada a ninguém. Já a energia
fóssil se formou há 600 milhões de anos, quando a atmosfera da Terra
era basicamente constituída de metano e CO 2, com muito pouco
oxigênio e quando nem sequer seria possível respirar o ar que aqui
havia. A fotossíntese foi ocorrendo durante milhões de anos e
acumulando enorme quantidade de biomassa. Havia muito CO 2 , que
crescia de forma pujante, com muita energia térmica, formando
camadas no solo. Depois, os sedimentos caíam sobre elas,
pressionando-as e transformando-as em carvão mineral. Mais
recentemente, há 4 ou 5 milhões de anos, os seres vivos, como
peixes e outros animais, foram também se acumulando e degradando,
gerando o petróleo. Tudo isso contribuiu para limpar a atmosfera de
CO2 e metano, e deixá-la como atualmente é. Hoje, ao utilizarmos a
energia fóssil, estamos fazendo a operação inversa, o que é natural e
científico.

Esclareceu que, quando dizemos que jogamos o enxofre e retiramos
o oxigênio, quando contabilizamos CO 2, é um por um, tanto o CO 2 da
biomassa quanto o da energia fóssil. Contrapôs-se à fala dos que
afirmam que só uma queimada na Amazônia significa mais do que
uma quantidade enorme de gás natural, argumentando que aquela
floresta já terá pago por seu CO2, porque está vivendo hoje, na
superfície do planeta; a outra, que estão queimando, não: ela está
contribuindo duas vezes. Têm de multiplicar por dois, não por um,
como estão fazendo. Para explicar o que ocorre com o planeta Terra,
usou como exemplo o que ocorreria em uma sala fechada, com 21%
de oxigênio e 0% de CO2. Começamos a respirar, vamos consumindo
o oxigênio, e o CO2 vai aumentando. Num dado momento, não haverá
oxigênio para respirarmos, porque teremos queimado nossos
carboidratos com o oxigênio, transformando-os em 002. Esclareceu
que, no Planeta, está ocorrendo isso numa velocidade maior. A
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clorofila, tanto nas algas 'marinhas quanto nas florestas, tem de
trazer de volta o oxigênio e fixar o carbono. Por isso o CO 2 está
aumentando.

Lembrou que o representante do Governo é muitas vezes um
político que não tem embsamento científico para se opor aos outros
lá fora ou para debater dom eles. Explicou que na realidade está
havendo redução da cafrda de oxigênio na atmosfera, e não
aumento da camada de CO2 repetindo que a biomassa é a solução
sempre.

O Sr. Paulo César da Costa Pinheiro disseque, em Minas Gerais,
não há petróleo, nem carvão mineral, inem gás natural. O
desenvolvimento social e econômico só se faz com energia. Então, ou
Minas Gerais assume qUe é o celeiro de biomassa e de fontes
renováveis de energia, sja na forma de hidrelétricas, seja na de
biomassa, seja na de ãana-de-açúcar, ou permaneceremos na
dependência externa de 'energia. Toda vez que usamos petróleo,
carvão mineral ou gás natLiral em Minas Gerais, estamos importando
o combustível. Concluiu qUe o uso das fontes renováveis de energia é
vocação do Estado de Minas Gerais e tem de ser incentivado. A
legislação tem de pensar nisso, porque não temos nenhum recurso
fóssil.

Solicitado a explicar o que é a galinha dos ovos de ouro, expressão
muito freqüentemente usada em sua fala, quem quer matá-la e ainda
que ovos não são de our' , o Sr. Ronaldo Santos Sampaio explicou
que a galinha dos ovos de ouro é exatamente a energia renovável, em
especial a biomassa. A energia eólica é sazonal, uma vez que
depende dos ventos. E nepessário construir o material para coletá-la,
ou seja, as pás, a tecnologia, o motor, e ainda não temos as baterias
que acumulam energia em volume suficiente para, quando não houver
vento, ir liberando a energia. E ela não tem o poder de trazer o
oxigênio de volta para a atmosfera, embora seja energia renovável.
Além disso, não fixa o homem ao campo, porque o equipamento é
instalado, gera eletricidade, e não há necessidade de o homem ficar
olhando para tal poluição visual. Esclareceu que a galinha dos ovos
de ouro é um processo que utiliza a biomassa de forma holística, já
que o que há de melhor n biomassa é utilizado para produzir riqueza.
Disse ser necessário buscar outras utilizações para a biomassa, de
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forma a gerarmos mais dinheiro e empregarmos mais mão-de-obra
no campo. Citou como exemplo a madeira para serraria, que gera
maior valor agregado. Explicou que ela produz quase 50% de resíduo,
dos quais 30% podem ser transformados em carvão vegetal para fins
siderúrgicos e os outros 20% podem ser transformados em MDF, que
é o resíduo de madeira prensado com alcatrão vegetal e transformado
em resina. Disse que precisamos investir mais recursos e contar com
pessoas comprometidas e dispostas a encontrar uma solução.

Afirmou que, tecnicamente eles têm a solução, mas não têm
recursos financeiros além dos que conseguem de seus próprios
bolsos. Citou como exemplo a Biocarb, um centro de pesquisa auto-
sustentável em prol do benefício da sociedade, levado adiante por
pessoas desempregadas, que não têm como sobreviver, a qual, em
breve, deve ser comprada por uma multinacional.

Disse que é necessário elaborarmos as legislações que criem os
vetores. Para exemplificar, comentou o que ele classificou de 'melhor
negócio do mundo": a escória de um alto-forno na região de Sete
Lagoas é parcialmente granulada e vendida para a cimenteira, bem
barato. Se britássemos a escória, teríamos uma brita melhor do que a
calcária. Uma legislação poderia, então, exigir que pelo menos 50%
de toda a brita utilizada em um município com vocação siderúrgica
fosse de escória.

Sugeriu também que se desenvolvesse um programa de fertilizantes
agrícolas com base nas escórias siderúrgicas da biomassa, que, ao
contrário da escória siderúrgica de energia fóssil, não contém
elementos perniciosos para o solo, porque veio do solo, da planta. Os
sais minerais que estavam na própria planta foram eliminados na
escória; então, volta-se com ele para o sistema e adicionam-se alguns
fertilizantes, usando essa energia.

Considerou que o ser humano tende a seguir o caminho de menor
dificuldade, menor resistência: se tem a biomassa disponível, não
precisa plantar floresta e manter "n" pessoas no campo. As usinas
integradas a coque no Brasil não têm mina de carvão; a mina está na
China, na Austrália, na Polónia e na África do Sul. Criticou as
dificuldades enfrentadas pelos que optam pelo carvão vegetal, como a
exigência de que uma siderúrgica à base de biomassa espere sete
anos para produzir carvão, o que equivale a exigir que uma
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siderúrgica à base de energia fóssil tenha sete anos em estoque de 191
carvão mineral e importado que é US$1.000.000.000,00 para
4.000.000tIao ano. Concluiu que o custo financeiro disso no Brasil,
que tem as mais altas taxas de juros do planeta, seria altíssimo:
US$1.000.000.000,00 a 29%, às vezes 25%, são US$250.000.000,00
por ano - dinheiro suficient para fazer toda a floresta necessária para
a siderurgia brasileira.

Quanto ao ovo que não é de ouro, explicou que é o garimpeiro, que
não planta floresta, que te9ceiriza de forma incorreta a operação para
ter o carvão pelo preço mais baixo, sem se preocupar com quem o fez
ou com onde e como el foi feito. O ovo que não é de ouro é
exatamente o indivíduo que não se preocupa com a origem do insumo
que está usando no seu bem produtivo. Aquele que terceiriza pode
fazê-lo de forma correta, salutar, produzindo com qualidade. Há
carvoeiros até com nível d4 mestrado. O importante é dar às pessoas
mais condições e conhe4mento. O Estado deve criar recursos e
formas de viabilizar a formação daqueles que realmente estão
comprometidos com a geração de riqueza e distribuição de renda na
sociedade.

Enfatizou que o ovo de ouro é ter um processo bem feito, correto,
usando energias renováveis, em especial da biomassa. Cada lugar
tem seu potencial. O métdo de crescimento usado no Brasil não
pode ser proposto para a ilha de Trinidad e Tobago, onde há gás
natural, de graça. Lá, seia o caso de se propor outra forma de
crescimento auto-sustentâvel. Advertiu ser necessário saber
diferenciar o que está senão malfeito, pois há empresários de todo
tipo envolvidos no setor, colmo ocorre nas demais áreas: os bandidos
são os ovos que não são de ouro; os mocinhos são os ovos de ouro.

O Sr. Presidente afirmou que a preocupação da CPI é a de
identificar o que é bom, garantir o desenvolvimento do Pais, o
aproveitamento dos recursos naturais e o respeito aos trabalhadores
que contribuam para a riqueza da Nação. Não se trata apenas de uma
determinada tração ness componente de produção, que possa
ganhar muito à custa da eploração da maioria, nessa situação mais
perversa, em que, lamentavelmente, a terceirização tem sido um
instrumento de precarizaço desse trabalho. Acrescentou que as
palavras do Sr. Ronaldo troMxeram novas luzes para a elaboração de
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um relatório capaz de expressar essa realidade do Estado.
Considerou a contribuição importante, por mostrar que, através da
educação e de tecnologia simples, podemos agregar mais valores,
aumentar a capacidade de utilização, otimizar o aproveitamento da
madeira, energia, dos seus subprodutos e melhorar, nessa cadeia de
produção, todos aqueles que estão inseridos nela.

Afirmou que não podemos continuar na lógica perversa da
concentração da riqueza à custa de sacrifício. Incluiu-se entre os
muitos parlamentares que verificaram "in loco" algumas situações
desumanas de trabalho. Comparou a situação do trabalhador do
carvoejamento da madeira ou da extração mineral à dos trabalhadores
da mina de Morro Velho, que sofrem de silicose, com perda da saúde
e da qualidade de vida Disse que todos têm de se preocupar com a
situação do trabalhador, não importa que seja chinês, asiático,
europeu ou americano, importa que seja um ser humano que está
sendo maltratado. Se compararmos o trabalho com a extração do
carvão mineral com o da exploração vegetal, veremos que o segundo,
por sua própria natureza, é mais suave. Salientou que, respeitando e
aprimorando a legislação vigente, podemos ter condições muito mais
adequadas de produção, de desenvolvimento, com equipamentos de
produção ( ... ).

O Sr. Ronaldo Santos Sampaio lembrou que, em uma carvoaria,
encontra-se o melhor filtro do mundo e o primeiro filtro do planeta
Terra para eliminar as impurezas da água: o carvão vegetal.

O Sr. Presidente concordou, dizendo que, quando se trabalha sem
os equipamentos de proteção, pode ser um risco, assim como quando
se ingere um alimento de boa qualidade que não está adequadamente
cuidado. Disse ter testemunhado situações boas e situações
inadequadas de trabalho. Em visita a algumas áreas de exploração,
de extração de madeira com segurança, viu equipamentos altamente
sofisticados, tecnologicamente avançados e as pessoas com todos os
equipamentos de proteção, capacete, perneiras e óculos.
Dependendo do tipo de trabalho que iam desenvolver, tinham um
equipamento adequado.

Enfatizou que o que a CPI está levantando são as contradições
nesse processo, em que apenas o que é de menor referência é o valor
salarial: os trabalhadores ganham pouco, trabalham muito, dormem
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muito mal, comem mal, alimentam mal e bebem água suja. Disse
que há uma relação espectral entre condições extremamente
precárias e condições 4equadas de trabalho e que é possível
verificar esse espectro todo. Disse que todas as pessoas que querem
ver o País avançar deve rh quebrar os ovos que não são de ouro,
impedindo que eles se reproduzam.

Afirmou estar convicto de que a Deputada Elbe Brandão estaria
mais fortalecida ainda corH as considerações dos dois professores
para estabelecer um relatório capaz de exprimir a condição atual de
trabalho nas carvoarias e ha indústria extrativa, de uma forma geral.
Disse ser necessário d4unciar com muito vigor o processo de
terceirização, mais do que a caracterização da ilegalidade dele.
Poderíamos chegar à conclusão de que o processo de terceirização,
como meio, é ilegal, mas está adequado. Acrescentou que é possível
avançar na mudança da legislação, para torná-la compatível com uma
realidade mais avançada, ressalvando que é necessário reforçar que
não se admite a terceiriza4ão como precarização do trabalho, e mais
do que isso: não se admitê a precarização do trabalho em nenhuma
outra condição.

Acrescentou que o que 1 se quer é uma relação de trabalho que
possa repercutir em favorda vida, da dignidade, do bem-estar das
pessoas, em toda a cadeia de produção. Segundo ele, a vida e a
saúde são direitos inegociáveis: ninguém pode colocar a saúde como
um negócio, não pode gastar sua saúde para aumentar a produção.

Disse ser possível fazer do Brasil uma nação muito melhor para
todos, não só para alguns, enfrentando a lógica da concentração da
riqueza com muita oudadia e determinação. Para isso, os
parlamentares estão dís4itindo, construindo e refletindo com o
conjunto dos trabalhadores, empresários, sindicatos. Com relação às
críticas feitas à FEAM pelo Deputado Marco Régis, disse que é mais
necessário discutir o mérto das leis do que acusar os técnicos.
Acrescentou que, tendo lido o relatório da FEAM a respeito da
construção da hidrelétrica, achou que os técnicos foram muito
corretos: mostraram cercd de 40 critérios que deveriam ter sido
observados pela CEMIO, para implementar a obra, e não foram.

O Sr. Ronaldo Santos sdmpaio disse que isso deve ter ocorrido no
período em que uma empresa privada, a AES, estava controlando a



194
FEAM, acrescentando que a eles não interessam detalhes:
compram por tora e resolvem.

O Sr. Presidente lembrou que o que interessava à CPI era o rigor no
relatório, acrescentando que o errado seria o Governo afrontar uma
condição preestabelecida.

Contou que, no dia em que participou de uma discussão na FEAM
sobre a construção da hidrelétrica em lrapé, mostrou-se favorável à
idéia, porque também considera que seria um fator de
desenvolvimento para o Jequitinhonha. Mas ressaltou que não queria
ver desrespeitados os direitos fundamentais dos que vivem ali, que ali
têm suas raízes e que depois que saírem não poderão voltar para a
terra onde nasceram e construíram seu primeiro aprendizado.
Acrescentou que, em se tratando de um quilombo, temos de saber as
conseqüências de sua inundação, pois aqueles que moram lá têm
muito mais do que a terra: têm raízes, tradições, cultura, e não podem
ser tratados do mesmo modo.

Lembrou que a terra não é ruim; é uma terra extraordinária, o que
falta é o adequado cultivo. Considerou o exemplo do cerrado, que, há
alguns anos, talvez não valesse nada e hoje é reconhecido como um
potencial extraordinário, não só de produção, mas de fontes
alternativas de medicina, da riqueza genética, tanto do ponto de vista
da fauna quanto da flora.

Afirmou que não se deve tratar o Jequitinhonha de maneira
preconceituosa, mas conhecer-lhe a beleza, a riqueza, a cultura, as
potencialidades e fazer energia lá, onde há reservas extraordinárias,
que são as florestas. Lamentou que esse tão grande potencial
energético - talvez esteja ali a maior reserva contínua de floresta
plantada - até hoje não tenha trazido benefícios significativos para o
Jequitinhonha. Empresas que o povo do Jequitinhonha ajudou a
construir não estão dando retorno para eles. Declarou que a galinha
dos ovos de ouro está ah, mas que cada árvore cortada, cada pedaço
de carvão produzido deve gerar riqueza para o Jequitinhonha.
Salientou que não devemos ficar questionando a ausência de escolas.
No Jequitinhonha devia haver escolas para todos; devia haver saúde
para todos; devia haver proteção para todos; parte da riqueza ali
gerada devia ser destinada àqueles que trabalham.

Disse ser testemunha de muitos casos, no Jequitinhonha, de
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cedo, não têm suas horas contadas
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lógica da representação popular. Muitas alterações legais que a
Assembléia Legislativa tem feito resultam de sugestões colhidas em
audiências públicas, em seminários com a participação da
comunidade e das entidades nas galerias e em diferentes momentos.
Disse haver muitas coisas boas, que só podem ser contestadas
quando ferem os interesses privados, corporativos e localizados.
Logicamente, a lei estabelece parâmetros e limites, e se defendemos
um estado democrático de direito, temos de cumpri-ia.

O Sr. Ronaldo Santos Sampaio parabenizou o Deputado, dizendo
concordar integralmente com suas palavras. Expressou seu desejo de
que a visão e a proposta da Deputada Elbe Brandão fossem
colocadas em prática. Propôs que se faça em lrapé um sistema em
que todos possam sair ganhando. Afirmou que o perímetro de uma
represa no Norte de Minas tem um valor econômico inestimável como
área de lazer, de atração e de turismo, porque as águas são
cristalinas e bonitas, e a região tem muito sol e pouca chuva. Sugeriu
que, ao se colocar ali uma represa, que ocupará uma área física, as
pessoas removidas do local se tornem donos desse perímetro, com o
compromisso de preservar uma certa faixa para evitar que a lama suje
aquela água, inviabilizando-se o turismo. E que o outro pedaço seja
um espaço necessário para que a pessoa tenha a sua pequena
agricultura, pecuária e até uma microfazenda florestal, que forneça
lenha de forma perene ao longo da sua existência. Considerou que os
dois lados sairiam ganhando: o antigo morador ganha a área para
tomar conta, cumprindo com a legislação, e a dona da represa não
terá de desembolsar o custo diário e para sempre da manutenção de
todo aquele perímetro da lagoa. Disse vislumbrar uma série de
oportunidades para os industriais e para os pecuaristas que serão
desalojados. Sugeriu que se aprove o projeto e, logo em seguida, se
verifique o número de desabrigados, a forma de distribuição dos lotes,
os recursos que serão destinados a educação e treinamento.
Acrescentou que a biomassa, que pode ser transformada em carvão,
poderá transformar-se em gás sulfídricoS ou outros, deteriorando-se a
qualidade da geração hidrelétrica da represa. Se for transformada em
carvão, seria de exclusivo direito e benefício daqueles que estão
sendo desalojados, que seriam empresários educados e treinados,
com recursos, para que sejam colocados também na competência
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pois seriam beneficiados dpm uma água de melhor qualidade e com
uma represa com maior segurança e com um menor assoreamento.
Todos sairão ganhando, desde que se pense pró-ativamente.
Considerou que uma conseqüência natural é que venham as estradas
em posições estratégicas para o acesso e posições de um maior
potencial turístico e de gera ção de frutas e de legumes. Parte da água
represada seria usada para'irrigação. Concluiu que assim todos saem
satisfeitos, acrescentando hue a legislação é a forma de fazer com
que isso de fato aconteça. Acrescentou que nada disso acontece sem
a presença do homem bem-intencionado, com conhecimento e com
treinamento. Se os filhos dbs carvoeiros souberem fazer bem feito o
carvão, poderão até deseja rj ser carvoeiros.

Interrogado pela Deputada Elbe Brandão sobre o custo da casa de
madeira, se é similar ao custo de uma casa de alvenaria e se isso
poderia fazer parte de um programa habitacional para a população de
baixa renda, que está sem teto e vivendo em condições subumanas, o
Sr. Ronaldo Santos Sampaio respondeu que, para que se tenha a
madeira, é preciso plantar, explicando que para um eucalipto estar em
idade de se transformar eml madeira para fins de construção civil, por
exemplo, precisa-se de 121a 13 anos. Então, há que se investir e
esperar por esse tempo, pãra, depois, na serraria, transformar essa
madeira. Usou como termo Ide comparação a indústria de metais dos
Estados Unidos, seja de core, seja de alumínio, seja de aço, todas
juntas faturam perto deUS$120.000.000.000,00 e empregam
quatrocentas e poucas mil pessoas, ao passo que a indústria de
produtos florestais fatura nos Estados Unidos US$370.000.000.000,00
por ano e emprega 1.400.000 americanos. Disse que a riqueza lá é
bem distribuída. Comentou que há muito segredo por trás da geração
de riqueza das nações, e uta delas é a combinação de materiais de
maior vetor de distribuição de renda e de geração de riqueza.Concluiu
que a combinação do aço cbm a biomassa, ou seja, com a madeira,
para o Brasil, é o vetornatural de maior :geração de riqueza.
Comentou o caso do Pró-álàooI, lembrando que o bagaço de cana é
fonte de uma energia nobre'que foi plantada, que tirou os recursos do
solo e que está sendo degrdada, transirmando-se em geradora de
CO2, pela qual teremos de pagar. E melhor que se torne eletricidade.
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Explicou que os países desenvolvidos e até a legislação brasileira

permitem que se pague mais por essa eletricidade, mas é preciso que
os donos da eletricidade sejam obrigados a cumprir a legislação
comprando essa eletricidade. Insistiu na tese de que o Brasil produz o
dobro do aço de que a nossa população precisa. Hoje, nosso
consumo "per capita" é de 109k, e estamos produzindo duzentos e
poucos quilos de aço por habitante, quando a Venezuela produz 127k
por habitante, a Coréia, 800k, Taiwan, 400k, o Japão, 500k, e os
Estados Unidos, trezentos e poucos quilos por habitante.

Contou que, em 1992, propôs à PUC um programa de computador
que se chamaria Pró-Passarela, que permitiria calcular tudo o que
fosse necessário para a construção de uma passarela - vigas,
parafusos, porcas -desde que se soubesse a largura da rua e a altura
em que seria construída. A Diretora de um grupo que quisesse uma
passarela perto de sua escola poderia verificar o preço dos produtos
no mercado e, com o disquete e o valor, poderia ir a uma empresa
qualquer que desejasse veicular a sua propaganda na passarela
pedindo-lhe que pagasse pela obra. O projeto não foi adiante porque
dizem que não se podem construir passarelas sem a licença do
DNER. Haveria o aumento do consumo de aço, geraria emprego,
resolveria o problema da transposição, aumentaria a segurança no
trânsito e o fluxo de velocidade. Tudo isso ocorreria sem nenhum
custo.

Disse ter também um projeto na área de tratamento de água e
esgotos, que propôs para a UNESCO, sem custo para a sociedade.
Comentou que as pessoas não prestam atenção, porque há o dinheiro
carimbado: o dinheiro da ONU, por exemplo, só é entregue ao Fulano
indicado. Citou também o caso de Carajás, contando que, em 1994,
ele, Maria Emília e outras autoridades mundiais na matéria
propuseram ao Banco Mundial um ecossistema de manufatura para o
grande Carajás. Era dinheiro do Governo alemão que visava ao
contrário, ou seja, que lá se implantasse a utilização da energia fóssil,
alegando que estavam queimando floresta. Disse que, com 1% dos
recursos, provaram o contrário, ou seja, que se poderia gerar muito
mais riqueza preservando a floresta amazônica, com muito mais
garantia, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista
social, se fosse o ecossistema de manufatura baseado nisso aí. Na
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segunda etapa do projeto, hue era a execução, o dinheiro caiu na
mão de outra pessoa. E nada foi construído nem feito.

Advertiu os parlamentares, a quem diz considerar pessoas de boa-
fé, que escolham as pessos adequadas, dando-lhes condições para
que façam do sonho realidade.

O Sr. Presidente propôs CPI e à Deputada Elbe Brandão que se
assegure, como proposição no relatório, um seminário para analisar
todo o arcabouço legal quetrata da questão das extrações mineral e
vegetal, com vistas a identificar os problemas, os desafios, os
entraves e os estorvos na lei para aprimorá-la e fazê-la valer no que
ela tem de melhor do pontà de vista da garantia do desenvolvimento
humano, da criação de oportunidades e riquezas e de garantias
maiores para o Brasil. Afirmou que, além de poderem dar uma
contribuição importante, pata sistematizar a estrutura legal, do ponto
de vista da regularização ê da implantação de outra estrutura, em
Minas, também poderiam encaminhar ao Congresso Nacional as
sugestões da CPI.

Advertiu ser necessária muita agilidade já que a investida de
grandes e poderosos interesses sobre o País nos coloca em situação
de risco e de necessidade 

de 
dar respostas imediatas.

Discordou da afirmação qio Prof. Paulo de que aprendemos que
cortar árvore é pecado, afirmando que a realidade do País sempre foi
a destruição, absolutamentej irresponsável, de matas e cerrados. Esse
foi, a seu ver, o grande problema. Se entendêssemos que cada planta
só poderia ser cortada e destruída seguindo a lógica do
aproveitamento, e não a l 9gica da destruição, o País seria outro.
Afirmou que perdemos muitas nascentes de veredas e de florestas
extremamente importantes. Só agora estamos aprendendo o conceito
de preservação.

A Deputada Elbe Brandão 1 agradeceu ao Prof. Sampaio e ao Prof.
Paulo por suas palavras, formulando votos de que nossa legislação
tenha uma noção do todo, da suste ntabilidade, e respeite os
brasileiros que produzem ciência e os que viviam fora e voltaram ao
País, com a finalidade de contribuir para seu avanço. Sugeriu que as
críticas não sejam recebidas como entraves, mas como pontos de
discussão e aprimoramento do processo democrático e que a CPI, a
partir do conhecimento da verdade e de nossas mazelas, possa
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construir caminhos para um Brasil justo, que gere renda, riqueza e
um processo de inclusão social. Concluiu com o seguinte
pensamento: "Quando se discute a sustentabilidade, não herdamos a
terra de nossos antepassados, já a estamos tomando emprestada de
nossos filhos".

O Sr. Paulo César da Costa Pinheiro finalizou, lembrando a vocação
de Minas Gerais para as fontes renováveis de energia, pensando
nessa vocação como uma das grandes soluções para nosso Estado.

O Sr. Ronaldo Santos Sampaio, também para finalizar, recomendou
que os Deputados dêem maior valor ao conhecimento, dando o
exemplo dentro de casa; que criem grupos, a exemplo dos "think
tanks", formados de reconhecidos especialistas, oriundos da
universidade e da sociedade, que pensem em soluções, que dêem
diretrizes ao Poder Legislativo para que possa atingir o alvo de forma
sólida e correta, e não influenciado por uma ONG ou por um poder
econômico muito forte e presente.

O Sr. Presidente agradeceu a presença dos parlamentares,
convocou os membros da Comissão para a reunião seguinte,
determinou a lavratura da ata e encerrou os trabalhos.

6.3 - Anexo III - Relatórios das visitas.
1 o Ministério Público do Trabalho, no Plano de Investigação Coletiva
03/2001, Anexo 1, fls. 152, assim se manifesta: 1. Restou deliberado
pelos Procuradores Oficiantes neste feito que a empresa Rima
Industrial S.A., por manter trabalhadores registrados na atividade de
carvoejamento, não obstante terceirizar o transporte de lenha, será
utilizada como paradigma para as ações contra as demais
siderúrgicas e empresas de atividade florestal, porquanto seus
empregados estão amparados pela legislação trabalhista de forma
satisfatória. 2. Assim, o presente anexo deverá ter suspenso seu
curso, até deliberação posterior".

- Publicar para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento
Interno.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Rezende,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
Complementar n° 45/2002. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do
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:ado Adelino de Carvalho e outros,
?união especial para homenagear a Igreja

A Presidência defere o requerimento de
XXI do art. 232 do Regimento Interno, e

Márcio Kangussü e outros, solicitando a
ia] para comemorar o cinqüentenário de
ste. A Presidência defere o requerimento
XXI do art. 232 dó Regimento Interno, e

?nsão da Reunião
sidência vai suspender a reunião por
entre as Lideranças sobre a apreciação

Estão suspensos os nossos trabalhos.
rtura da Reunião
Alvaro Antônio) - Estão reabertos os

de Requerimentos
mento do Deputado Antônio Andrade,
me de urgência para o Projeto de Lei n°

Regimento Interno.
Requerimento do Dep

solicitando a realização de
Evangélica Reino dos Céi
conformidade com o incis
oportunamente fixará data.

Requerimento do Deputa
realização de reunião esp
fundação do Banco do Nor
de conformidade com inci
oportunamente fixará data.

Si
O Sr. Presidente - A 1

1 h3omin para entendimeni
da matéria constante na n

O Sr. Presiden
nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - Re
solicitando tramitação em
1.416/2001.

?stão de Ordem
O Deputado João Leite - )staria que V. Exa. determinasse a leitura

do projeto para o qual o Líder do Governo solicita urgência na
tramitação.

O Sr. Presidente - E ré(	Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à leitura do projeto.

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Lê:)
- O Projeto de Lei n° 1 416/2001, lido pelo Sr. Secretário, foi

publicado na edição do dia 1
O Sr. Presidente - Em vota o, o requerimento. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como e encontram. (- Pausa.) Aprovado.
ração de Voto

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votei contrariamente ao
requerimento por entender que temos que analisar novamente esse
projeto. Temos que ter ol cuidado de discuti-lo, por isso votei
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contrariamente à solicitação de se dar o caráter de urgência à
votação desse projeto.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a

Presidência passa à T Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. A Presidência, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n° 7, solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a verificação de quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados. Não há

quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 4, às 9 horas, e
para a reuniao extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 942/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Jeová Shalon,
com sede no Município de Matozinhos.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem o objetivo precípuo de congregar órgãos e

pessoas interessadas em melhorar as condições de vida dos
moradores da comunidade. Por tal razão protege a saúde da família,

—



203
apoiando a maternidad	a infância e ã velhice, promove
campanhas filantrópicas e irsos de capacitação profissional.

A assistência psicoIógic além do apoio material prestado aos mais
necessitados, faz parte tar >em das suas iniciativas.

Conclusão
Diante do exposto, s	s pela aprovação do Projeto de Lei n°

942/2000 na forma propc
Sala das Comissões, 4	setembro de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA T NO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.205/2002

Comissão de	ção, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputad' Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em tela
tem por objetivo seja dad nova denominação à Escola Estadual de
Heliodora, situada no muni [pio de mesmo nome.

Após exame preliminar Jo projeto, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e lega Jade, tal como apresentado, cabe a este
órgão colegiado apreciá-lo :onclusivamente, nos termos do art. 103, 1,
"b", do Regimento Interno.

ndamentação
Para efetuar o exame de rito da proposição, não podemos deixar

de ressaltar que sua aprese ação decorre do desejo expresso não só
pelo corpo docente e disc de da Escola Estadual de Heliodora -
unidade escolar esta que, título de esclarecimento, foi criada em
1965 por força da Lei n° 3. 3 e, em 1987, em virtude da Portaria n°
1.298, passou a ministrar isino de 2° grau -, como também dos
membros da Câmara de V adores, conforme documentação anexa
ao projeto.

Além disso, a Secretaria Estado da Educação, por meio da 3T
Superintendência Regional le Ensino de Pouso Alegre, á qual está
subordinada a unidade esc lar, manifestou-se favorável à pretensão
de mudança de nome.

Na verdade, a proposta dE se alterar a denominação do educandário
vem ao encontro do anseio peneralizado da comunidade heliodorense
de se prestar homenagem, iinda que póstuma, ao ilustre e saudoso
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Prefeito Celso Vieira Vilela.

Compreende-se essa intenção de se tornar viva a memória dessa
pessoa, nascida em 1913, ao lembrarmos que, além de ter se
destacado como autêntico humanista, sempre atento às necessidades
do próximo, teve participação direta no processo de emancipação do
município, ocorrida em 1948. Além disso, na gestão dos diversos
mandatos como Chefe do Poder Executivo, notabilizou-se por seu
trabalho arrojado e destemido para dotar o município de infra-
estrutura, especialmente de saúde e de ensino.

Esses traços de sua vida, por si mesmos, nos indicam tratar a
proposição de justa e merecida honraria a esta tão querida
personalidade que foi o Sr. Celso Vieira Vilela.

Conclusão
Tendo em vista o relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 2.205/2002 na forma originária.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.216/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Bené Guedes, por meio do projeto de lei em exame,
pretende seja declarada de utilidade pública a Sociedade Filantrópica
Presidente Juscelino Kubitschek, com sede no Município de São
Gonçalo do Sapucaí.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e apresentou a
Emenda n° 1, cabe agora a este colegiado deliberar conclusivamente
sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, 'a". do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Sociedade Filantrópica Presidente Juscelino Kubitschek é uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo o
congraçamento da comunidade para de combater a pobreza por meio
da distribuição de donativos, oferta de serviços médicos, entre outros
benefícios, além de oferecer reabilitação a pessoas portadoras de

rÀ'l
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ii os moradores do município referido, ao
s sociais, recreativas, desportivas e

ia-se merecedora do titulo proposto.
sentada pela Comissão de Constituição e

sua inocuidade, pois repete os termos do
qual não lhe damos acolhida.
Conclusão

imos pela aprovação do Projeto de Lei n.°
.o da Emenda n° 1, apresentada pela
Justiça.
setembro de 2002:

10 ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.222/2002

Ao, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório
do Deputado Ivair Nogueira, objetiva

a Federação Mineira de Tiro Prático, com

preliminarmente pela Comissão de
que concluiu por sua juridicidade,
de, cabe agora a este órgão colegiado

)bre a matéria, conforme preceitua o art.

deficiência.
A entidade assiste tami

proporcionar-lhes ativid
culturais. Por tal motivo, t

Em relação à emenda a
Justiça, propugnamos pe
art. 1° do projeto, razão p

Pelas razões expostas,
2.216/2002 e pela rejei
Comissão de Constituição

Sala das Comissões, 4 c
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TU

Comissão de

O projeto de lei em tE
declarar de utilidade públic
sede no Município de Betir

Examinado o projeto
Constituição e Justiça,
constitucional idade e lega
deliberar conclusivamente
103, 1, "a", do Regimento li

A Federação mencionada
lucrativos, de caráter desp
prático, que tem por finS
competições, bem como o
interessados.

Contribui, ainda, para o dE
seus filiados, cooperando
nacionais.

Pelo trabalho relevante qi.
entidade merecedora do títu

relatório é uma entidade civil sem fins
'o e amador, na modalidade de tiro
le organizar e promover torneios e
:er aulas e exercícios regulares aos

vimento cultural, moral e cívico dos
integrá-los em torno dos valores

desenvolve na área do lazer, torna-se a
declaratório de utilidade pública.
Conclusão

rÀ
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 2.222/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Antônio Carlos Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.224/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Maria Olívia,
pretende seja declarado de utilidade pública o Centro de Convivência
Grupal de Idosos de ltuiutaba - CCGII -, com sede no Município de
ltuiutaba.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e apresentou a
Emenda n° 1, cabe agora a este colegiado deliberar conclusivamente
sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Centro mencionado no relatório é uma sociedade civil de caráter

assistencial e sem fins lucrativos.
Tem como principal objetivo executar uma política de promoção

social voltada para o idoso, priorizando sua integração na
comunidade, além de desenvolver programas e atividades buscando a
melhoria de suas condições biopsíquicas. Ademais, presta assistência
social aos mais carentes, enfatizando os pontos seguintes: saúde,
higiene, lazer e trabalho comunitário.

Pelos princípios que norteiam as atividades da entidade, ela se torna
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aludidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.°

2.224/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.952/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

rÀ
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Relatório
ir Nogueira, o projeto de lei em exame,

utiva a doar ao Município de Abaeté o

Comissão de Constituição e Justiça, esta
der à análise dos aspectos jurídico,

técnico emitir seu parecer, conforme o
do Regimento Interno.

e tem por escopo autorizar o Poder
Aunicípio de Abaeté, para a construção de
do ao interesse da saciedade, pois a sua
ra as leis, deve sempre prevalecer nos
bens públicos.
decorre da exigência consignada na Lei
54, que estatui normas gerais de Direito
ão e o controle dos orçamentos e dos
idos, dos municípios e do Distrito Federal,
do art. 105, ao estabelecer que a
pertencentes ao ativo permanente do

ia com a referida autorização.
que reverte a medida, há de se notar que
nceiro para o Estado; não há, portanto, o

lo do projeto de lei em tela.
° 1, objetivando atender à melhor técnica

De autoria do Deputado
visa autorizar o Poder E)
imóvel que especifica.

Encaminhada a matéria
perdeu prazo para pro!
constitucional e legal do pr

Cabe agora a este órg
disposto no art. 102, VII, "c

A proposição em análi
Executivo a doar imóvel ao
um posto de saúde, atendE
vontade, desde que não
negócios realizados com 05

A autorização legislativa
Federal n° 4.320, de 17/3
Financeira para a elabora
balanços da União, dos Esi
especificamente na § 2
movimentação dos valore
Tesouro só pode ser realizE

A par da interesse coletiv
ela não representa ônus f ir
que possa obstar a tramitaç

Apresentamos a Emenda
legislativa e às exigências 1

Conclusão
Diante do exposta, somo 

1 
s pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.952/2002, no 1° turno, com a seguinte Emenda n° 1.
MENDA N° 1

Dê se aos arts. 1° e 2 0 a sguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder ExScutivo autorizado a doar ao Município de

Abaeté o imóvel constituído de um lote urbano situado na Rua Frei
Orlando, esquina com a Avenida Delfim Morõira, nesse município,
registrado sob o n° 21.373, livro 3-AC, a fis. 47, do Cartório de
Registro de Imóveis da Com4rca de Abaeté.
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Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo

destina-se à construção de um posto de saúde";
"Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos, não lhe for dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo anterior.".

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Gil Pereira, relator - Dilzon Meio - Rêmolo

Aloise - ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.953/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto em análise visa
autorizar a doação ao Município de Abaeté do imóvel que especifica.

Publicada em 22/2/2002, a matéria foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu o prazo para sobre ela emitir
parecer; vem agora a esta Comissão para receber parecer para o 1°
turno, em obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de autorizar o Poder Executivo a fazer a doação

ao Município de Abaeté do imóvel constituído de dez lotes do terreno
situado na Rua Bartolomeu de Gusmão, com área de 6.000m 2, a fim
de possibilitar que aquela administração faça reformas ou ampliação
do prédio ali existente, destinado ao funcionamento da unidade de
saúde do município.

O objetivo do projeto de lei sob comento é a necessária autorização
legislativa para que o Estado destine valores que compõem o ativo
permanente do Tesouro, por meio de venda, doação ou cobrança,
institutos regulados pelas normas de natureza constitucional,
administrativa e de direito financeiro.

Analisando os documentos que fazem parte do processo, pode-se
ressaltar que a matéria não encontra impedimento de natureza
financeira e orçamentária por não representar despesas e muito
menos incremento de receita na contabilidade do Estado. Ademais, na
certidão emitida pelo registro de imóveis daquele município, a área em
questão foi objeto de doação por parte da Prefeitura do referido
município ao Governo do Estado. Não existiu, portanto, desembolso
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para a integração do terreno ao seu

derações, devemos salientar que a
jurídico em exame resultará em benefícios
área servirá para ampliar o pronto-socorro
ossibilitando maior atendimento àquela
)pulacional crescente, como constatado no

Conclusão
nos pela aprovação do Projeto de Lei n°

forma do Substitutivo n° 1, a seguir

pecuniário por parte do E
patrimônio.

Inteirado dessas co
autorização para o negóc
para a comunidade, pois
ali em funcionamento,
comunidade, em número
último censo.

Em face do exposto, or
1.953/2002 em 1° turno
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao

Município de Abaeté
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Abaeté parte do imóvel constituído de dez lotes, do terreno situado na
Rua Bartolomeu de Gusnão, desse município, com área total de
aproximadamente 6.000m (seis mil metros quadrados), conforme
Registro n°9.519, livro 3PJtts. 177, de 3/9/49, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Abaeté.

§ 1° - A área a ser doada é a remanescente onde se encontra
instalado o quartel e residêt4cias.

§ 20 - O imóvel destinar-s6frá à construção do posto de saúde.
Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo] de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doaçao, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em rigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as dsposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Gil Pereira, relator - Dilzon Meio - Rêmolo

Aloise - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.988/2002
(Nova Redação nos Termos do Art. 138, § 2 0 , do Regimento interno)

Comissão de Fiscalização Financeira é Orçamentária

rCkA
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Relatório

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em pauta altera
disposição da Lei n° 14.062, de 20/11/2001.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela antijuridicidade,
inconstituciona[idade e ilegalidade da proposição, mas seu parecer foi
rejeitado em Plenário.

Rejeitado o parecer do relator, esta Comissão passa a emitir o
parecer nos termos do § 20 do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento revoga os arts. 22 e 23 da Lei n° 14.062,

de 2011112001. O art. 1° diz respeito aos créditos tributários que
tiveram por base de cálculo para fins de substituição do imposto o
preço máximo de venda ao consumidor sugerido por tabelas
divulgadas por entidades representativas do comércio varejista de
medicamentos. O art. 20 refere-se ao cancelamento do crédito
concernente à falta de recolhimento do imposto quando do
desembaraço aduaneiro de máquinas, equipamentos, peças e
acessórios importados do exterior e destinados a integrar o ativo
permanente da empresa industrial adquirente até a data de 31/8/2001
e que ainda não tenham sido utilizados, desde que observadas as
condições citadas no dispositivo em foco.

A revogação de artigos proposta pelo projeto visa restabelecer
tratamento tributário igualitário aos contribuintes, visto que aqueles
tratavam de benefícios fiscais direcionados a determinado segmento
da economia e a situações específicas de alguns créditos tributários.

Com o objetivo de fazer justiça aos contribuintes, em regime
especial de tributação, que tenham créditos tributários provenientes de
auto de infração, por adotar procedimentos nocivos à Fazenda Pública
Estadual, porém de acordo com o Regime Especial que lhes fora
concedido, esta Comissão apresenta a Emenda n° 1, ao final deste
parecer.

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

1.988/2002 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Acrescente-se onde couber:
"Art. .... - Fica cancelado, na fase em que se encontra, o crédito

rs
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tributário proveniente de A4to de Infração que tenha como suporte
o entendimento fiscal de que o procedimento adotado pelo
contribuinte, embora de acordo com o Regime Especial que lhe fora
concedido, se faz nocivo à Fazenda Pública Estadual.

§ 1° - O disposto no "bapur não se aplica ao crédito exigido
relativamente a período poserior à cassação do Regime Especial.

§ 2 ° - O ato de cassaçã, em qualquer hipótese, deve ser formal,
com a devida publicação no órgão oficial do Estado, sob pena de sua
não-eficácia.

§ 30 - Na hipótese de haver o contribuinte garantido o juízo com
carta de fiança bancária, e tendo esta sido levantada sem trânsito em
julgado da sentença, podera o contribuinte apropriar-se do seu valor,
mediante lançamento em sua conta gráfica de ICMS, sob o título de
"outros créditos".

§ 40 - O valor de que trata o parágrafo anterior será corrigido pela
taxa SELIC".

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Gil Pereira - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.108/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

O projeto de lei em análiàe.do Deputado Rêmolo Aloise, objetiva
autorizar a doação do imóvel que especifica ao Município de São
Tomás de Aquino.

Publicada em 19/4/2002, no "Diário do Legislativo", foi a matéria
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, onde recebeu
parecer preliminar pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Compete agora a esta Comissão proceder ao exame do aspecto
financeiro, em 1° turno, conforme o estabelecido no art. 102, VII, 'd",
do Regimento Interno.

O imóvel em tela foi doado ao Estado de Minas Gerais pela
Sociedade Educadora Aquiens, para que ali fosse construído o
Ginásio Estadual Santo Tomás de Aquino, posteriormente, Escola
Estadual Dr. Tancredo de Lôdmeida Neves. Constituído de terreno
edificado com área de 4.80,00m2, está registrado em cartório sob o
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n° 4.713, no livro 3-D, a fis. 192v, em 12/2/1966. Situa-se na Av.
Governador Valadares, n° 11, no Município de São Tomás de Aquino.
Foi posteriormente entregue à administração municipal, conforme
contrato de cessão de uso celebrado entre o Estado e a Prefeitura
Municipal, por cinco anos, a fim de que nele pudesse funcionar a
Escola Municipal Barro Alto.

O projeto de lei sob comento visa privilegiar a administração
municipal na utilização do imóvel para atendimento da demanda
escolar. Da parte do Governo Estadual, transparece, pelo próprio
entendimento das Secretarias de Estado da Educação e de Governo e
Assuntos Municipais, que ele não encontrou embaraço à pretendida
doação. E para nós, deste colegiado, não existe prejuízo financeiro ao
patrimônio do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.°

2.108/2002, no 1° turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Rêmolo Aloise - Gil

Pereira - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.113/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n°
2.113/2002 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Abaeté o imóvel que menciona.

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para proceder ao exame preliminar da matéria.

Agora, cabe a este órgão colegiado apreciá-la sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento interno.

Fundamentação
O imóvel que se pretende doar constitui-se de terreno situado no

Município de Abaeté, com área de 7.200m 2 , destinado à manutenção
de escola municipal.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
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Estados, dos municípios edo Distrito Federal, em especial no § 2°
de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.i

Atendendo aos preceitos ilegais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o erário não acarretando repercussão na lei
orçamentária.

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóve? ao patrimônio do Estado, na hipótese do
não- atendimento do objetivo fixado.

Todavia, apresentamos a Emenda n° 1 ao projeto de lei, objetivando
atender à melhor técnica legislativa e às exigências legais.

Conclusão
Diante do exposto, som6s pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.113/2002, no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N° 1

Dê se ao art. 1° e 20 a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Eecutivo autorizado a doar ao Município de

Abaeté o imóvel constituído de área de 7-200m2 (sete mil e duzentos
metros quadrados) situado  no Bairro Amazonas, nesse município,
registrado sob o n° 01 -540,1 livro 2-C, f Is. 93, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de

Parágrafo único - O imóv,
se ao funcionamento de esc

Art. 2° - O imóvel de qu
Estado cessada a causa qu

Sala das Comissões, 4 de
Mauro Lobo, Presidente -

Aloise - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TUF

Comissão de Fisca

De iniciativa do Deputado
por escopo autorizar o Pod
Paula Cândido.

descrito no "caput" deste artigo destina-
Ia municipal.
trata esta lei reverterá ao patrimônio do
justificou a doação.".
;etembro de 2002.
il Pereira, relator - Dilzon Meio - Rêmolo

:0 DO PROJETO DE LEI N° 2.026/2002
ação Financeira e Orçamentária
Relatório

air Nogueira, o projeto de lei em tela tem
Executivo a doar imóvel ao Município de

rÀ
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Em cumprimento aos ditames regimentais, a Comissão de

Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da matéria, e
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1.

Agora, cumpre à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária apreciar o projeto, atendo-se ao disposto no art. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com os termos do projeto, o imóvel objeto da doação é

constituído de terreno com área de 2.000m 2, onde funciona a Escola
Municipal Coronel Antônio Faustino. Com a municipalização do
ensino, torna-se imprescindível a transferência de titularidade do bem,
uma vez que para fazer qualquer reparo, ampliação, ou reforma é
necessário que ele pertença ao patrimônio da entidade donatária.

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
especificamente no 2° de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A par do interesse coletivo revestindo a medida, há de se notar que
ela não acarretará nenhum ônus para o Tesouro do Estado nem
causa impacto na lei orçamentária, razão pela qual não encontramos
óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à aprovação da
matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.026/2002 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Diizon Meio - Ivair

Nogueira - Gil Pereira.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.329/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em análise, do Governador do Estado, dá nova redação ao

rÀ



215
art. 20 da Lei n° 14.247, de 141612002, e dá outras providências.

A matéria foi encaminhada, em regime de urgência, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitu cio nalidade e legalidade. Agora vem .a esta Comissão para
receber parecer, nos termos regimentais.

O objetivo do projeto em tla é adicionar novas garantias por débitos
de responsabilidade do Esado, oriundos do Termo de Contrato de
Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a
Compensar - CRC -' firmado entre o Estado e a Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG.

As novas garantias consistem das receitas provenientes dos
dividendos ou juros sobre i- capital próprio a serem auferidas pelo
Estado como acionista majcritário da CEMIG.

Tais receitas somente serão aproveitadas na hipótese de o crédito
não ser integralmente repasado à União ou ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico - BNDES. Isto observado, o Estado
autorizará a CEMIO a reter os dividendos ou juros sobre capital
próprio a que faz jus, apósdeduzidas suas obrigações relativas ao
empreendimento da Usina hidrelétrica de lrapé.

A necessidade de novas garantias se deve à hipótese de
renegociação diferenciada para as parcelas vencidas, diversamente
da cessão de crédito para a União e o BNDES. Para isto, quer-se
colocar em garantia as receitas decorrentes de dividendos ou juros
sobre capital próprio a serem auferidos pelo Estado como acionista da
CEMIG.

A garantia é um fato contábil e não um ato, pois não altera o
patrimônio do Estado.

As receitas provenientes dê juros sobre o capital próprio referem-se
a juros pagos a titular, sócis ou acionistas, a título de remuneração
do capital próprio, calculados' sobre as contas do patrimônio líquido da
pessoa jurídica e distribuídos segundo certos liniites.

Tal medida reflete a situação do endividamento do Estado junto à
União, o qual, com dificuldades em pagar seus compromissos,
necessita apresentar novas garantias.

Entendemos que o Estado deve honrar sua divida e que a
implicação econômica do iprojeto em tela é a diminuição do
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investimento em energia que seria realizado com os recursos
provenientes dos dividendos ou juros sobre o capital da CEMIG.

Para corrigir a redação, apresentamos a Emenda n° 1.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.329/2002 no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no art. 20 da Lei n° 14.247, de 4 de junho de 2002, a

que se refere o art. 1° do projeto, a expressão de que trata o art. 155,
das receitas a que se referem os arts. 157 e 159", por "de que trata o
art. 155, as receitas a que se referem os art. 157 e 159".

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise -

Gil Pereira.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.717/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Abaeté o imóvel que menciona.

Aprovado no 1° turno, na forma apresentada, retorna agora o projeto
a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2° turno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição consiste de terreno urbano com

7.200m2, cuja doação ao Município de Abaeté é motivada pelo desejo,
manifestado pelo Chefe do Executivo Municipal, de se construir no
local um ginásio poliesportivo, com pista de atletismo.

Conforme se depreende do art. 18 da Constituição do Estado, bem
como do art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, a concretização
de transferência de domínio de bem imóvel público depende do
exame e da deliberação do Poder Legislativo Estadual.

No que compete a esta Comissão, reiteramos o afirmado no 1° turno
de que a repercussão financeira decorrente da aprovação do projeto
de lei em tela é nula, uma vez que a pretendida alienação não envolve
desembolso de recursos; vale dizer que, do ponto de vista financeiro
ou orçamentário, não vislumbramos óbice à aprovação da matéria.

Conclusão

rÀ
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Em vista do aduzido, opii imos pela aprovação do Projeto de Lei

n°1.717/2001, no 2 0 turno, a forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 d setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente Dilzon Meio, relator - Gil Pereira - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 2° TU O DO PROJETO DE LEI N°2.010/2002

Comissão de Fisc ação Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem 285/2002, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o P 4o de Lei n° 2.010/2002, que tem por
objetivo autorizar o Poder cutivo a doar ao Município de Vermelho
Novo o imóvel que especifi

A proposição foi aprov a no 1° turno, sem sofrer mudanças,
cabendo agora a esta Corr são emitir parecer sobre a matéria para o
2° turno, nos termos do art 02, VII, "d", do Regimento Interno.

.indamentação
A proposição em tela ij ão encontra óbice do ponto de vista

financeiro-orçamentário. Di põe sobre a doação de imóvel ao
Município de Vermelho Ni vo, com área de 455m 2, destinado à
instalação e ao funcionamer :0 do Centro Municipal de Saúde.

A autorização legislativa, r ) caso, decorre da necessidade instituída
nas Leis Federais n°5 8.66E de 21/6/93, e 4.320, de 17/3/64, ao se
transferirem bens do ativo ermanente dos entes públicos, sela por
doação, seja por venda.

	

Formulada em obediência	preceitos legais que versam sobre a

	

transferência de domínio de	is públicos, a matéria em questão não

	

representa despesas par	os cofres públicos nem acarreta

	

repercussão na lei orçame	ia, embora haja diminuição do ativo
imobilizado do Tesouro.

Feito o esclarecimento, d€ 'emos considerar, desta vez do ponto de
vista do mérito, que a doE ão pretendida se reveste de interesse
público relevante, pois o instrumento que à formaliza prevê a
transferência de domínio do eferido imóvel para o município, e, dessa
forma, o Chefe do Execi ivo local poderá instalar e colocar à
disposição da comunidade Centro Municipal de Saúde, o que trará
inegáveis benefícios aos cid

	

Nessa linha de raciocínio,	reiterando o entendimento desta

rÀ
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Comissão, favorável, quando da tramitação da matéria no l 0 turno.

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

2.010/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

Rêmolo Aloise - Gil Pereira.

COMUNICAÇÕES DEPSACHADAS PELO 5H. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 3/9/2002, as seguintes
comunicações:	 -

Do Deputado Wanderiey Ávila, notificando o falecimento de
Fernando Miranda, ocorrido em 29/8/2002, em Capelinha. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Ademar Teixeira, ocorrido em 27/8/2002, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr.
Paulo Alves da Silva, ocorrido em 23/8/2002, em Mato Verde. (-
Ciente. Oficie-se.)

rÀ
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ATAS

ATA DA 389 R
Presidência dos DE

Sumário: Comparecirr
(Expediente): Ata - 2 B F
Proposições: Projetos de
n

o
s 3.479 e 3.480/20

Deputados Wanderley /
reabertura dos trabalhos

HÃO ORDINÁRIA, EM 4/9/2002
dos Aílton Vilela e Amilcar Martins

- Abertura - i a Parte: ia Fase
(Grande Expediente): Apresentação de
n°5 2.366 a 2.368/2002 - Requerimentos
- Comunicações: Comunicações dos
(2) e Carlos Pimenta - Interrupção e

lários - Encerramento - Ordem do Dia.

- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pidto Coelho - Mauri Torres - Alvaro Antônio -

Adelino de Carvalho - Adlmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Amilcar
Martins - Anderson Adauto L Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Dilzon Meio - imas Rodrigues - Doutor Viana - Durval
Angelo Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Glycon Terra Piito - ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Maria José Hueisen - Mauro Lobo - Miguei Martini -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Ctuz - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - As 14h4min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Amilcar Mrtins, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 a Fas4 (Grande Expediente)

rÀ
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Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições-

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

PROJETO DE LEI N°2.366/2002
Autoriza o Pode Executivo a fazer reverter a Romualdo Mongarde o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter a

Romualdo Mongarde imóvel constituído de área com 1 0.000m 2 (dez
mil metros quadrados), situado na localidade denominada Palmeiras,
Município de Patrocínio do Muriaé, registrado sob o n° 16.433, a fls.
134 do livro n° 3-X, no Cartório de Registro de Imóveis de Muriaé.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2002.
Cristiano Canêdo
Justificação: O imóvel objeto da transação a que se refere o projeto

de lei foi doado ao Estado em 1952 pela família do Sr. Romualdo
Mongarde, para que nele fosse construída uma escola rural, o que de
fato ocorreu, pois ali foi instalada a Escola Estadual Maria Regina
Lisboa. Em 1982, o referido estabelecimento foi desativado por
insuficiência de alunos e, desde então, o respectivo prédio vem-se
deteriorando em vista da ação do tempo e do vandalismo.

O imóvel está localizado na área rural onde o filho dos donatários se
dedica à pecuária. Assim, efetivada a reversão, o terreno, que hoje se
encontra ocioso, passará a ser produtivo ao ser explorado pela família
que pleiteia seu domínio, uma vez que para lá serão deslocadas suas
atividades agropecuárias.

Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares nesta Casa à
reversão que ora propomos.

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

PROJETO DE LEI N°2.367/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Aranha,
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com sede no Distrito de Aranha, Município de Brumadinho.

A Assembléia Legislativa b0 Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

de Aranha, com sede no Distrito de Aranha. Município de Brumadinho.
Art. 20 - Esta lei entra em iigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2002.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associaçãp Comunitária de Aranha é entidade civil,

com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos. Não remunera
os membros de sua diretbria, nem distribui lucros, vantagens ou
bonificações a seus dirigentes, associados ou mantenedores,
conforme atestado apresentado.

Fundada em 23/7/89, enhontra-se em funcionamento há mais de
dois anos, prestando relevahtes serviços aos moradores do Distrito de
Aranha, em Brumadinho. Desenvolve atividades de interesse coletivo,
como a solução de problbmas de estrutura urbanística, serviços
gerais, obras públicas, atendimento à população carente e a melhoria
das condições de trabalho, habitação, lazer, transporte, entre outras,
da comunidade local.

Por atender, com base, na documentação apresentada, aos
requisitos da Lei n° 12.972,1 de 27/7/98, a referida entidade por certo
contará com o apoio dos nobres pares desta Casa, para que lhe seja
concedido o título declaratóro de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.368/2002
Declara de utilidade públiba a Associação Aranhense de Futebol,

com sede no Distrito de Aranha, no Município de Brumadinho.
A Assembléia Legislativa dó Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Aranhense

de Futebol, com sede no Distrito de Aranha, no Município de
Brumadinho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as di4osições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2002.



Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Aranhense de Futebol é uma de entidade

civil sem fins lucrativos e com personalidade jurídica própria a qual
não remunera os membros de sua diretoria, nem distribui lucros,
vantagens nem bonificação a seus dirigentes ou mantenedores,
conforme atestado apresentado.

Fundada em 3/7/78, encontra-se a entidade em pleno e regular
funcionamento, há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades
sociais, socioculturais e desportivas, e desenvolvendo, principalmente,
diversos programas de futebol amador, além de poder atuar em outras
modalidades esportivas, junto à comunidade do Distrito de Aranha.

Por atender, com base na documentação apresentada, aos
requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, a referida entidade
por certo contará com o apoio dos nobres pares nesta Casa, para que
lhe seja concedido o título declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.479/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal
"Folha do Meio Ambiente" pelos 13 anos de fundação.

N° 3.480/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
DETRAN-MO pelos 90 anos de criação. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila (2) e Carlos Pimenta.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
realização do Ciclo de Debates Anos JK.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Amilcar Martins) - Estão reabertos os
nossos trabalhos ordinários.



O Sr. Presidente - A Pre
quórum para a continua
convocando os Deputados
às 20 horas, nos termos
ordinária de amanhã, dia 5
(- A ordem do dia anuncia(
se a reunião.
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dência verifica, de plano, a inexistência de
o dos trabalhos e encerra a reunião,
ara a reunião extraordinária de Jogo mais,

) edital de convocação, e para a reunião
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
1 Ó a publicada em outra edição.).Levanta-

ATA DA 258S REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 4/9/2002
Presidêncial do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Palavras Ido Sr. Presidente - Questão de ordem -
Encerramento.

Qomparecimento
- Comparecem os Deputa
Antônio Júlio - Alberto Pin o Coelho - Mauri Torres - Álvaro Antônio -

Aílton Vilela - Alencar da ilveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Andrade Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cristiano Canêd - Dilzon Meio - Doutor Viana - Eduardo
Brandão - Ermano Batista Irani Barbosa - João Leite - João Paulo -
Jorge Eduardo de Oliveira Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputa Antônio Júlio) - As 201h15min, a lista de

comparecimento registra a xistência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a oteção de Deus •e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nos; 5 trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20

-Secretário, para proceder à itura da ata da reunião anterior.
i a Parte

Ata
- O Deputado Bené G Jes, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião a ror, que é aprovada sem restrições.
te (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - N	termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à

	
Parte da reunião, com a discussão e a

rÃ
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votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que fez retirar

da pauta da presente reunião o Projeto de Lei n° 1.416/2001, por não
estarem preenchidos os pressupostos processuais para sua
apreciação.

Questão de Ordem
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, solicito o encerramento da

reunião por falta de número regimental.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 5,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 88a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia três de julho de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Miguel
Martini. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro
Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Dilzon Meio, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário, Os
Projetos de Lei nos 518/99, 1.623/2001 e 1.988/2002 são retirados de
pauta, por determinação do Presidente, por não cumprirem
pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação no 2 0 turno, dos
Projetos de Lei nos 1.910/2001 na forma do vencido no 1° turno
(relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.944/2002 (relator: Deputado Luiz
Fernando Faria, em virtude de redistribuição); 2.009/2002 (relator:
Deputado Luiz Fernando Faria); e pela aprovação, no 1° turno, dos



Projetos de Lei n os 2.003/2002 na forma original e pela rejeição do 225
Substitutivo n° 1 (relator: Dputado Dilzon Meio); 1.214/2000 na forma
do Substitutivo n° 1. da Comissão de Meio Ambiente, e com a Emenda
n° 7 apresentada, ficando prejudicadas as Emendas de n os 1 a 6
(relator: Deputado Rêmololoise); 1.637/2001 com as Emendas n°5 1
a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 4, da
Comissão de Educação e Cultura (relator: Deputado Dilzon Meio, em
virtude de redistribuição); 1.762/2001 na forma proposta e pela
rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Luiz Fernando Faria); 2.050/2002 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Dilzon Meio); 2.0à9/2002 (relator: Deputado Rêmolo Aloise);
2.095/2002 com a Emenda 1 apresentada (relator: Deputado Dilzon
Meio, em virtude de redistribuição); 2.104/2002 com a Emenda n° 1,
da Comissão de Turismo, com a Emenda n° 2 apresentada (relator:
Deputado Luiz Fernando Fhria); 2.124/2002 na forma do Substitutivo
n° 1 (relator: Deputado Rênolo Aloise, em virtude de redistribuição) e
pela rejeição da emenda apresentada ao Projeto de Lei n° 199/99
(relator: Deputado Diizon Meio, em virtude de redistribuição) e do
Projeto de Lei n° 2.127/20Õ2 (relator: Deputado Rêmolo Aloise, em
virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nos
1.608/2001 e 2.049/2002, do 1° turno, deixam :de ser apreciados em
virtude de solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores,
Deputados Luiz Fernando Faria e Mauro Lobo. O Projeto de Lei n°
1.543/2001 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Rêmolo Aioise, arovado pela Comissão. O Projeto de Lei
n° 2.119/2002 foi convertidb em diligência ao autor. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Rehuerimentos n° 3.431/2002. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, amanhã, dia 417/2002, às 1 4h3omin determina
a lavratura da ata e encerra 'os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente L Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise - Gil

Pereira.
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ATA DA 95 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e trinta minutos do dia sete de agosto de dois mil

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rogério
Correia, Alberto Bejani (substituindo este ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira, por indicação da Liderança do PFL), Doutor Viana
(substituindo o Deputado Eduardo Brandão, por indicação da
Liderança do PMDB) e Maria Olívia (substituindo o Deputado Hely
Tarqüínio, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a constante na matéria da
pauta. Os Projetos de Lei n

o
s 1.948, 2.071 e 2.120/2002 e os

Requerimentos n
o
s 3.432 e 3.446/2002 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Rogério Correia, aprovado
pela Comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Miguel Martini em que solicita a seja realizada reunião da
Comissão com as autoridades que menciona para esclarecer os fatos
veiculados pela imprensa sobre os gastos do DER-MG, com o
pagamento de gratificação a servidores de cargos comissionados; e
Rogério Correira em que solicita a realização de uma audiência
pública para debater com as autoridades que menciona o Projeto de
Lei Complementar n° 53/2002, do Governador do Estado, que dispõe
sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Pública do Estado de
Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Antônio Andrade - Rogério Correia -

Sargento Rodrigues. -	 -
ATA DA 11 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
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HUMANOS
s minutos do dia vinte e oito de agosto de
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do Palácio da Liberdade, oportunidade em que será discutido os
atuais conflitos agrários; do Fórum Mineiro de Saúde Mental para
reunião mensal, no dia 31/8/2002, às 10 horas, no auditório da
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte; da diretoria da Revista Metaxis, para o III
Festival de Teatro Legislativo nos dias 2 a 4/9/2002; e da FHEMIG e
do Instituto Raul Soares, para a conferência sobre A
Responsabilidade Social das Elites, que será realizada no dia
30/8/2002. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Ivair Nogueira, com as Emendas nos 1 e 2, do Deputado
João Leite, em que solicitam apoio da Comissão ao pleito do Sr.
Francisco Soares, com 73 anos de idade, vítima de agressão física; e
do Deputado João Leite, em que pede realização de reunião conjunta
das Comissões de Direitos Humanos e de Saúde, para ouvir os
convidados que menciona, que irão tratar da situação dos pacientes e
transplantados renais em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - João Leite - Maria José Haueisen.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.407/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ouro Fino
o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para se
pronunciar sobre a matéria, razão pela qual este colegiado passa a
analisá-la nos lindes de sua competência, em consonância com o
disposto no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

rs
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netida.

Conclusão
mos pela aprovação do Projeto de Lei n°

•etembro de 2002.
Dilzon Meio, relator - Gil Pereira - Ivair

'10 DO PROJETO DE LEI N o 1.54312001
ação Financeira e Orçamentária
Relatório
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Em face do exposto, opin
1.407/2001.

Sala das Comissões, 4 de
Mauro Lobo, Presidente

Nogueira - RêmoIo Aloise.
PARECER PARA O 10TUF

Comissão de Fisca
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da Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto de lei no âmbito de
sua competência, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, Vil,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a inclusão de categoria de

condomínios residenciais na estrutura de consumidores da COPASA-
MG. Trata-se de estabelecer uma nova formatação para os preços
praticados por essa Companhia na prestação dos serviços públicos de
distribuição de água e coleta de esgotos, criando uma nova tabela de
tarifas que considera o volume de água consumida de fato pelos
condomínios residenciais.

Atualmente, existe uma cota mínima de consumo, cobrada
indistintamente da categoria do condomínio. A justificativa para a
mudança é que tal medida de consumo mínimo prejudica os
moradores de baixa renda, além de provocar um aumento de
consumo, uma vez que o volume mínimo (10m 3 por unidade)
estabelecido para cobrança da taxa é maior que o necessário para
este tipo de residência.

Foi realizada uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais com as partes interessadas. A COPASA
apresentou farta documentação e, após ampla exposição, ficou
demonstrado que a atual estrutura de preços não deve ser modificada,
uma vez que haveria um impacto financeiro negativo em seu
faturamento, acarretando aumento de tarifas em seus serviços.

Ademais, o maior acionista da COPASA é o Estado, que,
certamente, deverá comparecer com aporte de recursos enquanto se
discute o aumento de tarifas. Isso prejudicaria toda a sociedade,
incluída aí a própria categoria de consumidores que o projeto intenta
proteger.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

1.543/2001.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Gil

Pereira - ivair Nogueira.
PARECER PARA 0 to TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.608/2001
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ação Financeira e Orçamentária

Relatório
os Alencar da Silveira Júnior e Durval
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ade e legalidade, por ter-se esgotado o

mento, manifestarmo-nos acerca dos
entários do projeto.
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Relatório
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Comissão de
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O projeto de lei sob
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destinados a entidades de
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legislatura, quando só h
Constituição e Justiça,
constitucionalidade e legali

Assim, analisando os a
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Sala das Comissões, 4 de
Mauro Lobo, Presidente -

Pereira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 10 TLJF

Comissão de Fisca

De autoria do Deputado
altera a Lei n° 13.165,
Beneficente dos ex-Guar



Gerais - CBGC - e dá outras providências.
Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela

juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.
Posteriormente, foi o projeto enviado à Comissão de Administração

Pública, que opinou por sua rejeição.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar o projeto de lei no âmbito de

sua competência, conforme disposto no art. 188. c/c o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa à recomposição da diretoria da Caixa

Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas
Gerais. Se aprovada modificará a estrutura criada pela Lei n° 13.165,
de 1999, que reorganizou a entidade.

A Caixa Beneficente é uma entidade civil que, assim como outras,
não depende de autorização legal para seu funcionamento. Esse tipo
de entidade tem plena autonomia organizacional.

Como no passado essa entidade fez parte da estrutura
administrativa e era responsável pelo pagamento de benefícios aos
ex-servidores que a constituíram, editou-se a Lei n° 13.165. Para
modificá-la, é necessária a edição de outra norma para aperfeiçoá-la.

A Lei n°13.165, de 1999, que a proposição pretende alterar, em seu
art. 2°, define a entidade como serviço social autônomo, sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado e, como não
recebe recursos do poder público, não causa nenhum impacto
financeiro nas finanças estaduais.

A modificação proposta visa agilizar sua administração.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.899/2001 no 1° turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

Rêmolo Aloise - Gil Pereira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.974/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a
Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do
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A proposição foi publicadà no 'Diário do Legislativo" de 28/2/2002 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituicão e Justiça concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Atendendo-se a requerimento do Deputado João Batista de Oliveira,
a proposição foi enviada à Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos financeiros e
orçamentários.

O Projeto de Lei n° 1 .974/,2002  autoriza o Poder Executivo a reduzir
para 12% a alíquota do ICMS nas operações internas com ferros e
aços não planos e prodt4os do setor de artefatos de cimento.
Determina também que tal imposto incidirá sobre 62,5% do valor das
saídas do produto resultante da industrialização do algodão, pelo
prazo de 12 meses contacos da publicação da lei, desde que o
contribuinte beneficiário respeite cumulativamente as condições
estabelecidas nesta.

O benefício previsto no arti .10 para saída de produtos resultantes da
industrialização do algodão ficou prejudicado bom a aprovação do
Projeto de Lei n° 518/99 no 2° turno, razão pela qual a Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial apresentou o Substitutivo n° 1.

A redução da carga do ICAS para os setores de aços e ferros não
planos e artefatos de cimento objetiva proporcionar igualdade de
condições da concorrência nas operações internas praticadas pelos
respectivos estabelecimento industriais.

Segundo o Governador, a compensação da perda de receita
decorrente da desoneração tributária seria feita por meio da denúncia
do Convênio ICMS 112/89, que trata da redução de 33,33% nas
operações com gás liqüefeito de petróleo - GLP -, restabelecendo-se a
aliquota de 18% sobre o valor de venda desse produto.

Nos termos do art. 14, II, §2°, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
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tributária decorrente da diminuição de alíquota só poderão entrar
em vigor quando forem implementadas as medidas de compensação
tributária.

A denúncia prevista na data do envio do projeto à Casa, 21/2/2002,
se materializou através do Convénio 026/02, do CONFAZ, de
15/3/2002, e a alíquota para as operações com gás liqüefeito de
petróleo retornou aos 18%, em 29/4/2002, através do Decreto n°
42.543.

O preço do gás liqüefeito de petróleo, botijão de 13kg, sofreu uma
variação de 34,24% nos últimos 12 meses, segundo a Agência
Nacional de Petróleo - ANP -, conforme demonstrado no quadro
abaixo.

Preço médio de venda a varejo de GLP, botijão de 13kg, em Minas
Gerais

* - A tabela de preços foi publicada na edição do 'Diário do
Legislativo" de 6.9.2002.

Fonte: Agência Nacional de Petróleo - www/anp.gov.br
Vários foram os fatores responsáveis pelo aumento do preço do gás,

como a extinção dos subsídios, a variação internacional do preço do
petróleo, a variação cambial, a inflação e a elevação da carga
tributária. O retorno à alíquota de 18% é responsável direto pelo
aumento de 6% no preço a varejo.

Para compensar o fim do subsidio ao botijão de gás, o Ministério de
Minas e Energia criou em fevereiro deste ano o vale-gás. O auxilio é
destinado às famílias com renda mensal de até meio salário mínimo
(R$100,00) por pessoa. A ajuda é paga bimestralmente (R$15,00 a
cada dois meses), na terceira semana do mês. O Governo Federal
prevê que 9.300.000 famílias estarão cadastradas no auxílio-gás até o
final do ano.

Entretanto, medida semelhante não foi adotada para compensar o
aumento do produto no varejo em virtude do aumento da carga
tributária.

Esta Comissão manifesta preocupação quando medidas
compensatórias como essas são adotadas, desconsiderando-se o
impacto sobre as famílias de baixa renda, para atender interesses
exclusivamente econômicos. Não é possível prever se, depois de
entrarem em vigor os benefícios fiscais, haverá algum tipo de
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benefício social, como baixb do preço dos produtos ao consumidor
ou até geração de erripregos com o aumento das vendas
possivelmente ensejado pela redução da carga tributária.

Quanto à redução da caga tributária nas operações internas com
ferros, aços e artefatos de cimento, a intenção do Executivo é conter a
perda de arrecadação tributária e de mercado em face do tratamento
dispensado pelos demais Estados da Federação às operações do
ICMS relacionadas a taisprdutos.

Como se observa, a redução da carga tributária do ICMS nas
situações acima mencionadas tem como limite a alíquota de 12%.

A Constituição Federal dippõe, no art. 155 5 § 2°, IV e VI, que as
alíquotas internas do ICMS, não poderão ser inferiores às previstas
para as operações interestaduais, fixadas pelo! Senado Federal. Este
estabeleceu, por meio da Resolução n° 22, de 19/5/89, as alíquotas
de 12%, como regra geral, e 7%, nas operações e prestações
realizadas nas Regiões Sul e Sudeste, destinadas às Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo.

Portanto, o Estado de Mins pode promover o pretendido ajuste na
sua legislação tributária, inependentemente de prévia manifestação
do CONFAZ, que é obrigatóçia quando se quer reduzir a alíquota para
menos de 12%.

O relator desta Comissão teve a preocupação de verificar se os
benefícios fiscais pretendidos pelo projeto atingiriam produtos que
utilizassem amianto como Tata prima, visto serem tais produtos
nocivos à saúde e terem alguns deles sua produção, comercialização
e utilização na construção 1 civil proibidas em: outros Estados. Os
produtos listados no projeto se referem aos grupos da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias - NBM - 68.10 - Obras de cimento, de
concreto (betão) ou de pedra artificial, mesmo armadas e 68.11 -
Obras de fibrocimento, cimento-celulose e produtos semelhantes. Os
produtos que contêm amianto estão classificados na NJBM no grupo
68.12, não fazendo parte do objeto do projeto em tela.

Atendendo a requerimento Idesta Comissão, a Secretaria de Estado
da Fazenda enviou o estudo 1do impacto financeiro da proposição em
tela, onde se prevê uma compensação, em valores correntes, de
R$75.632.797,00 ao ano, obtida pelo retorno da tributação do gás
liqüefeito de petróleo à aliqupta de 18%. A renúncia nas operações
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internas com ferros e aços não planos, em valores correntes, é da
ordem de R$15.040.559,00 ao ano. Já a renúncia nas operações
internas com produtos de argamassa e fibrocimento, em valores
correntes, é da ordem de R$5.252.727,00 ao ano.

O Substitutivo n° 1 acrescenta à proposição original benefícios para
alguns produtos de aço destinados à construção civil de modo não
convencional na concessão dos benefícios fiscais que o projeto em
questão propõe criar. Trata-se de medida que busca fazer justiça ao
setor, pois esses produtos são diretamente atingidos pela diferença de
alíquota entre os Estados, acentuada pela guerra fiscal. Deve-se
esclarecer que a redução da carga tributária proposta, de 18% para
12%, não ultrapassa o limite das alíquotas internas e interestaduais
estipulado pelo CONFAZ, mas contribuirá decisivamente para o
fortalecimento e o aumento da competitividade do setor da construção
civil mineiro.

Quanto ao impacto financeiro da redução da carga tributária dos
produtos inseridos pelo Substitutivo n° 1, apesar de não termos
conhecimento do seu montante, vale lembrar que a medida
compensatória prevista pelo projeto supera as renúncias em
R$55.339.511,00, o que nos parece mais que suficiente para o
atendimento à exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.974/2002 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Dilzon Meio - Gil

Pereira - Rêmoio Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.055/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Tendo como autor o Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em
análise autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis
o imóvel a que faz menção.

Cumprindo o que determina o Regimento interno, o projeto em tela
teve tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, recebendo
parecer preliminar por sua juridicidade, constitue ionalidade e



legalidade, com a aprese htação das Emendas n
o
s 1 e 2. Vem 237

agora a esta Comissão pdra ser analisado sob o aspecto do mérito,
com base no art. 188, c/c oart. 102, VII, do Regimento Interno.

O imóvel em análise &
Econômica do Estado de
instalação sanitária nos fu
área de 203m 2, situado na 1
Virginópolis. Quando do DE

a Caixa Econômica, o in'
Estado, conforme registro F
Registro de Imóveis daque
município em tela celebrar
pelo prazo de cinco anos,
municipal, implantação es
data.

O empenho observado
autorização legislativa ne
desfazer de valores que coi
meio de doação ou ot,
regulamentadas pelas
administrativa e do direito f ii

Consultadas, preliminarrr
outros argumentos subjetiv
No caso, as Secretarias de
e Administração e a
favoravelmente o projeto
emendas apresentadas na 4

Tendo em vista essas di
porventura possam ocor
compensados, visto que a
protocolar ao que já estav
continuidade do exercício
de relevante interesse socia

Em face do exposto, °l
2.055/2002, em to turno,

parte do patrimônio da extinta Caixa
mas Gerais, integrado por uma loja com
los e seu respectivo lote de terreno com
raça João Rodrigues, 94, no Município de
reto n° 39.835, de 24/8/98, que extinguia
vel passou a compor o patrimônio do
1, n° 3.251, livro 2, a fls. 1 do Cartório de
Comarca. Posteriormente, o Estado e o

Ti contrato de cessão de uso de imóvel,
ara instalação de uma biblioteca pública

executada e cumprida até a presente

no projeto de lei sob comento e a
ssária para que o Estado possa se

' põem o ativo patrimonial do Tesouro, por
-as formas contratuais, são matérias
ormas de essência constitucional,
nceiro.
nte, as partes interessadas em definir

contrários à proposição, não o fizeram.
stado de Governo de Recursos Humanos
de Assuntos Municipais acolheram
e lei, com ressalvas já definidas nas
omissão anterior.
)osições, entendemos que os danos que
r ao patrimônio do Estado serão

3ua destinação será um ato meramente
estabelecido por outras vias, ou seja, a
biblioteca pública municipal, organismo

Conclusão
nos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1 as Emendas n° 1 e 2, da Comissão de
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Constituição e Justiça.

Saia das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Gil Pereira, relator - Dilzon Meio - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 922/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei n°
922/2000 visa autorizar o Poder Executivo a doar próprios públicos
aos municípios que satisfizerem as condições especificadas.

Aprovada no 1 0 turno, na forma proposta, retorna a matéria agora a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiros
e orçamentários, conforme estatui o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os imóveis a que alude o projeto de lei sob comento são os que

estão abrigando as escolas estaduais municipalizadas em um
passado recente. Tendo os municípios recebido, por meio de
convênio, a estrutura das unidades de ensino, nada mais justo que se
lhes transfiram também as respectivas titularidades.

A proposição em exame procura contemplar o princípio da
legalidade, previsto no art. 37 da Constituição da República, uma vez
que sem autorização legislativa não é possível a transferência do
domínio dos bens imóveis públicos.

Dessa forma, esta Comissão reitera o entendimento manifestado por
ocasião do 1 0 turno, tendo em vista que sobre a transação não devem
incidir tributos, que doador e donatário são entidades de direito público
e, como tal, gozam de imunidade fiscal, eximindo-se o erário, nesse
caso, de qualquer despesa

Assim sendo, não vislumbramos óbice de natureza financeiro-
orçamentária à aprovação do projeto. Entretanto cumpre-nos
apresentar-lhe substitutivo para corrigir impropriedades no seu texto.
Não consubstanciando matéria nova, a sua aprovação prescinde de
acordo de Líderes.

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

922/2000 no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
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apresentado.

BSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Execul vo a doar aos municípios em que estão

situados os imóveis que m
A Assembléia Legislativa lo Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder E ecutivo autorizado a doar os imóveis das

escolas estaduais municil alizadas aos municípios em que estão
situados, constantes do an xo único desta lei.

§ 1° - Os imóveis de que trata este artigo destinam-se ao
funcionamento das escolas municipalizadas.

§ 2° - Não serão doados )s próprios estaduais para municipalização
quando houver a coabitaç o das duas redes de ensino, estadual e
municipal, no mesmo prédi

	

Art. 20 - Os municípios d	s deverão formalizar, na Secretaria

	

de Estado de Recursos Hu	e Administração, seu interesse pela
doação.

Art. 30 - Os imóveis de qt trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado, cessada a causa q justificou a doação.

Art. 40 - Esta lei entra em igor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as c posições em contrário.

Anexo único
* - O quadro do Anexo foi p jlicado na edição do 'Diário do
Legislativo de 6.9.2002.

Sala das Comissões, 4 d setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Gil Pereira, relator - Ivair Nogueira -

Rêmolo Aloise - Dilzon Me?
PARECER PARA 02° TU 3 DO PROJETO DE LEI N° 1.665/2001

	Comissão de FiscE	ção Financeira eOrçamentária
Relatório

De autoria do Deputado lis Pinheiro, o projeto de lei em pauta
autoriza o Poder Executivo fazer reverter ao Município de Pequi o
imóvel que menciona.

	

No 1° turno, o projeto foi	'ado na formado Substitutivo n° 1 e

	

retorna agora a esta Comi	a fim de receber parecer para o 2°

	

turno, em obediência ao di	) no art. 188, c/c o art. 102, VII, do
Regimento interno.

	

Cumpre-nos, também, ei	a redação do vencido, que vem

rÀ



240
anexo e passa a fazer parte deste parecer.

Fundamentação
Trata a proposição de autorizar o Poder Executivo a fazer reverter

ao Município de Pequi o imóvel constituído pela área de 10.000,00m2,
localizado no lugar denominado Pindaíbas, para edificação de quadra
poliesportiva.

Normas de natureza constitucional, administrativa e de direito
financeiro regulam a necessária autorização legal para que o Estado
possa alienar os valores que compõem o ativo permanente do
Tesouro, por meio de venda ou doação.

E mister ressaltar o entendimento anterior desta Comissão, ao
constatar que a matéria não encontra impedimento de natureza
financeira e orçamentária, pois não representa despesas nem
incremento da receita na contabilidade do Estado.

Apenas para justificar o substitutivo que apresentaremos ao final,
salientamos que, por meio das diligências efetuadas junto às
Secretarias de Estado de Governo e Assuntos Municipais e de
Recursos Humanos e Administração, verificamos não se tratar aqui de
reversão, pois o bem foi transferido para o Estado por meio de doação
pura e simples, sem cláusulas ou condições. A partir desse
entendimento, compreendemos que ainda é este o instrumento
jurídico hábil para efetuar a desejada transferência de domínio do
imóvel.

Como não há acréscimo de matéria nova, não há necessidade do
acordo de Lideranças.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.665/2001 no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°
turno.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pequi o imóvel

que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pequi o imóvel localizado em Pindaíbas, nesse município, constituído
por terreno com área de 10.000,00m 2 (dez mil metros quadrados),
registrado sob o n.° 28.679, a fls. 32 do livro 3-AG, no Cartório de

rs
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de Pará de Minas.

1 descrito neste artigo destina-se à

trata esta lei reverterá ao patrimônio do
de três anos contados da lavratura da
, não lhe tiver sido dada a destinação

•igor na data de sua publicação.
;posições em contrário.
setembro de 2002.
Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio - Gil

do Vencido no 1° Turno
) DE LEI N° 1.665/2001
?I ao Município de Pequi.
lo Estado de Minas Gerais decreta:
Executivo autorizado a fazer reverter ao
nóvel localizado em Pindaíbas. nesse
terreno de 10.000m2 (dez mil metros

o n° 28.679, à fI. 32 do Livro 3-AG, no
eis da Comarca de Pará de Minas.
?l a que se refere este artigo destina-se à

r na data de sua publicação.
)sições em contrário.
) DO PROJETO DE LEI N° 1.793/2001
ção Financeira e Orçamentária
Relatório
)astião Navarro Vieira, o projeto de lei
.r o Poder Executivo a doar imóvel ao

turno, sem que lhe fosse implementada
Comissão emitir parecer sobre a matéria
o art. 102, VII, "d". do Regimento Interno.

Registro de Imóveis da Co'
Parágrafo único - O ii

construção de quadra poliE
Art. 20 - O imóvel de q

Estado se, findo o prazc
escritura pública de doaç
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em
Art. 40 - Revogam-se as
Sala das Comissões, 4 d
Mauro Lobo, Presidente

Pereira - Rêmolo Aloise.

P ROJ El
Autoriza reversão do imo
A Assembléia Legislativa
Art. 1° - Fica o Poder

Município de Pequi o
município, constituído po
quadrados) registrado sot
Cartório de Registro de 1m

Parágrafo único - O imó
construção de quadra poliE

Art. 2° - Esta lei entra em
Art. 3°- Revogam-se as

PARECER PARA O 20 TU
Comissão de Fisc

De autoria do Deputado
sob comento objetiva aut
Município de Poço Fundo.

Aprovado o projeto no
mudança, cabe agora a e
para o 20 turno, nos termo

Trata a proposição de 1autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Poço Fundo, imóvel situado no Distrito de Paiolinho,
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nesse município, com área de 5.000m 2, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal Rita da Conceição Sandy.

Conforme foi manifestado na oportunidade em que se discutiu a
matéria no 1° turno, o projeto de lei em análise não encontra óbice do
ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação.

Sob o ponto de vista estritamente legal, a autorização legislativa
vem atender ao disposto no art. 18 da Constituição Estadual e na Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o ai. 37, XXI, da
Constituição da República e estabelece normas gerais sobre licitação
e contratos da administração pública, bem como na Lei Federal n°
4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Já a conveniência da doação configura-se pelo fato de que será
possível transferir recursos orçamentários para manutenção e reforma
do imóvel, proporcionando melhores condições de ensino e bem-estar
aos estudantes do município donatário.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.793/2001 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Ivair

Nogueira - Gil Pereira.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.937/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 269/2002, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o Projeto de Lei n° 1.937/2002, que tem por
objetivo alterar a redação do art. 2 0 da Lei n° 11.548, de 27/7/94, que
autorizou o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Palma.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem que lhe fosse implementada
mudança, cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o
20 turno, em cumprimento ao disposto no art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme foi manifestado na oportunidade em que se discutiu a

matéria no 1° turno, ela não encontra óbice do ponto de vista

ri



financeiro-orçamentário, p
do prazo para cumprimer
11.548, mencionada no r
doar imóvel de 13.680m2
casas populares, no pra
publicação do referido dipk

Julgamos meritória a soli
com capacidade para r
populares de modo a conc

Feita a síntese explicati
deste colegiado, favorável
vez que a concessão de i
financeira, orçamentária o
exame, realizado nos term
do art. 102 do Regimento 1
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dispõe apenas sobre a prorrogação
do encargo inscrito no texto da Lei n°

tório, que autorizou o Poder Executivo a
Município de Palma para construção de
de três anos a contar da data da

a legal.
ação da municipalidade, que agora se vê
mar a obra de construção de casas
-Ias no prazo de quatro anos.

permitimo-nos reiterar o entendimento
aprovação da matéria no 1° turno, uma

vo prazo não traz :nenhuma repercussão
patrimonial, pelo menos à luz do nosso
estabelecidos na alínea "d" do inciso VII

Conclusão
05 pela aprovação do Projeto de Lei n°

mbro de 2002.
Nogueira, relator - Gil Pereira - Dilzon

D DO PROJETO DE LEI N°1.977/2002
ção Financeira e Orçamentária
Relatório
Durval Angelo, O Projeto de Lei n°

tivo autorizar o Poder Executivo a doar
ióvel que menciona.
io, sem emenda, cabe a esta Comissão
a para o 20 turno, em cumprimento ao
D Regimento Interno.
idamentação
o encontra óbice do ponto de vista
e sobre a doação de imóvel, com área
nfeitorias, ao Município de Tocantins,
escola municipalizada.

caso, decorre da necessidade instituída
de 21/6/93, e 4.320, de 17/3/64, ao se

Em razão do exposto, so
1.937/2002 na forma origina

Sala das Comissões, 4 de
Mauro Lobo, Presidente -

Meio - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA 02° TUF

Comissão de Fisca

De iniciativa do Deputac
1.977/2002, que tem por ot
ao Município de Tocantins o

Aprovado o projeto no 1°
exarar parecer sobre a mat
disposto no art. 102, VII, "d",

A proposição em tela
financeiro-orçamentário. Dis
de 2.400m 2 e respectivas
destinado ao funcionamento

A autorização legislativa,
nas Leis Federais n°5 8.66(
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transferirem bens do ativo permanente dos entes públicos, seja por
doação ou por venda.

Formulada em obediência aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, a matéria em questão não
representa despesas para os cofres públicos nem acarreta
repercussão na lei orçamentária, embora haja diminuição do ativo
imobilizado do Tesouro.

Feito o esclarecimento, devemos considerar, desta vez sob o ponto
de vista do mérito, que a doação em questão reveste-se de interesse
público relevante, pois o instrumento que a formaliza prevê a
transferência de domínio do referido imóvel para o município e, dessa
forma, o Chefe do Executivo local poderá fazer as necessárias
melhorias na escola municipal que lá se encontra.

Nessa linha de raciocínio, estamos reiterando o entendimento desta
Comissão quando da tramitação da matéria no 1° turno.

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

1.977/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Gil Pereira, relator - Dilzon Meio - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.979/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o
imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, na forma apresentada, cabe agora a
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o 2 0 turno, nos
termos do art. 102, VII. "d", do Regimento interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de terreno urbano com

área de 2.100m2, no qual funciona a escola municipalizada de Córrego
dos Macacos. Entende-se, pois, a necessidade de se alienar o bem
para que o Município de Tocantins possa, com recursos próprios,
mantê-lo ou mesmo reformá-lo para dar atendimento à demanda de
ensino.
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m causa vem atender ao disposto no
tual; na Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93,
:XI, da Constituição Federal e estabelece

e contratos da administração pública; e,
?0, de 17/3/64, que estatui normas gerais
laboração e controle dos orçamentos e
dos, dos municípios e do Distrito Federal,
ite, no § 20 do seu art. 105, que a
anente do Tesouro, através de venda ou
:om autorização explícita do Legislativo,
és da lei orçamentária, quando couber.
legais que versam sobre a transferência
Ds, a matéria em questão não acarreta
públicos nem tem repercussão na lei

diminuição do ativo imobilizado do

óbice do ponto de vista financeiro-

Conclusão
los pela aprovação do Projeto de Lei n°

;etembro de 2002.
Ivair Nogueira, relator - Rêmolo Aloise -

O DO PROJETO DE LEI N°2.169/2002
ação Financeira e Orçamentária
Relatório

do Estado, a proposição em tela tem por
ecutivo a fazer reverter a particulares o

o no 1° turno, na forma apresentada, e
ão a fim de receber parecer para o 20
VII, "d", do Regimento Interno.

A autorização legislativa
art. 18 da Constituição Est
que regulamenta o art. 37,
normas gerais sobre licitaç
ainda, na Lei Federal n° 4.
de direito financeiro para
balanços da União, dos Esi
e estabelece especificam(
movimentação do ativo per
doação, far-se-á somente
dada em lei especial ou atr,

Satisfazendo os preceito
de domínio de bens públi
despesas para os cofres
orçamentária, embora ha
Tesouro.

Dessa forma, não enconi
orçamentário à sua aprovaç

Em face do aduzido, opin
1.979/2002 na forma apresc

Sala das Comissões, 4 de
Mauro Lobo, Presidente

Dilzon Meio - Gil Pereira.
PARECER PARA 02° TUE

Comissão de Fisca

De iniciativa do Governa
objetivo autorizar o Poder
imóvel que especifica.

O projeto de lei foi apro
agora retorna a esta Cori
turno, nos termos do art. li

Esclareça-se que o imóvel mencionado na proposição constitui-se
de um terreno rural com áreá de 2.000m 2, doado ao Estado para que
nele fosse edificada uma 1 escola, o que efetivamente ocorreu.
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Posteriormente, ela foi desativada em face da reduzida demanda
de alunos, o que resultou na transferência dos alunos para outro
educandário mais bem localizado.

Dada a ociosidade do imóvel e o fato de seus confinantes serem
exatamente os antigos donatários, que agora pretendem utilizá-lo para
desenvolver atividades produtivas, nada mais justo que o Estado fazer
a reversão pleiteada.

No que nos compete analisar, reiteramos a afirmação de que a
transferência de domínio do imóvel não ocasionará despesa para os
cofres públicos nem repercussão na lei orçamentária do Estado,
apesar de implicar redução do ativo imobilizado do Tesouro.

Assim, estando o projeto em conformidade com os preceitos legais,
não encontramos óbice a sua tramitação.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.169/2002 no 2° turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio - Gil

Pereira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.980/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n°
1.980/2002 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Tocantins o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, sem sofrer mudanças,
cabendo agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o
20 turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição em tela de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Tocantins imóvel com área de 10.000m 2, para
funcionamento de uma escola agrícola

Determinado por normas de natureza constitucional, administrativa e
de direito financeiro, o projeto de lei sob comento vem prover a
necessária autorização legislativa para que o Estado possa
movimentar os valores que compõem o ativo permanente do Tesouro,
por meio de venda, doação ou cobrança.

rÀ
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ento anterior desta Comissão, ao

não encontra impedimento de naturezas
pois não representa despesas nem

ritabilidade do Estado.
rações, devemos acrescentar que a
jurídico em exame resultará em benefícios
área a ser doada servirá para colocar em
a agrícola, que • irá ampliar muito os
ligadas ao meio rural do município.
Conclusão

rios pela aprovação do Projeto de Lei n°
Forma original.
setembro de 2002.
- Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

NO DO PROJETO DE LEI N° 2.043/2002
zação Financeira e Orçamentária

Relatório
do Estado, o Projeto de Lei n° 2.043/02
spositivos da Lei n°12.836, de 1998.
i a Emenda n° 1, retorna o projeto a esta
Lrecer de 20 turnõ, cabendo-nos ainda
cido, que segue anexa e integra este

Reiteramos o enten'
constatarmos que a mat
financeira e orçamenté
incremento de receita na

A par dessas cons
autorização para o negóc
para a comunidade, pois
funcionamento uma es
conhecimentos das pess

Diante do exposto, opinE
1.980/2002, no 2 0 turno, na

Sala das Comissões, 4 dE
Mauro Lobo, Presidente

Rêmolo Aloise - Gil Pereira
PARECER PARA 02° TU

Comissão de FiscE

De autoria do Governad
visa a alterar a redação de

Aprovado em 1° turno, c
Comissão para receber
elaborar a redação do v
parecer.

'1 U ' .~,1=, I~U
A Lei n° 12.836, de 1998, autorizou o Poder Executivo a realizar

operação de crédito com oi Banco do Nordeste do Brasil S.A. até o
limite de R$ 62.364.000 1 00 para a execução de programas e obras
que levem ao desenvolvimento do turismo !nas regiões Norte e
Nordeste do Estado. Por meio do projeto em análise, o Chefe do
Poder Executivo solicita a alteração daquele limite de contratação
para R$300.000.000,00, salientando que tais recursos serão aplicados
na execução de programa 1 s e obras que desenvolvam o turismo
naquelas regiões, por meio do Programa de Desenvolvimento do
Turismo do Governo Federal - PRODETUR II.

A autorização legislativa para a contratação, pelo Estado, de
operações de crédito impõe .1se por força dos arts. 61, IV, e 90, XVIII,

rÀ
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da Constituição do Estado, e do art. 32, § 1°, 1, da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal.

A realização do contrato de mútuo que se pretende autorizar deverá
atender às normas gerais previstas nas Seções IV e V do Capítulo VII
da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao disposto na Resolução n° 40,
de 20/12/2001, alterada pela Resolução n° 5, de 3/4/2002, e na
Resolução n° 43, de 21/12/2001, alterada pela Resolução n° 3, de
2/4/2002, todas do Senado Federal.

Entre as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF - para a realização de operação de crédito, destacamos:
a verificação, pelo Ministério da Fazenda, do cumprimento dos limites
e das condições estabelecidos para cada ente da Federação; a
existência de prévia e expressa autorização para a contratação, na lei
orçamentária, em créditos adicionais, ou em lei específica; a inclusão
no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da
operação; a observância dos limites fixados pelo Senado Federal; a
autorização especifica do Senado Federal quando se tratar de
operação de crédito externo; o atendimento ao disposto no inciso III
do art. 167 da Constituição Federal, que veda a realização de
operações de crédito que excedam o montante da despesas de
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares
ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Legislativo por
maioria absoluta.

Ainda de acordo com a LAF, art. 33, a instituição financeira que
contratar operação de crédito com ente da Federação deverá exigir a
comprovação de que a operação atende às condições e aos limites
estabelecidos. A inobservância daquele dispositivo implica nulidade e
cancelamento da operação, com a devolução do principal, vedado o
pagamento de juros e os demais encargos financeiros. Portanto, a
autorização legislativa é apenas condição prévia para a efetivação do
empréstimo, que deverá observar ainda as condições e limites fixados
pelo Senado e, como se trata de operação de crédito externo, com
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, contar
com autorização específica do Senado Federal, nos termos do art. 28,
1, da Resolução n°43.

Tendo em vista que o art. 15 da Resolução do Senado n° 43, de



2001, modificada pela Resol
de crédito nos 180 dias ani
Executivo do Estado, dd
implementação da operaç
próximo ano, no próximo
obtidas junto à Diretoria
TURMINAS, a linha de cré(
encontra disponível.

Cabe destacar que o co;
Fazenda por ocasião do en'
termos do art. 29 da Resoluç

"Art. 29 - Os pleitos refei
autorização específica do S
Ministério da Fazenda ao
requisitos mínimos definido
técnico que contenha, obrig

- demonstrativo do cumr
no art. 32;

II - análise do mérito
oportunidade, seus custos
as necessidades de financia

III - demonstrativo do per
solicitante, antes e depois d

Concluindo, merece destE
mensagem que acompanhE
operação de crédito serão
incentivar a atividade turísti
socioeconômicas da popula
interesse turístico.
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ição n° 3, de 2002, veda a contratação
)riores ao final do mandato do Chefe do
Distrito Federal ou do município, a

.o somente poderá dar-se a partir do
Governo. De acordo com informações

Programas e Projetos de Turismo da
Fito do BID para o PRODETUR ainda se

ato será analisado pelo Ministério da
da solicitação ao Senado Federal, nos

) n°43, de 2001, a seguir transcrito:
ites a operações de crédito sujeitas a
iado Federal serão encaminhados pelo
nado Federal quando atenderem aos
no art. 32, acompanhados de parecer

' riamente, os seguintes pontos:
iiento dos requisitos mínimos definidos

t operação de crédito, avaliando sua
demais condições, e seu impacto sobre
iento do setor público; e
1 de endividamento da entidade pública
realização da operação".
ue o fato de que conforme consta na
o projeto, os recursos provenientes da
aplicados com o objetivo exclusivo de
a, com vistas à melhoria das condições
k residente nas áreas consideradas de

Em face do exposto, opinai
2.043/2002, no 20 turno, na fc

Sala das Comissões, 4 de s
Mauro Lobo, Presidente -

Rêmolo Aloise - Gil Pereira.
Redação d
PROJETO

Conclusão
ios pela aprovação do Projeto de Lei n°
rma do vencido no 1 ° turno.
?tembro de 2002.
Dilzon Meio, relator - Ivair Nogueira -

Vencido no 1° Turno
E LEI N°2.043/2002
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Altera a redação de dispositivos da Lei n° 12836, de 21 de maio

de 1998.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os arts. 1° e 3 0 da Lei n° 12.836, de 21 de maio de 1998,

que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com o
Banco do Nordeste do Brasil S.A. para o fim que menciona, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de
crédito com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. até o limite de
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), que serão destinados
à execução de programa e obras que desenvolvam o turismo nas
regiões Norte e Nordeste do Estado.

Art. 30 - A coordenação, a execução e o gerenciamento das
atividades indicadas no art. 2 0 desta lei serão realizados de acordo
com o disposto no Decreto n°41.916, de 20 de setembro de 2001

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.170/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por meio da Mensagem n° 294/2002, o Governador do Estado fez

remeter a esta Casa o Projeto de Lei n° 2.170/2002, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar a particulares o imóvel que
especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, sem sofrer mudanças,
cabendo agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o
20 turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista

financeiro-orçamentário. Dispõe sobre a doação a Maria Helena Pinto
da Silva e a outras pessoas de um terreno rural de 1 0.000m2, doado
anteriormente por seus pais para que se construísse uma escola no
local, o que de fato ocorreu. Com o passar dos anos, o número de
alunos foi diminuindo até que já não se justificava manter o
educandário sob tais condições, por isso foi desativado. Ociosa a área
e de difícil acesso, torna-se desnecessária à administração pública

rÃ
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estadual.

A autorização legislativa, no caso, decorre da necessidade instituída
nas Leis Federais n os 8.666. de 21/6/93, e 4.320, de 17/3/64, ao se
transferirem bens do ativoi permanente dos entes públicos, seja por
doação, seja por venda.

Formulada em obediência aos preceitos legais, a proposição em
causa não representa despbsas para os cofres públicos nem acarreta
repercussão na lei orçamentária, embora haja diminuição do ativo
imobilizado do Tesouro.

Nessa linha de raciocínio, estamos reiterando o entendimento desta
Comissão, favorável, quando da tramitação da matéria no 1° turno.

Em razão do exposto, so
2.170/2002 na forma origina

Sala das Comissões, 4 de
Mauro Lobo, Presidente

Rêmolo Aloise - Gil Pereira.
PARECER SOBRE AS Etd

Comissão de

De autoria do Governado
dispõe sobre a celebração
uso de espaço físico em im
de propaganda.

Preliminarmente, a Comis
juridicidade, constitucionand
do Substitutivo n° 1, que apr

Em seguida, esta Comi
matéria na forma desse sub

Em Plenário, no decorre
Emendas n

o
s 1 e 2, que, no:

Interno, foram encaminhad
receberem parecer.

Conclusão
nos pela aprovação do Projeto de Lei n°

?tembro de 2002.
Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

:NDAS N OS 1 E 2 AO PROJETO DE LEI
° 2.087/2002
:ação Financeira e Orçamentária

Relatório
do Estado, o projeto de lei em epígrafe
? contrato de concessão remunerada do
veis de propriedadb do Estado, para fins

de Constituição e Justiça concluiu pela
e legalidade da proposição na forma

manifestou-se pela aprovação da

da discussão, foram apresentadas as
termos do § 20 do art. 188 do Regimento
; com o projeto a esta Comissão para

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a autorização
legislativa para a celebração de referidos contratos extrapola as

rÀ
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atribuições do Poder Legislativo e choca-se com o clássico
princípio da separação dos Poderes. Entendeu essa Comissão que o
Executivo não necessita de autorização legislativa para celebração de
convênios ou contratos de qualquer natureza, sejam públicos ou
privados, uma vez que o assunto está relacionado com a sua atuação
normal. Assim, a referida Comissão rejeitou o projeto original, que
tratava de autorização para celebração de contratos, e apresentou o
Substitutivo n° 1, que estabelece regras básicas de natureza restritiva
a serem observadas pelo Estado para esse tipo de contratação.

A Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, ao pretender que os referidos
contratos não fiquem restritos aos imóveis de propriedade do Estado,
mas alcancem também aqueles que estão sob sua posse, não
produzirá de fato o efeito desejado pelo seu autor, visto que o artigo
do substitutivo sobre o qual incide trata de restrição, e não, de
autorização para a contratação. Desta forma, não temos como deixar
de opinar pela rejeição dessa emenda.

A Emenda n° 2 tem por objetivo estabelecer que as concessões
serão precedidas de licitação. O próprio autor da emenda reconhece
que ela não inova no mundo jurídico, na medida em que essa
exigência já consta de outros diplomas legais. Ele justifica a emenda
pelo fato de ela ter um sentido didático, esclarecendo o servidor e o
particular interessado na concessão e sistematizando a lei que se
elabora. Sob essa ótica, podemos acolher essa emenda.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 2,

apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei n° 2.087/2002, e pela
rejeição da Emenda n° 1.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Gil Pereira, relator - Rêmolo Aloise -

Dilzon Meio - Ivair Nogueira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 4/9/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.
Maria Salvadora Vieira, ocorrido em 29/8/2002, nesta Capital. (-

rs
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Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado WandE
Weber de Castro Figi
Janeiro, RJ. (- Ciente. C

Do Deputado Carlos
Manoel Caribé Filho,
Ciente. Oficie-se.)

A Assembléia Legislativa
"d", do Regimento Interno, a

de congratulações com o
aniversário de emancipaçã
ocorrido no dia 3/7/2002. (F
Marco Régis);

de congratulações com
Superior, entidade mantene
passagem dos seus 30
3.457/2002, do Deputado S

Ávila, notificando ! o falecimento do Sr.
lo, ocorrido em 29/8/2002, no Rio de

a, notificando o falecimento do Sr.
em 4/9/2002, em Montes Claros. (-

JIFESTAÇÕES
)rovou, nos termos do art. 103, III, "b" a
seguintes manifestações:
unicípio de Ubá pelo transcurso do 1450
político-administrativa desse município,
querimento n° 3.440/2002, do Deputado

o Centro Educacional de Formação
xa das Faculdades Milton Campos, pela
anos de criação. (Requerimento n°
'io Souza Cruz).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE SETEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 5/9/2002
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Agostinho Silveira - Amilcar Martins - Antônio

Andrade - Antônio Genaro - Eduardo Brandão - Fábio Avelar - João
Batista de Oliveira - João Leite - José Milton - Márcio kangussu -
Paulo Pettersen - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
os Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 10, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição do dia 10/9/2002.).

ATA DA 199a REUNIÃO ESPECIAL, EM 20/8/2002
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Juiz
Carlos Batista Franco - Palavras do Sr. Carlos Eduardo Orsini N. Lima
- Palavras do Sr. Aloisio Carlos Nogueira de Carvalho - Palavras do
Coronel Antônio Demétrio Bassili - Palavras do Sr. José Elcio Santos
Monteze - Palavras do Sr. Vander Francisco Costa - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Doutor Viana - Elbe Brandão - Fábio Avelar - João Leite - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Mauro Lobo - Pinduca Ferreira -
Sebastião Costa.
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Abertura

O Si. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - As 9h1 5min,
declaro aberta a reunião. Sol b a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20
Secretário, para procederá leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Agostinho

leitura da ata da reunião ar

O Sr. Presidente - A Pre
Exmos. Srs. Cel. Antônio 1
representando o Governa!
representando o Presider
Geraldo José Duarte; Ca
Secretário de Assuntos Int
Nogueira de Carvalho, Su
de Municípios; José Elcic
Gerais do Departamento
DNIT -; Vander Francis
Empresas de Transporte
Deputado Mauro Lobo, au
Ciclo de Debates.

O Sr. Presidente - Destina-
Debates sobre a Ampliação
Desenvolvimento Econômico
da manhã "A Situação da M
Municípios".

atrús, 20-Secretário "ad hoc", procede à
lor, que é aprovada sem restrições.
osição da Mesa
ncia convida a tomar assento à mesa os

nétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG,
do Estado; Juiz Carlos Batista Franco,

do Tribunal de Alçada do Estado, Juiz
Eduardo Orsini Lima, Consultor e ex-

acionais de Minas Gerais; Aloísio Carlos
intendente-Geral da Associação Mineira
antos Monteze, Coordenador em Minas
ional de Infra-Estrutura de Transportes -
Costa. Presidente do Sindicato das

?ão da Reunião
esta reunião à realização do Ciclo de
Malha Rodoviária - Condição para o

Social do Estado, ; sendo tema da parte
a Rodoviária e o Desenvolvimento dos

do Sr. Presidente

de :, Carga do Estado de Minas Gerais; e o
itor do requerimento que deu origem a este

A situação geográfica, as cndições socioeconômicas, a diversidade
climática e topográfica e as características culturais de Minas fazem
com que nosso Estado, em considerações políticas, econômicas e
sociológicas, seja apontado como síntese do Brasil. Um dos aspectos
mais nítidos dessa comparação refere-se, com certeza, às
desigualdades.

Refletindo a realidade brasilbira, Minas possui regiões com elevado
grau de desenvolvimento e outras com arraigados sintomas de atraso;
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possui tecnologias de ponta ao lado de métodos rudimentares de
produção; possui populações com acesso a uma série de benefícios
sociais ao lado de outras em estado de absoluta pobreza. Essas
desigualdades têm origens diversas, vinculadas, em grande parte, às
condições naturais e ao processo histórico de cada região. No
entanto, não é difícil identificar alguns fatores que impedem as regiões
mais carentes de sair de seu estado de estagnação. Um deles, sem
dúvida, é a falta de estrutura na área de transportes, o que deixa
muitas localidades em situação de abandono. Essa situação se
verifica em cerca de 234 municípios mineiros, que até hoje não
possuem acesso pavimentado às principais rodovias estaduais e
federais do Estado. Esse isolamento acarreta várias conseqüências,
como a dificuldade de escoamento da produção local, de aquisição de
produtos de outras regiões e de locomoção de seus moradores para
outras localidades e vice-versa.

Os prejuízos decorrentes dessa situação são inevitáveis. Do lado
econômico, o encarecimento dos produtos, o desestímulo às
iniciativas empresariais, a baixa competitividade para atração de
investimentos e a pequena oferta de empregos. Do ponto de vista
social, as deficiências na oferta de serviços essenciais, como
educação, saúde, saneamento básico, cultura e lazer.

Tais carências contribuíram para que, em pesquisa realizada pela
Fundação João Pinheiro, a maioria desses 234 municípios mineiros,
na situação descrita, apresentasse baixo índice de Desenvolvimento
Humano - IDH -, indicador estabelecido pela ONU para medir as
condições socioeconômicas de uma população, combinando aspectos
como longevidade, educação e renda "per capita".

Outro fator a ser considerado com relação a esses municípios
excluídos do processo de desenvolvimento do Estado é o fenômeno
da migração populacional do meio rural para o urbano, das pequenas
localidades para as médias e grandes cidades. Dados do IBGE
indicam que, invertendo-se radicalmente a situação de cinco ou seis
décadas atrás, 82% da população de Minas Gerais reside hoje nos
centros urbanos.

Esse fenômeno deve-se, evidentemente, à busca de melhores
condições de vida. Deixar os 234 municípios dos quais estamos
tratando no isolamento em que se encontram é estimular a migração
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de seus habitantes e, conseqüentemente, contribuir para o
crescimento desordenado das médias e grandes cidades.

O objetivo deste ciclo c16 debates é analisarmos, juntos, o que se
pode fazer para mudar o uadro de exclusão socioeconômica em que
se encontram tais municípios. Isso demanda, obviamente, uma série
de estudos de viabilidade do ponto de vista técnico, geográfico e,
principalmente, da disponibilidade de recursos financeiros.

Num contexto de escassez e contenção de despesas, é certo que
teremos de unir esforçoE e estabelecer parcerias, envolvendo os
Governos Federal e Estadual, os próprios municípios, a iniciativa
privada e, provavelmente, brganismos internacionais de fomento, pois,
quando há trabalho conjuto e vontade política, os obstáculos ficam
mais fáceis de serem supeFados.

Trata-se, sabemos, 
de 

um trabalho longo, que demanda
persistência, continuidade e superação de divergências, em prol do
desenvolvimento de todo o Estado. Essa tarefa deverá ser assumida
pelos próximos governos. Pretende-se, neste encontro, estabelecer as
bases conceituais e técncas para a elaboração de programa de
efetiva ampliação da malhi rodoviária do nosso Estado.

Temos a certeza de c4ue valerá a pena. Com essa iniciativa,
estaremos contribuindo pára proporcionar a esses 234 municípios,
que reúnem quase um Milhão e meio de habitantes, condições
básicas de desenvolvimen$o ê integração ao restante do Estado.

Estradas melhores, com acesso pavimentado aos principais eixos
rodoviários, significarão adoio às atividades econômicas e geração de
milhares de empregos pai  essas localidades, além de segurança e
conforto para seus moralores. A abertura de fronteiras agrícolas e
maior intercâmbio regional gerarão aumento da arrecadação de
impostos e o conseqüente enriquecimento do Estado.

Agradecemos aos Pré feitos e às demais autoridades, aos
expositores e debatedore, ao público que prestigiou este ciclo de
debates, bem como a tifdos aqueles que contribuíram para sua
realização. Muito obrigado!

Palavras do Juiz Carlos Batista Franco
Atendendo ao gentil convte daqueles que organizaram este

simpósio notável visando melhoramentos para nosso Estado, tenho
a honra de i  o Presidente do Tribunal de Alçada.
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Demonstrando nossa admiração, respeito e lealdade para com a
operosa e competente Assembléia Legislativa, que levanta bem alto o
nível de nosso Estado, congratulo-me com o Deputado Mauro Lobo,
que teve a iniciativa de propor este simpósio, e com o ilustre Diretor
do DER, Dr. Demétrio, que envidou todos os esforços para o êxito
deste conclave. Agradecemos este convite e reafirmamos nossa
sintonia, amizade, respeito e admiração pela Assembléia Legislativa.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - Com a palavra, o Sr.
Carlos Eduardo.

Palavras do Sr. Carlos Eduardo Orsini N. Lima
Em nome dos Deputados Dilzon Meio e Mauro Lobo, cumprimento

todas as autoridades e desejo que este evento atenda aos maiores
anseios da população, principalmente a sofrida população que tem
sérios problemas no que diz respeito à malha rodoviária do Estado.

Faremos uma apresentação com o resumo de tese de caráter
essencialmente institucional, o que permitirá uma visão abrangente
dos trabalhos que serão desenvolvidos durante este dia.

Agradeço a oportunidade de participar deste ciclo de debates e
poder contribuir, de forma simples, com esse processo que ora se
inicia.

A ampliação da malha rodoviária tem de ser condição para o
desenvolvimento econômico e social do Estado. Os objetivos
principais da nossa apresentação são: Propor o início da estruturação
de um programa que vise à integração dos municípios não interligados
à malha pavimentada, estabelecer estratégia para a criação do
ambiente político e institucional capaz de contribuir para o
planejamento de ações, visando à viabilização dos empreendimentos,
e fundamentar a priorização dos projetos com a participação do
Governo Estadual, das Prefeituras, do Governo Federal, do setor
privado e de agentes internacionais de fomento, tais como o Banco
Mundial, o BID e outras agências japonesas e européias.

É importante notar a situação do Sudeste brasileiro, que tem hoje
71.800.000 habitantes, ou seja, 63% da população do Brasil. São
Paulo congrega 36.700.000; Minas Gerais, 17.800.000; Rio de
Janeiro, 14.300.000; Espírito Santo, 3.000.000. Diante desses
números, temos de analisar a situação das rodovias brasileiras. O

rs
—



259
próprio Presidente, na abektura dos trabalhos, abordou a situação
de Minas Gerais como síntese ou amostra representativa do Brasil.

Minas Gerais possui 853 municípios, sendo a população na área
urbana de 82% e na áre4 rural 18%. Durante 30, 40 anos, houve
reversão da população. Hoje, existe uma população em áreas
metropolitanas que sofre sérios problemas com segurança, serviços
públicos, saneamento básico, mobilização urbana, que poderiam ter
sido evitados se tivéssemos melhor distribuição das populações
urbana e rural. Esse é um Jos pontos importantes que temos de levar
em consideração para viabilizar, socialmente, projetos dessa
natureza.

A malha rodoviária brasileira representa 1.101.000km de rodovias,
sendo 1.446.000 municipais; 184.000 de estaduais e 71.000 rodovias
federais.

Em termos de pavimentação, estamos muito aquém de uma
capacidade dimensionada para atender aos maiores objetivos
nacionais. Considerando qe temos 149.000km pavimentados, sendo
56.000km federais, 76.000km estaduais e 17.000km municipais, não
chegamos a 10% do total das rodovias brasileiras. Esse dado é muito
importante para vermos fragilidade do País, considerando que a
maioria do nosso transporte é feita através de rodovias. O transporte
por ferrovias e hidrovias, e que dependem pequenos segmentos da
nossa economia, é quase insignificante. Assim, vemos que a
importância está na situaço da rede pavimentada nacional.

Como comentamos, a situação de Minas Gerais não difere da do
País. Hoje, o Estado cont4 com um total de 261.000km de rodovias,
sendo 238km de municipais, 11.600km de estaduais e 11.000km de
federais. Pode haver algima diferença nesse número que estou
apresentando, em virtude de novas avaliações feitas pelo GEIPOT,
pelo DNIT e pelo DER; asbim, desde já peço desculpas por qualquer
falha em termos de flimensionamento :rodoviário, mas, nas
apresentações seguintes, 410 DER e do DNIT, com o Cel. Bassili e do
Dr. José Elcio, poderemos checar esses valores. De qualquer forma, o
importante do que quero dizer é que as rodovias pavimentadas de
Minas Gerais chegam a 17.000km. Ou seja, também muito aquém
daqueles 10% da malh rodoviária nacional. Vejam que ainda
estamos muito mal em temos de rodovias pavimentadas em nosso
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Estado.

E a questão se desenvolve ao analisarmos o chamado Programa de
Integração Rodoviária. Temos 234 municípios excluídos da malha
rodoviária pavimentada estadual, dos quais 76 estão na área da
extinta SUDENE, ou seja, com dificuldades não só de
desenvolvimento regional, como também de desenvolvimento próprio.
E a soma da população desses municípios equivale, hoje, a 10% da
população do Estado. Assim, diria que estamos em uma situação
penosa, com 10% dos municípios excluídos da malha rodoviária
pavimentada do Estado e possivelmente excluídos da capacidade de
desenvolvimento da economia estadual.

Vejamos alguns fatores positivos que esse programa nos traz. Em
primeiro lugar, o apoio aos setores produtivos, que, sem uma boa
malha integradora, estão desajustados. Assim, é um ponto importante
a ser analisado o apoio a esses setores, com a integração do sistema
de transporte e o desenvolvimento das vias de penetração do Estado.
Note-se que, com essa situação, algumas áreas importantes têm
dificuldades no escoamento de sua produção.

Outro importante fator positivo seria a abertura, em Minas Gerais, de
outras fronteiras agrícolas, que são proporcionadas por um programa
dessa natureza-

Para falarmos dos aspectos técnicos dos projetos, vamos lançar
mão de uma avaliação feita pelo próprio DER, que o Cel. Bassili
poderá nos confirmar.

Desse programa total, existem 921km de projetos que estão
paralisados, representando 1,54%; 827km de projetos concluídos,
representando 13,8%; 654km de obras paralisadas com projetos
executivos concluídos; 503km de obras em andamento,
representando 8,41%, e projetos a definir, 3.9081km; 65% do total
desses trechos rodoviários.

Esse quadro nos mostra que existe perfeitamente, na caracterização
de projetos dessa natureza - e teremos de apresentar isso ao Governo
Federal, ao Governo Estadual e a agências de fomento internacionais
-, bom estoque de projetos que permite um início priorizado desses
investimentos. Concluímos então que temos 35% dos projetos na
prateleira, considerando alguns que já estão em fase de
implementação.
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capacidade de geração dá trabalho e renda. Todo o processo da
integração rodoviária nosermite melhor condição de comunicação
inter-regional, intermunicipàl no Estado. Portanto, teríamos como
subsídio importante, como resultado importante desse processo a
capacidade de geração de t abalho e renda.

A distribuição de renda é um dos problemas mais sérios deste País
e do nosso Estado. DistriL?uir a renda adequadamente, melhorar a
condição de vida e qualidde da população é importante produto
desse programa de integraão rodoviário. A melhoria dos acessos ao
campo e às regiões rurais minimizaria a migração para áreas urbanas.

Quando tivermos melhores condições rodoviárias, teremos a
inversão do movimento. A situação das áreas metropolitanas é tão
complicada, que, através de rodovias mais bem-estruturadas, teremos
a reversão. Teremos população saindo de áreas urbanas para voltar
para o meio rural, que ofereerá melhores condições de vida.

Outro fato levantado pela Fundação João Pinheiro é o 10H. Esse
índice congrega uma série 1e itens importantes para a vida humana:
educação, saneamento, abastecimento de água, renda "per capita".

Entre os 234 municípiqs selecionados que não possuem a
integração com a malha rodàviária pavimentada, 52% estão abaixo do
nível sugerido pela ONU, qu 1 e é de 0,50%; 52% dos municípios variam
entre 0,39 e 0,49 do 10H. Até o limite de 0,59, que ainda é um índice
relativamente baixo para as condições de vida, chegamos a 84%.
Vejam o impacto poitivo com relação à questão do

desenvolvimento urbano, qUando trabalhamos dentro de um sistema
integrado rodoviário. Esse será um ponto fundamental quando se
promover a preparação de m projeto adequado, envolvendo toda a
situação da malha rodoviária de Minas.

No quadro próprio, ilustrativo, vemos que àqueles números são
representados nesse bloco 6e informações, que é exatamente aquilo
que já foi dito anteriormente.

Avaliação dos investimen os. Não poderíamos terminar a nossa
exposição, como tese para este evento, sem falar numa avaliação
desses investimentos, que são volumosos considerando-se não só a
atual escassez de recursos Jo Tesouro Estadual e a situação crítica
por que passam as Prefeiturs Municipais, mas também a dificuldade
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de se buscar esses recursos, em vista da capacidade de
endividamento da área pública. Temos, nesse quadro, um total de
8.367km de rodovias. Existe uma extensão coincidente, levantada
pelo DER, de 2.383km, o que representa, na verdade, em termos de
extensão-meta, 5.984km. Essa população varia entre 1.400.000 - e ai
estão 1.392.000 - e 1.800.000, porque esta seria a população
atendida, envolvendo até alguns municípios que já possuem rede
pavimentada, mas que têm certos relacionamentos a respeito de
áreas de distritos com os municípios que não possuem o trecho
pavimentado.

Trabalhamos com valores que poderão ser reduzidos - e até
conversava anteriormente com o pessoal técnico do DER sobre o
seguinte. Na época da montagem do Programa de Desenvolvimento
da Malha Rodoviária de Minas - PRODER -, em 1997 e 1998, ele já
permitia valores em torno de US$120.000,00 a US$150.000,00 por
quilômetro. Acredito que esses valores deverão ser revistos.

Adotamos aqui um valor médio e chegamos a R$2.154.000.000,00
em investimentos necessários para a completa integração desses
trechos integradores dos municípios na malha rodoviária de Minas
Gerais. E um valor representativo, mas perfeitamente adequado em
termos de um futuro bem planejado dos investimentos. O que
veríamos aqui seria uma modelagem desses investimentos, que
objetiva avaliar as diferentes possibilidades de busca de recursos
financeiros capazes de assegurar as implementações dos
empreendimentos.

Desse total de R$2154.000.000,00, com as grandes limitações
existentes, propusemos R$107.000.000,00. Com outros recursos
estaduais advindos de programas específicos, eventualmente até de
algumas possíveis emendas desta própria Casa, poderíamos ainda
adicionar R$64.000.000,00. No Orçamento da União, através de
emendas da bancada mineira, colocamos, como estimativa,
R$21.000.000,00.

O PRODER é um programa que tem chance de ser reativado, pois
já está englobado no endividamento do Estado perante a Secretaria
do Tesouro Nacional. Temos R$198.000.000,00 que seriam parte do
PRODER destinados aos trechos não pavimentados. Sabemos das
limitações dos pequenos municípios, que são de R$53.000.000,00. Do
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orçamento da União, por maio de programas específicos, regionais
da ex-SUDENE, imaginado que poderíamos chegar a valores da
ordem de R$427.000.000,0q. Há a criação de um fundo especial que
acredito ser uma das metâs da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Seria um fundo que serviria de contrapartida para
determinados empreendimerit

Suponhamos que ele seja d
privado, por iniciativa dos fdi
como a Vale do Rio Doce, c
da RURALMINAS, COMIG ei
externo complementar,
externos complementares
trabalhemos dentro de uma
regiões mais desenvolvida
municípios-pólo e o prôprio
desafio com esse programa d

Esse é apenas um quadro
outro quadro que mostra o di
começamos, no primeiro ano,
uma meta importante de invE
anuais. Isso tem uma explica

)S nesse setor.
ordem de R$430.000.000,00. Do setor

idos existentes de empresas regionais,
rno programas integrados, por exemplo,
o, R$107.000.000.00. De financiamento
42.000.000,00. Esses financiamentos
ão perfeitamente viáveis desde que
isão integradora, compondo municípios,

do Estado, inclusive determinados
Governo do Estado. Fica um grande
R$2.154.000.000,00.

Jemonstrando essa modelagem. Há um
?sembolso anual disso. Verificamos que
pequenininho, atingindo, no quarto ano,

Por
3 superior a R$250.000.000,00
quê? Porque não se consegue
a noite, não se consegue isso

em uma virada de Governo. 'Isso é conseguido com muito trabalho,
um recurso dessa natureza do dia para

com muita preparação e col
disse o nosso Presidente, com
esse processo.

Queria terminar dizendo o
rodoviária de Minas Gerais,
excluídos da malha paviment
sociais e é muito mais qi
verdadeiramente, de um plan
não só de um Governo, mas
essa finalidade e a esse resuit

Quero fazer um agradecim
por esta oportunidade, em es
Júlio e aos Deputados Mauro 1

Palavras do Sr. Aloísi

muito envolvimento político e, como
uma vontade política muito agregada a

seguinte: o programa de integração
com a inserção de 234 municípios,
ia estadual, resgata os desequilíbrios

um plano de Governo Trata-se,
de Estado, ou seja, é o envolvimento
de vários Governos para se chegar a
do positivo que todos esperamos.
ito especial à Assembléia Legislativa
ecial ao Presidente Deputado Antônio
)bo e Dilzon Meio. Muito obrigado.
Carlos Nogueira de Carvalho
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A Associação Mineira de Municípios, está aqui representando os

853 municípios. E lamentável que 234 municípios de Minas não
tenham nenhum tipo de pavimentação asfáltica ainda. Isso representa
25% dos nossos municípios. Considerando a alta tecnologia, tudo se
resolve, mas não vemos, por parte dos nossos Governos, vontade
política para resolver a situação.

Parabenizo meu antecessor, Orsini, que, brilhantemente, fez um
levantamento da malha viária do Estado dentro do contexto nacional.
Vemos muitos recursos aportados para determinados tipos de
programas, mas, infelizmente, não vemos preocupação dos
governantes em aportá-los para essa finalidade. Entendemos que
R$2.000.000,00 é cifra considerável, mas, pelo benefício que traria
aos municípios, é irrisória. Em época de eleição, os candidatos que
vão aos municípios deparam com as necessidades municipais. E
muito comum, naquele momento, todos inserirem, em seus planos de
governo, a pavimentação asfáltica. Podemos observar, ao longo do
tempo, que é um engodo, porque muito pouco tem sido feito. Sou de
região do Sul, considerada pólo de desenvolvimento do Estado.
Vizinho à minha cidade, há um município chamado Passa-Vinte, onde
o cidadão, para conseguir recurso médico, tem de rodar 50, 60Km de
estrada de terra. Isso preocupa muito não só a AMM, mas toda a
população de Minas Gerais. Quando chega o período da chuva, as
pessoas batem à porta do Prefeito para que este possa transportá-las
por toda aquela distância para alcançarem o recurso médico. Essa
situação deve ser colocada como prioridade. Estamos aqui hoje mais
para ouvir, porque sabemos dos problemas, já estão identificados, o
DER tem toda a situação levantada. Todo o diagnóstico já está feito.
O que falta agora é a vontade de querer fazer, é a viabilização de
recursos para a implementação desse programa. O Orsini disse que
esse plano é de Estado, mas já o vejo sob outra ótica: é um plano de
humanização. Hoje 1.800.000 pessoas sofrem com a falta de
pavimentação. Considerando a era tecnológica, isso é inadmissível.

Então, estamos aqui para ouvir e para cobrar uma tomada de
posição de nossos governantes, para que solucionem esse problema,
que tanto aflige os munícipes de Minas Gerais e que constitui uma
grande dor de cabeça para os Prefeitos do nosso Estado.

Não vou me alongar muito porque nossa expectativa maior é ouvir.



Juntamente com nossa Presidente	
265

, a Prefeita de Três Pontas
Adriene Barbosa, não mediremos esforços para nos engajar nessa
luta, que não é apenas dod 250 Prefeitos, mas de toda Minas Gerais.
Agradeço a oportunidade e o convite formulado à AMM e parabenizo o
Deputado Mauro Lobo pela iniciativa de provocar este debate na
Assembléia Legislativa. Estaremos sempre dispostos a participar
desse tipo de evento, que3ngrandece muito a discussão. Quem sabe
não poderemos dar o pontè de partida para solucionar esse problema
grave que atinge 234 muicípios do nosso Estado e a 1.800.000
pessoas? Obrigado.

Palavras do C+ronel Antônio Demétrio Bassili
Cumprimento as autoridades e os Prefeitos presentes e agradeço à

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa do
Deputado Dilzon Meio, a dportunidade que nos oferece de participar
de evento de tão grande importância. O Estado de Minas Gerais tem a
segunda maior malha rodviária do Brasil. Sua posição geográfica o
coloca no centro de ligaço de outros seis Estados, interligando-os
através dos grandes eixos rodoviários federais, complementados
pelas nossas rodovias estdduais.

Criado há 56 anos, o DER soma um acervo significativo de mais de
23.000km de estradas. Procupado com o estado de nossas estradas,
o DER tem procurado aplicar todo recurso que arrecada com a
cobrança de multas e outros serviços através das 40 coordenadorias
distribuídas pelo Estado, titilizando seu pessoal e equipamentos. Na
implantação e na pavimentação de estradas, ' o DER só avançou no
que foi possível, com a coiboração do DNIT, com as obras delegadas
e com recursos da COMIG. Lamentavelmente, passamos por uma
fase difícil nos Estados, po- isso, o DER não avançou muito.

Estão presentes os engenheiros Anderson, Clóvis, Braga e Leomar,
que são assessores técnicos de grandes projetos. Solicito-lhes que
façam a apresentação dés municípios que ainda não têm acesso
asfaltado à malha rodoviára do Estado.

O Sr. Leomar Fagundes de Azevedo - Em primeiro lugar,
cumprimento a Assembléib. O Diretor-Geral do DER nos cedeu este
espaço para fazermos una exposição a respeito dos municípios não
pavimentados em Min s. A palestra de Orsini baseou-se,
principalmente, nos levantamentos do DER e dos cadastros
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municipais. Faço uma observação: depois que Orsini pegou os
dados, alguns municípios saíram da lista, pois já foram pavimentados,
como Guapé, llicínea e São Tomé das Letras. Já houve avanço, mas
há 232 municípios que ainda não estão com o revestimento asfáltico,
que é o desejo de todos nós.

Conversando com um representante do Banco Mundial, no
licenciamento ambiental do PRODER, usei a seguinte frase:
queremos uma licença ambiental somente para pavimentação, pois o
trecho já está implantado. Ele me disse que pavimentação é tudo, que
a história de um município se divide entre antes e após a
pavimentação, que o município começa sua história depois da
pavimentação.

Gostei muito da palestra do Dr. Orsini, e vamos detalhar algumas
informações desses municípios.

O Diretor-Geral do DER, Antônio Demétrio Bassili, é formado pela
Academia Militar das Agulhas Negras, pelo Instituto Militar de
Engenharia, tem pós-graduação em estradas e estruturas pela Escola
de Engenharia da UFMG. Tem vivência nacional nos Estados do Acre,
de Rondônia, de Roraima e do Amazonas.

Eu, Leomar Fagundes de Azevedo, sou formado pela Escola de
Engenharia da UFMG, pós-graduado em Engenharia Sanitária e
Gestão Ambiental pela FUMEC, fui coordenador de projetos na
Diretoria de Engenharia por muitos anos, fui Diretor de Engenharia do
DER e atualmente sou membro do Conselho de Política Ambiental do
Estado de Minas Gerais, representando o SETOP e o DER.

O engenheiro Anderson Novais de Souza é formado pela
Universidade do Triângulo Mineiro e coordenador de construção
durante mais de dez anos na região do Triângulo, foi Diretor de
Construção e Manutenção do DER e atualmente coordena o projeto
de estadualização das rodovias federais que serão repassadas ao
Estado após a pavimentação.

O Dr. Clóvis é engenheiro civil da Diretoria de Manutenção e nos
está dando apoio nesta apresentação.

O Dr. Braga é engenheiro da Assessoria de Planejamento do DER.
Vamos apresentar o mapa com a rede básica, dando uma visão

geral do Estado, mas nossa apresentação se fixará nas dez
macrorregiões.
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- Procede-se à apresenta 

I
ão de transparências.

O Sr. Leomar Fagundes, e Azevedo - Aqui, para se ter uma idéia,
vemos os municípios que n 1ão dispõem de pavimentação asfáltica, são
os municípios que estão piscando. Por aí vemos que, principalmente
nas regiões Norte, Noroestk, Nordeste, do Mucuri e do Jequitinhonha,
há grande quantidade de municípios sem pavimentação.

Na região central: São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino
Gonçalves, Felício dos Saptos, Santo Antônio do ltambé, Serra Azul
de Minas, Rio Vermelho Materlândia, Santo Hipólito, Cedro do
Abaeté, Dom Joaquim, Taquaraçu de Minas, Piedade dos Gerais,
Santana dos Montes, Capla Nova, Desterro do Meio, Senhora dos
Remédios, Presidente Kutitschek, Congonhas do Norte, Alvorada de
Minas. Santana do Riacho, Passabém, São Sebastião do Rio Preto,
Santo Antônio do Rio Abaixo , itambé do Mato Dentro, Lamim, Santana
do Garambéu.

Na região central de Minas são 158 municípios. Atendidos por
asfalto são 131, e 27 não atendidos. Portanto, 17% dos municípios
não são atendidos por asfalto, e 82,91% o são.

Região da Mata: Ortórios, Durandé, Senhora de Oliveira,
Cipotânea, Alto Rio Doce; Desterro do Meio, Brás Pires, Dores do
Turvo, Araponga, Canaã, !Rosário da Limeira, Pedra Dourada, Barão
do Monte Alto, Aracitabaj Oliveira Fortes, Santa Rita do Jacutinga,
Belmiro Braga, Senador Cortes, Córrego Novo, Vermelho Novo, São
José do Mantimento, Conceição de Ipanema, Sem-Peixe, Sericita,
Luisburgo, Pedra Bonita, Caparaó, Rio. Espera, Catas Altas da
Noruega, Presidente Bernardes, Vieiras, São Sebastião da Vargem
Alegre, Santo Antônio do Aventureiro, Santana do Deserto, Chiador,
Divinésia, Senador Firmino.

Na macrorregião da Maia, 103 municípios São atendidos pela rede
pavimentada, ou seja, 72,4%. Não são atendidos 39 municípios, isto
é, 27%. O total é de 142 nunicípios.

Sul de Minas. Claraval ibiraci, Fortaleza de Minas, Jacuí, Bom
Jesus da Penha, Nova Resende, São Pedro da União, Luminárias,
lngaí, São Tomé das Let as, que já está pavimentada, Cordislándia,
Bom Repouso, Consolaçao, Santa Rita do Jacutinga, São José da
Barra, Carrancas, Albertina, Tocos de Mogi, Senador Amaral, Toledo,
Munhoz, Gonçalves, Mamelópolis, Conceição das Pedras, Dom
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Viçoso, Alagoa, Passa-Vinte, Bocaina de Minas. Temos atendido
pela rede pavimentada 128 municípios do Sul de Minas, 82,58%. São
27 os municípios não atendidos pela rede pavimentada, 17,42%. O
total de municípios é 155.

Triângulo. Pirajuba e Limeira do Oeste. No Triângulo, são 33
municípios atendidos pela rede pavimentada, e dois municípios da
rede não pavimentada. O total de municípios é 35. Noventa e quatro
por cento dos municípios são atendidos pela pavimentação; 5,71%
não têm pavimentação.

Alto Paranaíba. Grupiara, Douradoquara e Cruzeiro da Fortaleza.
São três municípios não atendidos pela rede pavimentada, perfazendo
9,68%. A rede pavimentada atende 28 municípios, 90,32%. O total de
municípios é 31.

Centro-Oeste. Leandro Ferreira, Desterro de Entre-Rios, Camacho,
Doresópolis, Vargem Bonita, São Roque de Minas. São 51 municípios
pertencentes à rede pavimentada, 91%. Os municípios não atendidos
são 5. perfazendo 8,93%. O total de municípios dessa região é 53.

Noroeste. Formoso, Chapada Gaúcha, Uruana de Minas, Riachinho
(pertence a outra região, mas está complementando), Urucuia,
Cabeceira Grande (complemento), Santa Fé de Minas, Lagoa Grande,
Natalândia, Dom Bosco. São 13 municípios atendidos pela rede
pavimentada. Seis não atendidos, perfazendo 31,58% do total de 19
municípios.

No Norte de Minas, temos Manga, Montalvânia, Juvenília, Matias
Cardoso, Riachinho, Urucuia, Bonfinópolis de Minas - as últimas três,
embora citadas em outra região, pertencem à Região Norte -,
Pintópolis, São Romão, Ubaí, Varzelândia, Fruta de Leite, São João
do Paraíso, Lagoa dos Patos, Francisco Dumont, ltacambira,
Botumirim, Cristália, Grão-Mogol, Miravânia, Bonito de Minas, Cônego
Marinho, lcaraí de Minas, Campo Azul, Ponto Chique, São João do
Pacuí, Guaraciama, Patis, Ibiracatu, Mamonas, Gameleiras, Catuti,
Santo Antônio do Retiro, Montezuma, Pai Pedro, Serranópolis de
Minas, Padre Carvalho, Josenópolis, Novo Horizonte, Rio Pardo de
Minas, Indaiabira, Vargem Grande do Rio Pardo, Ninheira, Berizal.

E bom destacar que, nas regiões que recebem a manutenção do
DER, as rodovias oferecem condição de atendimento, mesmo as que
são apenas cascalhadas. Essa pavimentação, apesar de secundária,
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Infelizmente, o número é alto. Esse pisca-pisca do mapa mostra
como ainda são muitos os municípios do Estado a serem atendidos.

Como o Dr. Orsini falou, é importante, mas é um programa de longo
prazo. E oportuno iniciarmos esse processo agora, porque vem aí um
novo Governo. Que os próximos Governos se esforcem para
conseguir essa pavimentação. Obrigado.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Obrigado. Realmente, o Leomar
tem toda razão. Alguém tem de começar.

Gostaria de assinalar alguns pontos importantes. O DER é uma
máquina que não pode parar. Conta com pessoal altamente
qualificado e equipamento. O que precisamos é de recursos para
desenvolvermos nosso trabalho.

Ontem, fui extra-oficialmente informado pela Secretaria da Fazenda
de que os tão esperados recursos do Fundo de Trânsito - FUNTRANS
- já não será disponibilizado para o DER este ano. Tentaremos mudar
isso tratando do assunto com o Governador.

Outro ponto é que o montante dos gastos é realmente assustador,
mas, com um trabalho honesto, em menos de dez anos, com certeza
todos os municípios estarão interligados à malha rodoviária já
asfaltada. O que precisamos é iniciar.

Gostaria de alertar também para o fato de que não basta interligar
esses 233 municípios. Temos de nos preocupar em manter em boas
condições de tráfego a malha rodoviária, para cuja manutenção temos
o FUNTRANS e os recursos do DER. E é com os minguados recursos
do DER que, através dessas 40 coordenadorias, estamos realizando
as operações tapa-buracos. Isso é prova de que, com reforço do
FUNTRAI'.JS, é possível realizarmos a manutenção da malha. Pedimos
a Deus que a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio
Econômico - CIDE -, aquele percentual que está junto aos preços dos
combustíveis destinado à malha rodoviária do Brasil, realmente seja
destinado para as estradas.

Agradeço a oportunidade dada ao DER e saliento mais uma vez que
é um órgão técnico em que mais de 240 engenheiros e profissionais
de curso superior se encontram à disposição de quem necessitar de
qualquer assessoramento. O Diretor do DER é um assessor de
assuntos de estradas junto ao Governador. E o órgão está pronto a
apoiar tecnicamente todas as Prefeituras e a Assembléia, no tocante a
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esse assunto. Muito obrigaçio.	
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Palavras do Sr. José Ócio Santos Monteze
Sr. Presidente, Deputaáos, Prefeitos, autoridades, senhoras e

senhores, não poderíamos deixar de atender ao convite desta Casa
para participar deste ciclo 61e debates. Sou funcionário do quadro de
carreira do DER-MG e, nete momento, estou prestando serviços ao
DENIT. Com a reformulação estrutural do setor de transportes do
Governo Federal, o antigô DNER transformou-se, pelo menos em
parte, no DENIT.

O DNER só era responsável pela malha rodoviária federal. Hoje, o
DENIT, além de continuar 4om a responsabilidade da malha rodoviária
federal direta, a não concessionada, também é responsável pelos
ramais ferroviários não 1 concessionados que porventura forem
executados, como transposições urbanas, contorno de cidade,
travessias, e pela parte de portos e vias navegáveis. Por ser
interiorano, em nosso Es ado não se aplica, de forma intensa, o
transporte em portos e vias navegáveis, mas há interferência. Não sou
eu quem coordena a unidade que cuida daparte de portos e vias
navegáveis. A nossa coordenação refere-se à parte rodoviária e a
alguns ramais ferroviários de responsabilidade direta da União. O que
é delegado a terceiros como concessão de rodovias, ramais
ferroviários, fica com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E
o que é delegado a terceiros como concessão de portos e vias
navegáveis, fica com a Agncia Nacional de Transportes Aquaviários -
ANTAQ.

A reestruturação do setor de transportes federais ficou assim:
DENIT, tudo aquilo que a União cuida diretamente; Agência Nacional
de Transportes Terrestre, o que for conqessionado da área de
ferrovias e rodovias; e ANJTAQ, o que for coricessionado a terceiros,
de portos e vias navegáveis. Na parte da tarde, o Deputado Eliseu
Rezende, relator da matér1ia, fará explanação mais detalhada sobre o
assunto.

Na 6 Unidade de lnfrà-estrutura Terrestre de Minas Gerais do
DENIT, somos responsákeis pela malha rodoviária federal. Isso
significa um pouco mais de 11.000km - se há pouco falamos em
pouco mais de 12.000km de rodovias federais em Minas Gerais, foi
porque há segmentos das ditas rodovias planejadas, que são aquelas
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que ainda não existem no traçado formal do papel; são rodovias
que estão em cima de um traçado, nas quais ainda não foram
implantadas nem sequer as chamadas MG Transitórias - MGTs -, que
são rodovias do sistema estadual que estão em cima do traçado de
uma rodovia federal.

A malha rodoviária de Minas constitui-se, então, de 11.000km,
estando parte dela sob concessão - em nosso caso, essa parte ainda
é muito pequena, indo somente de Juiz de Fora à divisa com o Rio de
Janeiro; outra parte estava como MGT, e continuou como MGT; outra
parte está sendo delegada ao DER de Minas, dentro de um programa
de estadualização de rodovias, pelo qual em parte dessas rodovias
serão feitas obras de recuperação, financiadas por um programa que
se chama BID-BIRD, porque, no âmbito do País, os dois Bancos estão
fazendo o financiamento, embora no caso de Minas apenas o BIRD e
o Banco Mundial, estejam participando. Bem, o DER de Minas já está
com praticamente 600km de projeto em fase final de aprovação, para
conseguir a não-objeção junto ao Banco Mundial, para que,
imediatamente após, o DER possa soltar esses processos licitatórios,
de forma que ainda este ano poderá ser dada a ordem de serviço, até
porque, no orçamento geral da União de 2002, há recursos da ordem
de R$22.000.000,00 para serem aplicados nesse programa, para que
ele se inicie de forma razoável.

A outra parte da rede, por exemplo, do trevo de Curvelo à divisa com
Goiás, na BR-140, está em um sistema que não é da administração
direta, mas de um programa que se chama CREMA. Nesse programa,
também financiado pelo sistema BIRD-BID, a empresa vencedora do
certame licitatório fica responsável pelo trecho por cinco anos,
prorrogáveis por mais cinco anos, se for o caso. Sua obrigação é
praticamente a mesma de uma concessão, mas não há pedágio - a
empresa vai recuperar todo o segmento, em termos de pista de
rolamento, de sinalização etc. e, posteriormente, ficará responsável
pela manutenção e pelas eventuais recuperações que se fizerem
necessárias, até o 60° mês. E um programa de cinco anos de
duração, que já foi testado na Argentina, de onde o trouxemos para o
Brasil. O DER-MO já tem um estudo preliminar sobre o assunto; ou
seja, já temos alguma coisa similar ao CREMA federal. Então, creio
que esse programa terá sucesso, principalmente em vista da carência
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de recursos em que vivdmos desde a Constituição de 1988, 273
quando se cortaram os re6ursos vinculados, o que fez com que o
setor de transporte, partibuiarrnente o rodoviário, viesse apenas
piorando durante estes a4s. Para que tenham uma idéia, em 1995,
da rede rodoviária federal bm Minas Gerais, 43% das rodovias eram
consideradas excelentes oiJi em bom estado; 37%, em estado regular;
e apenas 20% estavam em estado ruim.

Hoje a situação está dite ente, o que era bom passa para regular, e
o que era regular passa para ruim. Isso em. conseqüência de uma
política que está sendo desenvolvida, O Deputado Eliseu Resende foi
relator da matéria, nessa le de regulamentação.

Se os recursos previstos originalmente na CID não se voltarem para
as rodovias, será o caos. 4je a malha rodoviária federal não é 20%
boa, mas já foi 43%. O que era 30% regular, é 45%. A malha ruim
subiu de 19% para 27% e 28%.

Se considerarmos númqros razoáveis de manutenção rodoviária,
internacionalmente aceitos, teríamos de aplicar US$3.000,00 por
quilômetro ao ano para qibe uma rodovia fosse considerada de boa
manutenção. No entanto riem US$800,00 são aplicados nas nossas
rodovias federais. Estamos; aquém do razoável.

Segundo Ievantamentcs, para se construir essa malha
complementar à malha rodoviária estadual, de maneira que todos os
municípios mineiros sejm contemplados, seriam necessários
R$2.100.000.000,00. Nono passado, a minha proposta para o
orçamento de 2002 foi &e R$2.100.000.000,00, em 2003 seriam
necessários R$5.000.000.000,00 para recuperàr a malha rodoviária de
Minas Gerais. Isso represe nta 0,25% do PIB.

Como as dificuldades sao muitas, podemos estender o prazo para
dez anos, se pudermos c ontar com a CID, taxa criada no sistema
federal, com o Fundo Nacional dos Transportes, com o Fundo
Estadual de Transportes e com possíveis financiamentos do sistema
federal.

Em nossa malha rodo yiária federal, 19% é o que poderíamos
chamar de bom, 52%, regular, e 25%, o que vai de mal a péssimo.

Estamos vivendo períoio extremamente crítico. Se não houver
mudanças significativas ia política, como essa que está sendo
proposta no sistema fedraI e a do Estado, continuaremos tendo
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migrações do que era bom para o regular, do que era regular para
o ruim e do ruim para o péssimo. Isso não adianta porque estamos
com a vida útil do sistema totalmente vencida, um sistema
completamente ultrapassado. Poderíamos considerar regular o estado
de muitas rodovias que percorremos, mas, se olharmos tecnicamente,
já estão com a sua vida útil vencida, necessitando de intervenção
imediata.

O programa de gerenciamento que o Banco Mundial sugere para os
órgãos rodoviários por meio de programas específicos prevê
intervenções de tempos em tempos, de forma que possamos
prolongar a vida útil da rodovia permanentemente. O que está
ocorrendo no sistema brasileiro é que estamos atingindo o caos, sem
intervir nas rodovias de forma eficiente e gerencial. Nós, que estamos
na ponta, sofremos as críticas. Mas ainda não se aprendeu - pelo
menos desconheço, em qualquer parte do mundo - como tratar de
infra-estrutura de transporte sem ter dinheiro.

E um sistema caro. Se raciocinarmos com base em
US$3.000,00km/ano, somente para manter a malha federal, quer seja
a direta, quer seja a indireta - e vamos falar em números redondos de
11.000km -, precisaríamos de recursos da ordem de
US$33.000.000,00 ou R$100.000.000,00 por ano para fazer
manutenção.

O Orçamento Geral da União para 2002 dotou Minas Gerais, e se
estende com a mesma proporcionalidade para todo o País, de
R$18.400.000,00. Para cuidar da malha rodoviária federal de Minas
Gerais no exercício de 2002, tenho R$18.400.000,00, ou seja, 20% da
necessidade. E para cuidar de uma coisa que já está ruim! Fui
informado de que foi enviada proposta de suplementação de mais
R$15.700.000.00 para o Congresso Nacional. Ainda não é bom, mas
é melhor que só R$18.400.000,00. Tomara que isso ocorra rápido,
para que possamos socorrer o que está péssimo.

Atravessamos dificuldades. A sociedade, que paga imposto, quer
receber isso de volta. Está correto, como cidadão também quero
receber o melhor serviço que me puder ser dado, mas a luta que a
sociedade tem de travar é para mostrar aos nossos representantes,
que vão elaborar o orçamento, que precisamos de uma inversão de
prioridade nem que seja por algum tempo, se os fundos que estão

rÁ



275
sendo tratados não tiverem sucesso.

Está aí um retrato do quê foi aplicado no sistema rodoviário federal
em Minas Gerais, de 1995 ate 2002.

Para os senhores terem ma idéia, em 1995, foram aplicados 35%
do orçamento. Em 1996, 70%. Em 1997, 80%. Em 1998, 73%. Em
1999, 78%. Em 2000, 53 6/1 e alguma coisa, quase 54%. No ano
passado, foram 78%. Este ano, o orçamento original aprovado foi de
R$484.000.000,00 para Minas Gerais. Para aquela proposta que
tínhamos feito de R$2.10.000.000,00, logicamente, não há fundo
para tudo. Fiz o que era ideal. Foram autorizados R$484.000.000,00
na lei orçamentária 2002. Já foram suplementadas para a Fernão
Dias, este ano, mais R$80.000.000.00, totalizando, então,
R$564.000.000,00. Este é ? orçamento geral da União para o setor de
transportes em Minas Gerais, que, disparado, é o maior do Brasil.
Temos que brigar para isso ser concretizado. Até, agora o que temos
empenhado formalmente s  R$157.000.000,00. E claro que virá todo
o recurso da Fernão Dias.

Como foi dito aqui anteriormente, há outros recursos. Por exemplo, a
BR-367, que tem delegada ,6 as obras de construção ao DER-Minas; já
tem, aliás, emitida a nota de empenho de mais R$4.000.000,00 para
ter seqüência até Jacinto. Se Deus quiser, essa pavimentação será
concluída. Uma outra estrada que está na relação como não
pavimentada, felizmente também já foi concluída. E bem verdade que
foi a duras penas. E a liga4ão de São Sebastião do Paraíso a Jacuí, a
BR-265. Então, Jacuí já etá também fora da história, já pertence à
rede pavimentada. Jacinto também entrará. Acho que a BR-135 para
Manga tem toda a condição de seguir em frente, se Deus quiser. Isso
depende do trabalho poli ico junto aos nossos representantes em
Brasília para que isso se a viabilizado. A seqüência da BR-265 no
sentido Jacuí-Bom Jesus da Penha também tem uma boa opção. Já
concluímos o projeto, que mostrarei um pouco à frente, na BR-146,
aquela região de São Roque, Vargem Bonita. Essa é uma região que,
em um curto espaço de tempo, estará contribuindo para que esse
número de municípios não[ assistidos possam ser reduzidos. O trecho
de baixo, de São Pedro da União também está contemplado com a
BR-146, no projeto que estamos desenvolvendo.

Acho que a comunidadp se deve mobilizar para que os nossos
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representantes federais, no ano que vem, coloquem as emendas
necessárias para a continuação desses projetos de implantação. A
malha federal contribui de uma forma bastante singela para a redução
desses números de municípios, pois, na realidade, ela é troncai. As
malhas de maior peso de influência para que esse trabalho se efetive
são as do sistema estadual e do sistema municipal. De qualquer
forma, estou me referindo àquilo com que o sistema federal poderia
contribuir, dentro do que temos conhecimento.

Hoje, em Minas Gerais, os trabalhos em andamento são estes
listados. Temos obras de adequação em lição, o que está em
vermelho tracejado. Por exemplo, Uberlândia até o entroncamento da
BR-153. A duplicação deste trecho já está em licitação, porque faz
parte da ligação Goiânia-São Paulo, descendo pela BR-153, ligando a
Uberlândia e descendo, na BR-050, até São Paulo. Esse é um
sistema de ligação duplicada Goiânia-São Paulo, descendo pela BR-
153, pegando a BR-365, descendo a 050 e indo até São Paulo.

Obras de construção em andamento é o que está em amarelo. E a
ligação Patos de Minas a Araxá, Cangalhas a Boqueirão, na BR-251.
Para esta, estão saindo R$1.200.000,00.

A BR-474 está se arrastando. Para ela, também estão saindo
recursos específicos. E uma obra delegada ao DER de Minas Gerais.

A BR-146 é ligada diretamente ao DNIT. E a ligação a Patos, a que
me referi. E há várias outras.

Essa seqüência a que me referi, São Sebastião do Paraíso, Jacuí,
Bom Jesus da Penha, llicínea, já foi licitada. Tenho a impressão de
que brevemente, poderemos dar seqüência à construção. Quanto a
Passos até Bom Jesus da Penha, o DER já implantou, há algum
tempo a metade. O DNIT já está implantando de Bom Jesus da Penha
a Passos. Está faltando só o meio para a interligação. E há várias
outras rodovias necessitando apenas de complementação.

Vamos fechar a BR-482, ligação de Catas Altas, da ( ... ) Piranga. A
ligação Conselheiro Lafaiete a Viçosa vai ficar toda completa. Está
faltando um segmento de 4km, que já está homologado pelo conselho
do DNIT. Isso já está sendo enviado para publicação e deverá sair em
breve. E há outras coisinhas que estamos resolvendo em termos de
construção.

Quanto a obras de restauração e licitação, no verde pontilhado,
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damos destaque especial a Barbacena e São João dei-Rei. Já
estamos quase iniciando d processo hcitatôrio. Esse segmento está
horrível.

Comentava com o Cel. Dpmétrio que agradeço de coração ao DER
de Minas. Mesmo não s$ido sua obrigação formal, por obrigação
social, deu uma cobertura para que sejam minimizados os perigos
desse trecho de estrada por meio da unidade Barbacena. Estamos
fazendo uma licitação eme rgencial para tapar buracos. Paralelamente,
estamos licitando a restauração desse segmento.

Em relação à BR-491, Areado, Alfenas, Paraguaçu, Varginha,
iniciaremos, em breve, o processo licitatório desse segmento. Penso
que ainda este ano, desde que saiam limites do Governo Federal, o
orçamento federal depedde da liberação de limites pela área
econômica, teremos condibões de ter previsibilidade orçamentária e
possibilidade de iniciar o processo, pois o projeto já está concluído.
Em referência à BR-459, ligação de Poços de Caldas a Pouso Alegre,
o processo licitatório est praticamente concluído. Já há recursos
disponíveis para este ano, pelo menos em nível de orçamento, para o
início das obras.

A BR-494, Divinópohs a Oliveira, está com projeto concluído.
Devemos iniciar, em breie, o processo licitatório, de forma que
tenhamos condições de começar as obras.

Há, ainda, ao longo da Rio-Bahia 
'

várias obras de restauração. Ao
longo da BR-262, há também alguns segmentos sendo restaurados.

Na BR-153, entroncamehto da BR-365 até a fronteira, em todo o
segmento, há obras de restauração em andamento.

Nesse programa em azul, CREMA, as obras de restauração devem
se iniciar brevemente, porque, no período inicial, a empresa terá de
fazer serviços iniciais para, posteriormente, iniciarem os serviços de
restauração, que devem começar em breve.

Na BR-363, Montes Claros até o entroncamento da MG-408, há três
lotes de restauração qu estão em andamento. Na realidade, há
muitas obras sendo realiadas, mas muito pequenas em relação à
grande realidade. A Fernãd Dias está delegada ao DER-MG.

Em relação à Fernão Dis, também havia um problema que afligia
as empresas, o DER e todo o mundo: era a falta de previsibilidade
orçamentária. Como eu I já disse aqui, já foram suplementados
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R$80.000.000,00 no Orçamento Geral da União, que virão
minimizar essa ansiedade de que essas obras poderiam ser
paralisadas brevemente. Acho que agora as coisas vão continuar
fluindo, não da forma ideal, mas de maneira razoável.

Todos esses valores que estão assinalados em vermelho, amarelo e
verde representam projetos de seqüência das obras a partir do ano
que vem. Vou comentar os detalhes mais importantes. Para a BR-040,
nesse segmento entre Sete Lagoas e o entroncamento com a BR-135,
o projeto de duplicação já está sendo desenvolvido. Penso que a partir
do ano que vem já teremos condições de iniciar a duplicação desse
trecho. Também já estamos concluindo o projeto de duplicação da
BR-262, de Betim a Nova Serrana. Na BR-040, estão sendo
desenvolvidos vários trabalhos de transposição dos perímetros
urbanos críticos, como os de Congonhas, Lafaiete, Pedra do Sino,
Carandaí e Ressaquinha. O de Barbacena está concluído. Estamos
continuando as obras de adequação e duplicação da descida da serra
de Barbacena até o entroncamento de Oliveira Fortes. Os pontos
críticos estão sendo atacados, como o trecho entre Ressaquinha e
Conselheiro Lafaiete. Esses pontos, que chamamos de críticos, são
aqueles onde a pista de multivia - duas faixas em cada sentido - se
estrangulam nos viadutos. Esse problema arrasta-se desde a década
de 80, e agora já temos pelo menos os contratos. O que precisamos
agora é de colocar recursos para atuar efetivamente com as obras.

Outro trabalho que está sendo desenvolvido e que é de interesse
específico da Região Metropolitana de Belo Horizonte é o do grande
anel de Belo Horizonte, cujo estudo de viabilidade já foi concluído no
anteprojeto. Essa obra ligará Betim a Ravena, fazendo todo o
contorno ao norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, num
total de 64 km em pista dupla. Também já concluímos o estudo de
viabilidade de duplicação garantida prévia até João Monlevade, pelo
menos, até o entroncamento com a BR-262, onde fica a bifurcação
para Vitória e Governador Valadares.

Então, para esse segmento do grande anel mais a ligação entre
Belo Horizonte e Governador Valadares, o BID, que é o mesmo que
está financiando a Fernão Dias, já manifestou interesse. Já foi feita a
carta-consulta para o ( ... ), a fim de viabilizar o financiamento para
duplicação ou melhoramentos e restauração de todo esse percurso do
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Estamos, ainda, desenvolvendo vários projetos ao longo da Rio-
Bahia, com o início de resturação das estradas existentes. Ao longo
das BRs-251 e 365, já estamos desenvolvendo vários projetos, como
a segunda etapa do CREMA - programa que já está iniciado na BR-
040, no ponto de divisa entre Goiás e BR-135. A segunda etapa do
CREMA em Minas Gerais abrangerá todo esse segmento das BRs-
251 e 365. Espero que o programa se efetive rapidamente porque a
nossa intenção é ter, em um prazo médio, 20.000km de rodovias no
sistema CREMA.

Estão sendo feitos grandes corredores, como Belo Horizonte-
Brasília, subindo até Belm do Pará, entrando para São Luís do
Maranhão; interligando a Região Nordeste, São Luís do Maranhão-
Fortaleza, até Recife. Também na Região Centro-Oeste há grandes
corredores. A Rio-Bahia deverá participar do CREMA futuro, que seria
uma terceira etapa em Minas Gerais. Os programas já estão no papel,
mas é necessário que haja recursos para que se dê efetividade a eles.

Com referência ao programa de descentralização da malha
rodoviária federal, que estáF passando para o DER-MG, somente como
curiosidade, aquilo a que me referi anteriormente, desculpe-me o
DER, mas como é assunto pouco comum, o que está em vermelho
faz parte do que o DER vai licitar na primeira etapa no programa BID-
BIRD, em que o Governo Federal contraiu o empréstimo, vai repassá-
lo ao DER de Minas pára que ele desenvolva o programa de
restauração.

Alguns segmentos muito clamados, como por exemplo, a BR-135,
nessa primeira etapa em que o DER vai atuar, da BR-040 até o
entrocamento de Joaquim Felício, se Deus quiser, este ano ainda
pode acontecer pelo mends o processo licitatório. Vamos torcer para
que dê tempo para as obras também se iniciarem.

As outras rodovias que stão em verde são as que participarão das
segundas e terceiras etapas, em que, pela informação que recebi do
DER de Minas, já se inici9u o projeto de restauração de todas essas
rodovias restantes, que totalizam 1.800km. E 800km estão sendo
executados com recursos áiretos da União.

Essa é a visão geral do sistema rodoviário em Minas. Hoje, apesar
de estar representando o DNIT em Minas, tenho um laço de amor
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muito grande com o DER de Minas, até porque sou funcionário de
carreira desse órgão. O que depender de minha contribuição, esforço
e dedicação a esse programa, proposto pela Assembléia Legislativa,
de complementação da malha faltante, ficará completo. Restam 231
municípios a serem pavimentados, brevemente Jacinto também será
incluído, para cair para 230. E de grão em grão que a galinha enche o
papo. Encontro-me à disposição para que isso se dê com sucesso, o
mais breve possível.

Agradeço o convite da Assembléia, na pessoa do Presidente da
reunião, Deputado Dilzon Meio; do Deputado Mauro Lobo, autor do
requerimeto que deu origem a este evento e coloco-me à disposição.
Obrigado.

Palavras do Sr. Vander Francisco Costa
Bom dia. Obrigado, Deputado Dilzon Meio, coordenador deste

debate. Cumprimento os Srs. Prefeitos e as autoridades aqui
presentes, senhoras e senhores, agradecemos a oportunidade de
participar deste debate, sobre a situação da malha rodoviária e o
desenvolvimento dos municípios, num momento extremamente
oportuno, pois às vésperas de eleições todos os candidatos falam da
necessidade de crescimento e geração de emprego. Para haver
crescimento é preciso infra-estrutura que viabilize o suprimento de
matéria-prima para a indústria e o comércio, além de possibilitar o
escoamento da produção.

Se voltarmos na história, verificaremos que desde o princípio, com a
invenção da roda, o ser humano iniciou o seu desenvolvimento por
meio do transporte de alimentos. Há séculos e desde sempre o
transporte está intimamente ligado à sobrevivência do homem e às
diversas formas de desenvolvimento. A história do desenvolvimento
brasileiro foi iniciada com as Entradas e Bandeiras. O transporte, ao
lado das telecomunicações, é poderoso agente de integração nacional
e da inserção do País no comércio mundial.

Ouvimos dizer que os municípios se dividem em duas fases, ou seja,
antes e depois da pavimentação. Isso não é de agora, mas desde
sempre. O modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, na segunda
metade do século XX, privilegiou as rodovias como fator de integração
econômica e social e como elemento de interiorização da ocupação
territorial, com o Projeto Rondon e a Transamazônica. A rodovia é a
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forma mais rápida de faz integração, pois tão logo se conclua
uma picada ou um trecho Im pavimentação já existe condição para o
escoamento das primeira atividades agrícolas e agropecuárias, ao
passo que o investiment em outros tipos de transportes, como a
ferrovia, demanda um t ipo de maturação mais longo. A atual
situação brasileira exige i i crescimento rápido, a fim de resgatar o
nível de empregos e redu - a pobreza da população. A retomada do
crescimento econômico social implica investimentos em infra-
estrutura.

Darei uma visão rápida o setor de transporte rodoviário de cargas
no Brasil: com relação ao IB, são 18.200.000.000, significando 1,8%.

As empresas de transpc le são responsáveis por 337 mil empregos
diretos, ao custo de R 7 .900.000.000,00. São 34.586 empresas,
sendo que 23.908 ocup m apenas 5 pessoas, que incluem os
carreteiros, mostrando qu o nosso setor é extremamente pulverizado,
com predominância da p' quena empresa e da micro-empresa, que
respondem com mais vek cidade aos investimentos. Cerca de 12 mil
empresas ocupam mais d 5 pessoas.

A maior malha viária lo Brasil está em Minas Gerais. Daí, é
necessário que os apor es financeiros sejam maiores para este
Estado do que para os utros. Além disso, ao aplicar em Minas,
estamos dando retorno a todo o Brasil, porque a Região Sul usa o
nosso Estado para se con unicar com o Nortee o Nordeste. São mais
de 270.000km de rodovias As principais foram construídas na década
de 60. Hoje, tais rodovias necessitam de conservação, sob pena de
terem de ser reconstrui Ias a um custo muito maior. Além da
necessidade de construir ovas rodovias, a fim de ligar os municípios
sem pavimentação, temo€ de manter o que está construído, para que
o patrimônio brasileiro nãc seja depredado.

São cerca de 7.9001km d rodovias federais asfaltadas, responsáveis
por 77% do tráfego de pa sageiros e 83% dotransporte de cargas. O
restante é feito pelos meic s aéreo, ferroviário e aquaviário, sendo que
o destaque maior é para ferroviário, notadamente no transporte de
minérios, por uma vocaçã natural.

Estamos repetindo algu nas informações, mas seremos breves. A
malha viária de Minas O rais tem 23.100km de rodovias estaduais
pavimentadas e 10.300km de rodovias não pavimentadas. As rodovias
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municipais são as grandes responsáveis por 240.000km.

Vamos traçar um paralelo entre a região do vale do Jequitinhonha,
que é pouco desenvolvida, e a do Sul de Minas, mais desenvolvida.
Na região do vale do Jequitinhonha são 8171km de rodovias não
pavimentadas e 358km pavimentadas. No Sul, são 1.403km de
rodovias estaduais pavimentadas contra 135km não pavimentadas.
Destas, 33km são da MG-446, que liga Muzambinho a Nova Resende.

No Sul de Minas, a BR-381. Rodovia Fernão Dias, é responsável por
20% da produção industrial de Minas e São Paulo. Daí a necessidade
de concluir a duplicação da rodovia. Tem 50km de raio de influência,
abrangendo 162 municípios com 5,5 milhões de habitantes. Nela
trafegam 8.000 veículos diariamente, transportando 3 milhões de
toneladas de produção agrícola mineira. Há necessidade de conservar
a parte duplicada que está ficando pronta, inclusive instalando
balança, porque os caminhões estão rodando com excesso de peso,
estragando boa parte da rodovia. Se não houver manutenção e
fiscalização na rodovia, ao concluirmos a Fernão Dias teremos
necessidade de reconstruir a parte pronta que ficou danificada.

Passamos à comparação da renda "per capita" com a parte
pavimentada. No vale do Jequitinhonha, com população de 35 mil
habitantes, a renda "per capita" é de R$34,84. No Sul, é de R$307,00.
De acordo com os quilomêtros pavimentados nas duas regiões,
podemos traçar relação direta entre pavimentação e aumento da
renda "per capita", que significa melhoria da qualidade de vida.

A Confederação Nacional dos Transportes vem fazendo pesquisas
anualmente, desde 1999, sobre a malha rodoviária do Brasil. A cada
ano, abrange região maior, trazendo-nos o retrato da situação das
rodovias brasileiras. A pesquisa de 2002 já está concluída e em fase
final de elaboração, devendo ser divulgada nas próximas semanas. A
pesquisa feita em 2001 mostra que 1,5% das rodovias estão em
estado ruim, 74,5% deficientes, 22,8% em bom estado e apenas 1,2%
em ótimo estado. Podemos concluir que apenas 24% das rodovias
estão em estado bom ou ótimo, o que justifica a necessidade de
manutenção e recuperação das rodovias.

Condições das estradas e custos dos transportes. O impacto médio
chega a 30%, se considerarmos os custos operacionais diretos como
combustível, pneu, peças e manutenção. Estrada bem conservada e
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pavimentada faz com que D custo do transporte seja menor, haja
mais produtividade, escoamento mais rápido. O custo do transporte
está diretamente ligado ao custo Brasil, de qualquer produto, porque
qualquer produto tem de ser transportado para chegar ao consumidor.
Daí a importância de mantermos rodovias pavimentadas e bem
conservadas. Temos o exemplo do percurso de Belo Horizonte a
Vitória. Em condições normais, um caminhão manteria a velocidade
média de 50km/hora. Nas condições atuais, 35km/hora. O tempo de
viagem sobe de 10 para 14 horas, elevando o custo em 31%.

Temos de agregar outros custos em decorrência da falta de
conservação das estrada$ notadamente os sociais, acidentes com
vítimas fatais, encaminhadas ao SUS.

Do orçamento do SUS, 86% são destinados aos politraumatizados,
Em outras palavras, se investirmos nas rodovias e na estrutura do

trânsito urbano, vamos redbzir o número de acidentes e de internados
no SUS, criando a possibilidade de aplicar recursos no tratamento de
outras doenças.

Dos 9.600km avaliados pela CNT, 6.365km estão em Minas, sendo
65,8% na região Sudeste ! O fato de Minas ser Estado de ligação
justifica a necessidade dereceber maior aplicação do orçamento da
União.

Em relação à pavimenta4ão das estradas de Minas, dados da CNT
mostram que 25% estão ém ótimo estado; 11%, em bom estado de
conservação; 56%, em e4tado deficiente, e 7,9%, em estado ruim.
Minas Gerais reflete a média do Brasil.

O estado de conservaç4o das rodovias na. Região Sudeste é um
resumo da conservação geral. Em Minas Gerais, 74km estão em bom
estado, o que significa 1,2%; 1.452km, em bom estado, significando
22,8%; 4.744km, em estado deficiente, 95km, em estado ruim.

A sinalização tem custo ibterior à pavimentação e é fator importante
para a segurança do conditor. Minas Gerais está com 40% em ótimo
estado, 22,6% em bom estado, 29,6%, deficiente, e 5,2%, ruim. Foi o
item que recebeu maiores ecursos no último orçamento.

Quanto à engenharia, que são obras-de-arte - pontes e viadutos
principalmente -, Minas 

te 
m 8,1% em ótimo estado, 1,7% em bom,

82,2%, deficiente, 7,4%, ruim. As obras de engenharia são pontos
críticos. Nossa situação épior que a média e favorece acidentes de



284
maior gravidade.

A primeira pesquisa, realizada em 1999, mostrou a evolução do
Estado com relação à conservação do pavimento das estradas.
Estavam em ótimo estado 32,5% delas. Em 2000, houve queda para
20%, e, depois, recuperação para 28,3%. Mesmo assim, podemos
observar que, hoje, as estradas estão piores que há dois anos, o que
caracteriza a necessidade de maior aporte de recursos para a infra-
estrutura rodoviária do País.

Do orçamento, da verba programada de R$683.000.000,00, apenas
R$575.000.000,00 foram executados. Onde estava prevista a
implantação e a melhoria de rodovias, de R$4.200.000,00, apenas
R$2.800.000,00 foram executados. Para a construção e a
recuperação de obras-de-arte, de verba programada de
R$600.000,00, apenas R$1.000,00 foram executados.

Os números mostram que houve esforço da Assembléia para fazer
um orçamento e dotar verbas para conservação, recuperação e
construção de estradas, mas, infelizmente, não foram suficientes para
melhorar a condição de trafegabilidade.

E preciso ressaltar a responsabilidade do poder público diante da
situação. Os programas do Governo falam em crescimento de 3% a
5% ao ano, mas sabemos que a infra-estrutura do País não comporta
esse crescimento. Se o crescimento que é necessário vier, as obras
de conservação e de construção de rodovias têm de vir com urgência,
para, daqui a um ano ou dois, não ouvirmos dizer que o Brasil está
vivendo um "paradão". Assim como houve o "apagão", que o Governo
justificou por não conhecer a falta de capacidade de geração de
energia para manter o Brasil, estamos alertando para a falta de infra-
estrutura e de estradas para transportar o necessário crescimento
brasileiro.

Junto com a falta de investimento, estamos observando o aumento
do número de acidentes e do roubo de cargas, dois flagelos da
economia. Como já dissemos, os acidentes trazem custos para o
SUS. E o roubo de cargas é facilitado pela má conservação das
estradas. Um caminhão com velocidade média baixa é mais propenso
a ser assaltado do que um caminhão com velocidade média
adequada. Hoje, o roubo de cargas apresenta um crescimento
assustador. E já se comprovou um estreito relacionamento com o
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rganizado.
nto na conservação e na manutenção das
onômico e social e desenvolvimento dos
nas estradas é a base para trazer a

Ia da população. Muito obrigado.
ientos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Prodderemos à participação do Plenário na
formulação de perguntasaos expositores. Fornecemos pequenos
formulários que deverão éer preenchidos à semelhança desses e
encaminhados aos debatdores ou a quem puder responder à
pergunta.

Solicitamos a quem usar o microfone para perguntar que o faça
sintética e explicitamente. Nada de discursos nem de observações
sobre a malha, amplamente debatida. Da mesma forma, solicitamos
aos debatedores que sejam sintéticos em suas respostas, atendendo
à questão e propiciando] mais oportunidade de formulação de
questões.

narcotráfico e com o crime
Por fim, onde há investin

estradas há crescimento
municípios. O investimen
melhoria da qualidade de

O Sr. Presidente - Nísic
Bioenergética, pergunta ao
3.908km a pavimentar, con
novas tecnologias, ambieni

O Sr. Carlos Eduardo ar
porque envolve todo um pi
também de redução de cu:
de uma modelagem que dE

Quando avaliamos, junt
ainda não dispunham d
perfeitamente plausível E
complemente essa questãc

O Cel. Antônio Demétric
sejam de estradas ou de
existem normas preestab
estradas.

Não se trata de asfaltar.
às cidades, vamos dizer, n1
região tem de levar, anuI

Debates
de Souza Armani da ABEMEC - Radial
Sr. Carlos Eduardo Orsini Lima se, para os
projetos a definir, é possível a inserção de
tlmente corretas e de baixo custo.
mi Lima - A questão é muito interessante
)cesso inovador, não só tecnológico como
Los, o que é muito importante, tratando-se
,era ser feita daqui para a frente.
ao DER, a totalidade dos trechos que
projetos executivos, creio que seria

aceitável. Solicito ao Dr. Bassili que
interessante.
Bassili - Na verdade, todos os projetos,
dificaçôes, têm de seguir as normas. Já
cidas para a realização dos projetos de

umas estradas, mas aquelas que levam
ponta da linha, em que o coordenador da
pente, a equipe de patrol para fazer o
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serviço de conformação mecânica, colocar o cascalho na pista e
acabar com as jazidas. Estamos fazendo um guarda-pó, mas isso é
apenas proteção da estrada. Com relação à mudança, pode-se
pensar, mas hoje não podemos, pois temos de cumprir as normas.

O Deputado Doutor Viana - O Deputado Federal Eliseu Rezende foi
o relator da matéria que destinou parcela das alíquotas cobradas no
petróleo para as estradas e que foi votada e referendada pelo
Presidente da República. Isso resultou num orçamento para este ano
entre R$6.000.000.000,00 e R$8.000.000.000,00 para as estradas no
País. Já estamos no oitavo mês do ano, e mais da metade desse
dinheiro está no caixa do Governo Federal.

Dr. José Elcio, estou apreensivo, pois ficamos sabendo que o
Governo Federal já quer dar outra destinação a esse dinheiro, até
mesmo para pagar o funcionalismo público. Sempre que chegam
recursos no caixa no Governo para solucionar algum problema, não
vão para a sua destinação.

Sou médico. A CPMF foi criada pelo ex-Ministro Adib Jatene para
solucionar o problema da saúde, mas nunca foi destinado um real
sequer para aquela área. Agora, tive conhecimento de que o Governo
Federal está mandando nova mensagem ao Congresso pedindo
recursos do fundo para as estradas para pagar o funcionalismo e
outras coisas, e não, destiná-los para a malha rodoviária do Brasil. Por
ter a segunda malha do País, Minas Gerais seria muito beneficiado. O
que V. Exa. sabe a respeito?

Cel. Demétrio, temos três cidades aqui representadas - lngaí,
Carrancas e Santo Hipólito. Há possibilidade de reiniciar as obras
interrompidas entre Lavras, lngaí e Carrancas ou ficará para o
próximo Governo? E em Santo Hipólito, na MG-220, que era de Três
Marias até Diamantina, passando por Corinto, Santo Hipólito e
Monjolos?

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Ainda não temos recursos
previstos para este ano. Esperamos que seja para o próximo.

O Sr. José Elcio Santos Monteze - Penso que o Deputado Federal
Eliseu Rezende esclarecerá melhor isso.

A CD, esta taxa, esta contribuição de intervenção no domínio
econômico, foi criada por meio de emenda à Constituição, de
dezembro do ano passado. Portanto, hoje, é legalmente possível a
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minhas idas a Brasília, tive b oportunidade de participar, como ouvinte,
da Comissão Mista de Transporte do Congresso, em que se discutia a
lei de regulamentação que estabelecerá a forma como esse recurso
deve ser aplicado. Naquela ocasião, ficou definido, no âmbito da
Comissão, que pelo menos25% desses recursos seriam transferidos
a Estados e municípios - nao saberia dizer de que forma isso se daria,
pois, naquele momento, iso não foi decidido ou sequer discutido.

Mas torço, Doutor VianaJ talvez até com mais ansiedade do que o
senhor, para que isso acoijdeça de forma razoável. Torço para que o
Governo e seus representantes entendam que esse recurso foi criado
para suprir uma carência absoluta do nosso setor de transporte,
principalmente o rodoviárip. Então, realmente escutamos todos os
boatos a que o Deputado 1 se referiu, que são mensagens desta ou
daquela natureza. Mas d que tenho a dizer é que, com muita
ansiedade e esperança, toço para que esses recursos não sofram um
desvio da proposta inicial. Ë penso que cabe aos cidadãos brasileiros
que trabalham na área deransportes e aos senhores representantes
do povo brasileiro - Prefeios, políticos, representantes de entidades
de classe ligadas ao setorH lutar intensamente de modo a pressionar
os nossos representantes, no Congresso Nacional, de forma a não
haver o desvirtuamento najaplicação dos recursos da CID.

O Sr. Presidente - Pergunta de Celci Rosa, da Prefeitura de Berilo,
dirigida ao Cel. Bassili: "Ha alguma previsão de pavimentação da BR-
367, de Berilo a Virgem da Lapa? Por que se fala tão pouco sobre os
trechos não pavimentados kio vale do Jequitinhonha?".

O Cel. Antônio Demétrilo Bassili - As obras são muitas, e os
recursos, escassos, de fortina que não temos recursos para essa obra,
que não constava no orçamento para este ano, que foi elaborado no
ano passado.

Mas gostaria de acresce»tar um detalhe, a título de sugestão, mais
precisamente para o Estado de Minas, que conta com um Fundo de
Transporte. Minha sugestao é que se criasse um artigo nessa lei, em
que se determinasse que Ls recursos não fossem para o Tesouro, ou
seja, para a conta única, mas diretamente para o DER. Com isso,
certamente teríamos, hoje, garantidos esses recursos, que, como
acabei de dizer, não terems disponíveis ainda neste ano.
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Outro detalhe é que, constitucionalmente, todo brasileiro pode

obter informações dos nossos órgãos. Se esse recurso for para o
DER, não quer dizer que ficará solto. Quem quiser poderá solicitar a
aplicação dele. Hoje, como não recebo nada, não tenho nada a
demonstrar. Espero que tenha contribuído.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Jair Mendes, assessor do
Prefeito de Cordislândia, sobre a ligação da BR-267, trecho
Campanha a Machado, passando por Cordislândia: "Por que a
terraplenagem se encontra pronta há quase quatro anos, a obra está
totalmente paralisada e não possui nenhuma ligação asfáltica?".
Pergunta dirigida ao José Elcio.

O Sr. José Elcio Santos Monteze - Na realidade, a Rodovia BR-267
é federal, e os recursos a serem aplicados podem ser oriundos do
Orçamento Geral da União. Mas hoje essa obra é delegada ao DER
de Minas. Talvez o Coronel possa contribuir com alguma informação.

Da parte federal, não existe, no orçamento para 2002, nenhuma
rubrica orçamentária específica para aquele segmento. Pode ser feito,
mas é preciso que se faça uma gestão junto aos nossos
representantes para que lutem por esses recursos.

E interessante que no orçamento para 2003 se garantam recursos
para darmos seqüência a isso no próximo ano.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Jair, gostaria de solidarizar-me
com você e dizer que estamos procurando mudar alguma coisa. No
DER, já vi obra com apenas 32km que foi concluída passando por
quatro Governos. Mas estamos procurando mudar, não aceitamos
uma situação dessas. Gostaríamos de começar e terminar uma obra
no mesmo ano, mas, lamentavelmente, existem senões que estamos
procurando mudar.

O Prefeito Alvimar Alves Moreira - Sr. Presidente, em sua pessoa
cumprimentamos os demais componentes da Mesa; companheiros
presentes, ficamos lisonjeado com a palestra dos senhores.
Obtivemos muitas informações neste evento e queríamos sugerir que
isso fosse levado a cada região que foi mencionada aqui, para que
seus Prefeitos e Vereadores pudessem fazer um movimento em
defesa das estradas de todos esses locais, para trazermos os
recursos e acabar com essa falta de informação. E muito comum
chegar algum Deputado à nossa região e dizer que vai asfaltar, e
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outro dizer que não. E ficatos abismados por acontecerem coisas
como essas, neste momento.

Queria fazer a defesa c4queies municípios que nem sequer têm
estrada estadual pavimentada. As vezes, ficamos defendendo as
estradas asfaltadas, mas o meu município e várias cidades do vale do
Jequitinhonha precisam plo menos de uma estrada encascalhada.
No nosso município, o DER vendeu o edital para determinada
empresa de ônibus, e ali existe uma estrada ruim, sem nenhuma
condição de tráfego. Entre anto, o DER vendeu o edital para aquela
empresa.

Pediria, então, aos représentantes do DNER que fizéssemos um
esforço conjunto para que 6s estradas cheguem a todo o Brasil, pois
elas são uma vergonha. MLito obrigado.

O Vereador Nélson Luiz Moreira - Senhores componentes da Mesa,
pdistinta platéia, represento  Município de Barão do Monte Alto, como

Vereador e Presidente da Câmara Municipal. Há vários anos, o DER
construiu uma estrada, na administração de Governador que hoje é
novamente candidato, mas até hoje ela está praticamente paralisada.
O DER programou várias vezes encascalhá-la, pelo menos, mas isso
não foi cumprido até hoje.

Queria perguntar a V. E j as. se haveria condição de se cumprir o
que consta do orçamentc de 1995, que foi a implantação dessa
rodovia. Sempre mantivecontato, procurei diálogo com as partes
envolvidas, mas não tivemès nenhum retorno até o momento. E não é
só essa estrada que liga J BR-116 ao Município de Barão do Monte
Alto, ligando Patrocínio e lviuriaé à 356, mas também o entroncamento
de Barão do Monte Alto csm Muriaé e o trecho do nosso município à
sede de nossa comarca, que é Palma. Nos dias chuvosos, ficamos
com dificuldade para chegr à sede de nossa comarca e temos que
dar uma volta de 551km. Pra comprovar tudo isso, trouxe uma cópia,
que deixarei a quem puder pegá-la comigo, a fim de que chegue a
quem de direito.

Trouxe outros documentos para comprovar a veracidade da situação
do nosso município. Espefrmos que a questão das nossas rodovias
não fique só no dinheiro arrecadado: gostaríamos de ver o retorno
disso. Muito obrigado.

0 Cel. Antônio Demétriq Bassili - Gostaríamos de atendê-lo, mas,
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quanto à implantação e pavimentação de novas rodovias, hoje
estamos impossibilitados por falta de recursos. Sobre o
encascalhamento, não me consta nenhuma solicitação que não tenha
sido atendida.

Solicitaria ao senhor que, posteriormente à reunião, me desse isso
por escrito, pois verificarei. Com certeza, não é pelo momento, mas
temos atendido todo aquele que nos procura. Possivelmente, houve
alguma perda, e procuraremos arrumar essa situação.

O Sr. Nelson Luiz Moreira do Prado - Na última vez em que
solicitamos, em um desentendimento que é do conhecimento geral, as
máquinas já estariam no município para patrolar e encascalhar a
estrada. Quando estava para ser iniciado o serviço, elas foram todas
recolhidas ao pátio do DER de Manhumirim, ao qual pertencemos.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Desconheço isso e verificaremos.
Elas podem retornar, isso é coisa simples. Obrigado pela ajuda.

O Sr. Nelson Luiz Moreira do Prado - Esperamos que sim e que
isso, de público, seja concretizado para nós, como também para os
demais companheiros e amigos presentes.

• Sr. Cel. Antônio Demétrio Bassili - Obrigado.
• Sr. Presidente - Até como esclarecimento, queremos dizer que o

DER, com a entrada do Bassili, passou a ser um órgão técnico que
tem funcionários competentes, de carreira, qualificados, para
assessorar o Governo do Estado. Então, ele deixou de ser aquele
órgão político onde a pessoa entra para fazer carreira, para ser
candidato, assumindo um monte de compromissos e de promessas
que não são cumpridos. Isso seria só um esclarecimento, porque, às
vezes, cobra-se demais do DER, e este, como vocês viram na
exposição, tem competência para assessorar tecnicamente. Se não
houver sensibilidade do Governo que prioriza, pelo menos, verbas ou
estradas que devam ser feitas, certamente o Bassili responderá essa
pergunta 500 vezes. Na verdade, quando não há sensibilidade para
separar recursos e dizer, como o Bassili mencionou, que deve ser
feita uma lei para que o dinheiro que vá para o Fundo não seja
retirado para o caixa único, o que é vergonhoso, estamos em uma
briga de Davi com Golias. Não estou fazendo defesa do DER, ainda
que este o mereça, pois, da entrada do Bassili para cá, notamos que o
trabalho, a assessoria, a pesquisa, o levantamento são feitos a tempo
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difícil. E duro vermos um Governo de três anos e meio dando-se por
satisfeito em inaugurar três estradas. E doloroso, mas vamos para a
frente. (- Palmas.) Com a palavra, o Prefeito de Angelândia, Edaílton.

O Prefeito Edaílton Pinenta - Quero dizer ao Presidente que
deixamos por várias vezes, na Assembléia Legislativa... O Presidente
tem que entender que os Prefeitos devem deixar de ser espectadores.
Viajamos 500km. Com todo o respeito a V. Exa., ao seu currículo
político, quero cumprimentr todos, em sua pessoa. A pergunta é
direcionada ao Demétrio. Rias atrás, Diretor, esteve na minha cidade
o Dr. Itamar Franco. Conversando com ele, em nossa residência, ele
nos garantiu que a lei proíbe a obra por meio do Governo do Estado,
neste período, e que, via DR, poderia ser viabilizado o asfaltamento
prometido por S. Exa. o Gdvernador do Estado. São 28km que ligam
Angelândia à BR-120. Gosaria de perguntar a V. Exa., Dr. Demétrio,
pedindo ao Presidente urïi precedente de mais um pouquinho de
tempo, se o senhor sabe qihe a nossa região é a maior do mundo em
plantação de eucalipto e Um dos grandes pólos cafeeiros de Minas
Gerais, com mais de 250 milhões de covas de café em produção?
Pergunta-se: é do conheci ,hiento do senhor que os 25km de asfalto
ligando Angelândia à BR-10 já foram publicados no "Minas Gerais";
que os projetos de engenharia básicos já foram executados e que
essa obra não sai do papl? Não quero polemizar com ninguém, Sr.
Presidente, Deputado DilzoH Meio, a quem muito respeito, mas tenho
saudades, sim, do ano de 1986 - não quero .mencionar o nome de
nenhum Governador -, quando foram construídos, na malha rodoviária
do Estado de Minas Gerais, mais de 8.500km de asfalto. Espero a
resposta do Dr. Demétrio.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Responderia o seguinte: assim
como você me perguntou sobre a sua região, gostaria de saber se
você também tem conhecimento da lei de responsabilidade fiscal.

Quando você me fez o pedido da estrada, respondi-lhe que não
tínhamos recursos, mas qp, no próximo ano, procuraríamos atendê-
lo. Seu segundo pedido foi para que eu fornecesse o asfalto para sua
cidade. Na ocasião, responFli-lhe que o DER tinha 230 convênios para
fornecimento de asfalto para cidade, mas não tinha recursos para
atender aos 230 municípiod e não iria fazer nada que comprometesse
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a figura do Sr. Governador. Insisti cinco vezes na mesma resposta.
Você insistiu cinco vezes na mesma pergunta. O DER tem de atender
à Lei de Responsabilidade Fiscal, e o seu Diretor não fará nada que
prejudique a pessoa do seu Governador, muito menos tentar entregar
um asfalto que não tem condições de pagar. E isso não pode ser feito
sem passar pela coordenadoria. Distribuo asfalto para os municípios
se tiver dinheiro para os 230. Não tenho como distribuir para um ou
outro. Tenho de distribuir para 230. Se não tenho dinheiro, não vou
contrair nenhuma dívida que o Governador não possa assumir. Está
esclarecido, meu Prefeito?

O Prefeito Edaílton Pimenta - Pelo nosso conhecimento, no DER
sempre houve bons técnicos e bons engenheiros. Não vim polemizar.
Os nossos Prefeitos estão cansados de ser telespectadores. Ouvem
os escrutinadores de um grande simpósio, mas não levam resultados.
Concordo com o Deputado Dilzon Meio, este grande Deputado, esta
figura esplêndida. O Governo está aí. O Demétrio está saindo. Só
dizem: não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro. Fechem as
portas. Em sua região, Diizon, a situação é calamitosa. E uma região
forte, se comparada ao vale do Jequitinhonha. Você viu o
demonstrativo dos vales do rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri. Ele é
vergonhoso. Não estou aqui fazendo campanha. Seria
irresponsabilidade minha, mas quero enfatizar as palavras do Dtzon.

Em 1986, tivemos aproximadamente 8.500km de asfalto construído
na malha rodoviária de Minas Gerais. Não estou citando o nome do
Governador daquela época, mas vocês o conhecem muito bem. Hoje,
como o Dilzon disse, tivemos três obras em quatro anos de Governo.
E o Governador esteve em minha residência e prometeu. Não estou
pedindo nada de mais. Pelo que eu sei, o chefe é o Governador.
Diretor de DER e Secretários são mandados por ele. Muito obrigado.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Prefeito, o senhor está certo. O
DER é um órgão que sabe fazer estradas. Acredito que esteja
havendo algum problema de conceito. Essa parte do dinheiro diz
respeito à Secretaria da Fazenda.

O Sr. Presidente - Selecionei meia dúzia de perguntas que
certamente serão sintetizadas em uma única resposta. Vou lê-Ias por
distinção e respeito aos questionadores. Da Câmara Municipal de
Oratórios, perguntam como fica a pavimentação da MG-329, entre
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Ponte Nova e Oratórios. D& Prefeitura de Berilo, perguntam como
fica o trecho entre Virgem da Lapa e o entroncamento de Turmalina,
no vale do Jequitinhonha.I O Júlio Lima, da INFRAERO, pergunta
como fica o projeto de cmplementação da iluminação da MG-10.
Alcedino Cândido! de Bom Jesus do Galho, pergunta como está o
andamento da pavimentaço da estrada que liga Vargem Alegre à
BR-458, Distrito de Revés do Belém, Bom Jesus do Galho. E o
Prefeito e meu prezado amgo Pe. Com élio, de Cordislândia, pergunta
como fica a situação da 267, que está paralisada há quatro anos -
terraplenagem, pontes, etc.I está tudo abandonado, causando enorme
prejuízo.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Estamos mudando essa situação.
Como o Deputado já disse, estamos acabando com esse
comportamento de começar uma obra com foguetôrio e, depois,
paralisá-la. Mas esse copportamento mudou a partir deste ano.
Estejam certos de que estamos mudando e gostaríamos que os
Prefeitos entendessem que não vou fazer nada de errado para
atender a nenhum Prefeito 4 Trata-se de uma nova visão do DER. Não
vamos enganar ninguém, rfiem fazer nada de errado para atender a
um ou a outro. Temos que seguir aquilo que já está escrito, o que a lei
determina. Obrigado.

O Sr. Presidente - Até paa descontrair, vamos dizer que ele não vai
fazer nada de errado, mesmo porque não tem jeito, não é? Não tem
dinheiro; fazer errado, de kiue jeito? Não tem jeito de fazer nem o
certo, quanto mais o erradol

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Mas a idéia era de que o asfalto
fosse direto da PETROBRfAIS para o município com essa quota de
material que estamos usando para tapar buracos.

O Sr. Presidente - O Pjefeito manda cópia de cronograma que
privilegiava Gonçalves na execução de obra, a entrada da MG-173,
perguntando o que vai fazer com esse cronograma. Quer saber como
fica.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - E um orçamento, em que foi feita
previsão da obra, se houvesse dinheiro.

O Sr. Presidente - Neste,caso, parece um cronograma financeiro,
pois traz o nome da empresa CECEMG.

0 Cel. Antônio Demétrio Bassili - No DER há mais de 300 contratos
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em aberto, de estradas que se iniciaram e por qualquer razão
pararam. São relacionadas anualmente, colocamos em um
cronograma e procuramos colocá-las na pauta do ano seguinte.
Quando vem o dinheiro, cumprimos; quando não vem, passamos para
o ano seguinte.

O Prefeito Mauro Roberto Martins - No sábado passado, estava
confirmada a inauguração da estrada entre Muzambinho e Nova
Rezende. Quarta-feira à noite, recebi comunicado do cerimonial de
que tudo estava cancelado, e já estava confirmada a presença de
muitos Prefeitos da região. A região do Sul de Minas estava
esperando essa estrada, que, apesar de ligar apenas Muzambinho a
Nova Rezende, tem importância regional, pois diminui a distância
entre Passos e Poços de Caldas em mais de 70km. De repente, fui
informado de que não havia sido terminada. Terminou no final do ano
e tive informação de que não estava concluída. Aqui consta que está
paralisada, mas já estamos passando por ela há algum tempo. A
construção da estrada começou em 1991, foi paralisada, continuou, foi
paralisada, foram três etapas, no primeiro trecho já foi feita a operação
tapa-buracos. Constava no cronograma da obra que deveria ser
recapeado esse trecho e feita a sinalização vertical. Sabemos que a
estrada está pronta. E como o Dr. Demétrio disse, é preciso começar
e terminar. Esse detalhe que não foi garantido será providenciado o
mais rápido possível? O município este ano produz 350 mil sacas de
café, além de muito milho. E importante darmos essa atenção.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Quando recebemos o convite para
participar da inauguração dessa estrada, verificamos que havia
informação errada. Rapidamente informamos ao Palácio que faltavam
6km. Dizem que são 9km, mas faltam 6km para terminá-la. O que está
faltando? São 9km de buracos.

O Prefeito Mauro Roberto Martins - Esses 9km que estavam faltando
foram terminados. Pode ter acontecido o seguinte: os primeiros 6km
feitos em 1991...

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Em 1991?
O Prefeito Mauro Roberto Martins - Sim. Foi feita a operação tapa-

buracos. A estrada está normal. Fui informado de que a idéia é
recapear. Mas a estrada está concluída. De repente, faltam alguns
detalhes.
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O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Você tem toda a razão. Essa

obra começou em 1991 é terminou em 2001, dez anos depois.
Estamos querendo acabar com isso. Quantos quilômetros tem a
estrada?

• Prefeito Mauro Roberto Martins - Trinta e três quilômetros.
• Cel. Antônio Demétrio Bassili - Sei disso. Mas fiz a pergunta para

salientar que esses 33km foram construídos em dez anos. Temos de
acabar com isso. Quando se anunciou que iríamos inaugurá-la,
porque havia sido concluída em dezembro de 2001, alertamos para o
fato de que seria inaugurada, mas lá atrás, 9km estavam precisando
ser recapeados. Acharam or bem cancelar. Não tenho nada para
dizer sobre essa outra pate, porque não é da minha alçada. Mas
estamos querendo acabar com fatos como este: é inaceitável que se
demore dez anos para ai construção de uma obra de 33km. No
mínimo, ao seu final, daria para construí-Ia e um pouquinho mais.

O Sr. Presidente - Tenho em mãos uma pergunta formulada por
Daniel Maurício Reis, da Prefeitura de Piedade dos Gerais, nos
seguintes termos: Por quej existindo no DER disponibilidade técnica -
240 engenheiros e maquinário -, apesar de não haver recursos para
obras, pelo menos esse órgão não faz os projetos dos 231 municípios
faltantes? Falta vontade política? Isso seria um bom início?".

Solicitamos que Orsini dê algumas pinceladas genéricas a esse
respeito. O Bassili poderá concluir depois.

O Sr. Carlos Eduardo Orsini - Defendi a tese de que bons projetos
são muito importantes, porque nos trarão bons recursos. Apresentei
uma planilha, mostrando que ainda existem para ser definidos, em
termos de projetos, 65%! da totalidade dos quilômetros a ser
implementados. Sentimos que, na falta de recursos, devíamos investir
mais em projetos, que são documentos que não se pérdem e ficam
factíveis de ser utilizados em qualquer oportunidade, quando a política
assim o permitir.

Buscamos o equacionampnto de R$2.100.000.000,00, que poderá,
confortavelmente, ser realizado em dez anos. Não podemos pensar
em curto prazo. Pela tabelinha que apresentamos, em curto prazo
resolveremos 5% ou 10% dessa totalidade.

O importante é trabalhar num conjunto de parcerias, dada a
dificuldade não só de recursos estaduais, como também de recursos
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nacionais. O Brasil está em uma situação difícil. Vamos investir em
projetos. Pelo menos, estaremos garantindo, a qualquer momento,
uma oportunidade ou uma possibilidade de recursos, conforme o Dr.
José Elcio nos informou. De repente, esse seria um viés importante de
recursos a serem contrabalançados em um programa dessa natureza.

Reconhecemos, caro Dilzon, a ansiedade de cada Prefeito e
município por promessas não cumpridas, pela degradação das
rodovias, pela falta de cuidado com o que temos, que é patrimônio
estadual. O ciclo de debates é exatamente para isso. Vamos chegar
ao final do dia de hoje com uma nova visão do que poderia ser
acrescido a esse ambiente importante do setor rodoviário de Minas
Gerais.

O Sr. Presidente - O DER afirma que, sendo um órgão técnico, é o
principal parceiro dos municípios. Por isso, os seus técnicos estão à
disposição para discutir ou dialogar com os Prefeitos sobre a
conveniência técnica de elaboração de projetos.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Na verdade, gostaria de explicar
melhor. Talvez tenha me expressado como engenheiro. Temos 240
técnicos, entre engenheiros, economistas, administradores, arquitetos,
etc. E um leque de cursos superiores. Onde eles estão?

Temos 40 coordenadorias. Em cada uma, normalmente temos três
engenheiros. Só aí são 120 engenheiros. Temos, além da Diretoria de
Construção, a Diretoria de Manutenção, com seus consultores, a
Diretoria de Operação de Via. Para aqueles que não sabem, também
operamos na via. A título de informação, há, nas costas do Diretor-
Geral, 800 mandados de segurança de perueiros. Então, temos a
Diretoria de Operação de Via, a que faz a fiscalização dos ônibus, a
que verifica a operacionalidade da via. Temos também a Diretoria de
Transporte Metropolitano. Diria ao Sr. Prefeito que chegou um pouco
atrasado. Temos, ainda, a Diretoria de Engenharia que, desde janeiro,
trabalha com base nessa idéia.

Outro esclarecimento: não basta pegar um papel e fazer um traçado
da estrada. Para se chegar a um projeto, temos de fazer o
levantamento plano-altimétrico da estrada. Temos gente capacitada
para isso, os topógrafos. Temos, também, de fazer a sondagem do
terreno para ver o suporte dela. Para isso, temos pessoal. Então, Sr.
Prefeito, a sua idéia é muito boa, excelente. Ela vem apoiar os nossos
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empreendimentos. Hoje, a Diretoria de Engenharia faz
praticamente todos os projetos de estrada. Não posso lhe dizer, a
cada semana, que temos côndição de fazer um projeto diferente.

O Sr. Presidente - A pergUnta de Nísio de Sousa, da ABEMEC, é, na
verdade, uma afirmação: "4 situação extremamente crítica de nossas
estradas vai, em pouco teiipo, causar o apagão no transporte e no
desenvolvimento".

O Sr. Carlos Eduardo Orsini - Acho que não. Depois do apoio que a
Assembléia vai nos dar, conseguindo que o recurso do FUNTRANJS
caia diretamente no DER, não vamos chegar ao apagão.

O Sr. Presidente - A Assembléia sempre deu seu apoio e sempre o
dará. Como Presidente da Comissão de Transporte, encarrego-me de
fazer o projeto de lei.

E questão apenas de semântica. Não há projeto que obrigue alguém
a fazer o que não quer. E preciso, na verdade, ter sensibilidade para
fazer. Enquanto prevalecer essa briguinha para baixo e para cima,
perdendo recursos da área federal, não adianta ficar falando em folha
de pagamento. O que se tem para fazer é muita obra mesmo.

O Prefeito Haroldo Lima Bandeira - Senhores componentes da
Mesa, peço licença para cumprimentar o Deputado Mauro Lobo, que é
votado na minha região, e, por meio dele, cumprimentar os outros.

Para debater a situaçàd da BR-135, realizamos uma audiência
pública em nosso município, que contou com a presença de vários
Deputados Estaduais e Féderais, do Dr. Elcio e de autoridades do
DER.

A BR-135 é uma estrada de grande importância. Liga o Rio de
Janeiro ao Maranhão, sendo que faltam ser feitos apenas 120km,
compreendidos entre ltacaarnbi, Manga e Montalvânia até a divisa
com a Bahia. Nesse projeto a ser implantado, vejo a BR-135 somente
até Montalvânia. Peço aos senhores que insiram no programa o
prolongamento de Montalvânia até a divisa com a Bahia.

O Governador Itamar Franco já está concluindo o trecho entre o
Projeto Jaíba, o porto de Manga, onde haverá a interligação com a
BR-135. De Santa Maria de Vitória pode-se ir para os portos de Ilhéus,
de Porto Seguro, de Salvádor ou de Recife. Pegando à esquerda,
chega-se ao porto de Maranhão e de Belém do Pará.	 -

Nosso município pertence a um pólo produtivo de fruticultura. E
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importante abrir nosso mercado. Exportamos para a Argentina e
para o Paraguai, com os produtos saindo pelo Sul, mas já estamos
exportando inhame para o Japão e para a Inglaterra, que é
embarcado no porto de Recife ou no de Ilhéus.

A conclusão desse trecho da BR-135 é muito importante, porque vai
criar um novo corredor. O corredor da malha rodoviária de Montes
Claros a Brasília é uma opção, já que faltam apenas 120km para
concluí-lo. Na verdade, a estrada não vai interligar apenas Manga e
outros municípios, mas também regiões e Estados. A Região Sudeste
será interligada com a Norte e a Nordeste, e, conseqüentemente, as
regiões produtivas, como é o caso do pólo produtivo de Barreiras,
cidade baiana que mais cresce atualmente, devido à implantação de
projetos de irrigação para a produção de alimentos.

Quero sensibilizar os senhores, que são autoridades, para a
importância dessa estrada, que está sendo tratada em segundo plano.
Foi incluída na lista negra do Tribunal de Contas da União, devido a
irregularidades no trecho de Itacarambi a Manga. Mas o problema já
foi sanado.

Fomos, agora, alertados sobre a necessidade do decreto legislativo,
que, acredito, já esteja pronto.

Pergunto ao José Elcio e ao Dr. Demétrio se há chance, ainda este
ano, de alocar recursos para a execução dessa obra de Itacarambi até
Manga. Pergunto também se já existe o projeto do trecho Manga-
Montalvânia até a divisa com a Bahia.

Aproveito a oportunidade para passar à Comissão um documento
gerado em uma reunião realizada no sábado, em Januária. Esse
documento foi produzido com a participação da ACI e da CDL de
Januária e de Montes Claros.

O Sr. José Elcio Santos Monteze - Prefeito, na realidade, como a
obra tinha pendência junto ao Tribunal de Contas da União, existe a
necessidade de checarmos se o decreto legislativo está executado e
publicado.

Em segundo lugar, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as rubricas
genéricas que existem no OGU poderão ser utilizadas para
complementar rubricas específicas. O OGU de 2002 não foi
contemplado com a BR-135, no trecho Itacarambi-Manga-
Montalvânia.
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Como coordenador e getor da proposta da malha rodoviária de

Minas Gerais, não tenho competência legal, sob pena de cometer um
ato de irregularidade, para propor aplicação de recursos onde não
existe rubrica específica.

O Prefeito Haroldo Lima: Bandeira - Mas as obras dessa BR, já
contratadas e em fase de execução, foram paralisadas. Sua rubrica já
existe.	-

O Sr. José Elcio Santos Monteze - O orçamento é estático. Ou
existe para 2002 ou não existe.

O Cel. Antônio DemétrioBassili - Itacarambi-Manga é uma estrada
de 52km, com 481km de terraplenagem e 121km de capa. Está
paralisada e não está prevista para 2002. Januária-Itacarambi, com
60km, já consta como concluída.

O Prefeito Haroldo Lima Bandeira - Está certo. Já estamos usando-
a. Mais uma vez, vamos ficar só batendo palmas para os candidatos
que prometem o asfalto.

O Cel. Antônio DemétrioBassili - Não estou prometendo. Só estou
explicando.

O Prefeito Haroldo Lima Bandeira - Para finalizar, cumprimento o
Deputado Carlos Pimenta, majoritário em nosso município, que
chegou há pouco e está sempre lutando pela 135. Peço ao Deputado
Mauro Lobo que nos ajude na tarefa de conclusão desse trecho tão
importante dessa BR. Obrigado.

O Sr. José Elcio Santos Monteze - Na realidade, o decreto legislativo
de liberação dessa rodovia, se é que existe, não saiu em tempo hábil
para ser colocado na proposta do OGU, que é a Lei n° 10.407, de
2002. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós, agentes públicos, só
podemos fazer o que está previsto na legislação. Não temos
competência para fazer de forma diferente. Infelizmente, não foi
colocado. O dia que for colocado, certamente proporemos. Nossa
competência é propor. A aplicação é problema de Brasília, que tem de
liberar empenho.

O Prefeito Haroldo Lima Bandeira - Vai ser respeitado o atual
contrato com aquela empreiteira ou vai ser anulado e feitos nova
licitação e novo contrato?

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Claro. Não vou discutir, porque é
problema do DER. Quando tivermos o dinheiro na mão, vamos
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analisar o projeto e os custos. Se estiverem acima do preço de
mercado, com certeza iremos fazer outro processo licitatório. Se o
preço dele, reajustado na ocasião da ordem de reinício, for o mesmo
de mercado ou abaixo, essa ( ... ) continuará. Caso contrário,
providenciaremos outra. Obra que está acima do preço de mercado
tem de ser revista.

O Prefeito Haroldo Lima Bandeira - Fui testemunha da assinatura do
contrato. Essa obra foi licitada e contratada por um valor de
R$13.613.000,00.

• Cel. Antônio Demétrio Bassili - Esse é o preço inicial.
• Prefeito Haroldo Lima Bandeira - O trecho é o de 47,6Km, de

Itacarambi a Manga.
• Cel. Antônio Demétrio Bassili - Esse é um contrato de 1994.
• Prefeito Haroldo Lima Bandeira - Exatamente. Foram feitos

apenas 12Km, o serviço de terraplanagem, de levantamento do greide
até Manga; porém, a empreiteira recebeu R$13.300.000.00, ou seja,
quase a totalidade dos recursos contratados. E a estrada não foi
concluída.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Mas aqui consta que quase toda a
terraplanagem está pronta.

O Prefeito Haroldo Lima Bandeira - Exatamente.
O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Não posso lhe precisar por que se

permitiu que se fizesse quase toda a terraplanagem e pouco asfalto,
porque é um contrato de 1994.

O Prefeito Haroldo Lima Bandeira - Quero que o senhor pesquise
isso e nos informe posteriormente.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Com relação ao seu
questionamento se iríamos ou não manter o contrato, é muito simples:
quando já tivermos garantido o dinheiro para pagar a obra, iremos
analisar o seu custo. Se ela estiver compatível com o preço de
mercado, o contrato continua; caso contrário, será rescindido e
realizado outro processo licitatório. Temos de valorizar o nosso
dinheiro.

O Prefeito Haroldo Lima Bandeira - Pois é. Como pode-se gastar
quase todo o dinheiro sem que estrada tenha sido feita, simplesmente
anulam o contrato e fazem um novo? Qual a explicação sobre aquele
dinheiro que já foi gasto? Seria o caso de nós, parte interessada,
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irmos ao Ministério Público para que ele possa interferir.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Com certeza ele foi pago pela
medição do que se fez. Pagou-se quase que a totalidade. Aqui, está
marcando 48Km de terraplanagem.

O Prefeito Haroldo Lima Bandeira - São 47,6Km. A terraplanagem é
um dos itens mais caros da obra, é o que o empreiteiro mais gosta de
fazer.

• Cel. Antônio Demétrio Bassili - Estamos mudando isso.
• Prefeito Haroldo Lima Bandeira - O contrato era para que a

estrada ficasse pronta por R$13.600.000,00. Foram liberados os
R$13.300.000,00. Faltaram apenas R$300.000,00, e a estrada não foi
concluída.

• Cel. Antônio Demétrio Bassili - Concordo com o senhor.
• Prefeito Haroldo Lima: Bandeira - Não estou buscando culpados

nem condenando ninguém; mas queremos uma explicação.
O Cel. Antônio DemétrioBassili - Não temos explicação. O DER de

hoje não aceita que se deixe muita terraplanagem exposta, sem o
capeamento. O que posso garantir é o hoje.

O Deputado Carlos Pimenta - Estamos num debate técnico,
portanto, queremos explicações técnicas. Só quero fazer um pequeno
comentário. O Diretor do DER pegou o bonde andando nessa estrada.
Na verdade, ele não teve : nenhuma participação na bandalheira que
se fez naquela região, quando o dinheiro público foi jogado pelo
esgoto, denúncia que fizemos por várias dessa tribuna, abertamente,
e que podemos repetir aqui, se necessário. O sentimento que
predomina na região é a frustração diante do fato de que o recurso de
que se dispunha e que era suficiente para a construção da estrada
tenha sido quase totalmente empregado, e não se tenha feito nada, a
não ser 12km, que estão sendo deteriorados com o tempo - toda a
terraplenagem que foi feita, como disse V. Exa., está praticamente
perdida, uma vez que, após quase quatro anos de paralisação,
teremos de começar tudo novamente.

Portanto, o que devemos fazer é colocar um ponto final na questão
da BR-135, uma das rodovias mais importantes do País. Aconselho o
Prefeito, dizendo que apoiaremos sua iniciativa, a fazer uma denúncia
pública, porque, se alguém roubou, tem de ir para a cadeia. E essa
firma demonstrou que é absolutamente incapaz, e suas
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irregularidades foram provadas pelo Tribunal de Contas da União.
Assim, se colocarmos mais dinheiro nas mãos dessa firma, cujos
Diretores não sei quem são, o dinheiro vai-se perder novamente, e
ficaremos sem a nossa estrada.

Por último, quero fazer um apelo ao DER e ao DNER para que
tomem providências para chegar-se a uma conclusão e que dêem,
pelo menos, uma explicação à população do Norte de Minas.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Vamos suspender as atividades para o almoço,
retornando às 14 horas, para a continuação do eficiente trabalho e
levantamento feito pelo DER. Parabenizo-o por sua eficiência e
neutralidade no atendimento - deixou de ser político, para ser técnico -

pedindo a Deus que dê pelo menos as condições mínimas de
trabalho a esse competente órgão, que já conta com bons técnicos,
bons engenheiros e uma gente ávida por mostrar serviço, como ocorre
nas superintendências do interior, mas que não tem um tostão para
fazer tapa-buraco. E doloroso vermos essa situação. Não sou
totalmente contrário ao Governador Itamar Franco, mas devo lamentar
que, neste período de engessamento, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, não tenha observado que com ele ocorre o mesmo que
acontece com os Prefeitos. Há percentuais para todas as coisas;
conseqüentemente, não sobra recurso para investimentos. Ora, em
vista disso, todos têm de se mexer e buscar recursos tanto na área
estadual quanto na federal. O mesmo ocorre com o Estado: temos de
procurar recursos na área federal para a consecução dos trabalhos
iniciados. Portanto, a paz, a concórdia e o diálogo devem prevalecer
sempre, para que o Estado não seja prejudicado, como ocorreu
nestes quatro anos de Governo. O tempo passa, é verdade; mas há
um retrocesso de quatro anos, pois já agora poderíamos estar
acompanhando os Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e da
Bahia, grandes beneficiários de um bom relacionamento com o
Governo Federal.

Aos Prefeitos, quero dizer que não desanimem. Embora as eleições
estejam próximas, já não há como fazer promessas. Hoje, o Deputado
está garimpando os votos sem fazer promessas, o que é muito mais
difícil. Os tempos passados nos propiciavam isso, porque, mesmo
politicamente, as coisas eram executadas. Hoje, estão colocando a
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casa em dia, como estão fazendo o DER e o DNIT, tendo o meu
competente amigo José Elcio à frente. Eles, pelo menos, estão
elaborando projetos, dando prioridade àquilo que deve ser concluído.
Então, já não há como fazer promessas em época de campanha. O
que temos de fazer é orar a Deus, para que nos dê paciência e
recursos e que o desenvolvimento volte a imperar no Estado de Minas
Gerais. Suspendemos esta reunião, por uma hora e meia, voltando às
14 horas, para, sob a coordenação do Deputado Mauro Lobo,
executarmos a redação da "Carta de Belo Horizonte", que, na
verdade, será a síntese de toda esta situação caótica em que se
encontra o Estado de Minas Gerais. Agradecemos a presença dos
convidados e das autoridades.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

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

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 333a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
20/8/2002

Presidência do Deputado Mauro Lobo
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos

trabalhos ordinários - Palavras do Deputado Federal Eliseu Resende -
Palavras do Sr. Benício de Assis Araújo - Palavras do Sr. Lionel Barra
- Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Leitura da Carta de
Belo Horizonte.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Cel. Antônio Demétrio Bassili,
Diretor-Geral do DER-MG, representando o Governador do Estado;
Deputado Federal Eliseu Resende, membro permanente da Comissão
de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados; Benício de Assis
Araújo, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral; e Lionel Barra, Diretor de Concessão e Novos
Negócios do Sindicato das Indústrias da Construção Pesada no
Estado de Minas Gerais.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
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O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização

da segunda parte do Cicio de Debates Ampliação da Malha
Rodoviária: Condição para o Desenvolvimento Econômico e Social do
Estado, tendo como tema desta tarde "Fontes de Financiamento para
a Construção de Estradas".

Palavras do Deputado Federal Eliseu Resende
Deputado Mauro Lobo e demais componentes da Mesa de

trabalhos, que irá discutir o tema Fontes de Financiamento para a
Construção de Estradas, gostaríamos de ampliar nossa discussão
para as fontes de financiamento para a construção de estradas em
Minas e no Brasil. Queremos saudar o Diretor do DER, Cel. Antônio
Demétrio Bassili, que aqui representa o Exmo. Sr. Governador do
Estado, e os demais componentes da Mesa.

Resolver a questão de financiamento para um programa viário capaz
de salvar as estradas do Brasil é o tema do momento. Todos sabem
da situação precária em que se encontra o sistema viário nacional: as
estradas estragadas, sem sinalização e com capacidade muitas vezes
insuficiente para suportar o volume de tráfego decorrente do
crescimento da economia e dos fluxos de produção; questões sérias
com relação à segurança no tráfego; aumento no custo dos fretes e do
transporte; a depreciação dos veículos; e, particularmente, o consumo
supérfluo de combustíveis.

Costumamos dizer que, se as estradas do País estivessem bem
conservadas, estaríamos economizando mais ou menos 25% no
consumo de combustíveis. Quando importamos petróleo e fazemos
seu craqueamento nas refinarias, os derivados mais consumidos são
a gasolina e o diesel, que chamamos de combustíveis automotivos,
porque são utilizados quase em sua totalidade nos veículos de
transporte. A gasolina, por exemplo, que é o principal derivado do
petróleo, é 100% consumida nos automóveis. Dizemos até que há
uma correspondência biunívoca entre os litros de gasolina queimados
no Brasil e a quilometragem rodada nas vias públicas e nas estradas
pelos automóveis; não há outro consumo de gasolina a não ser no
automóvel, de modo que costumamos dizer que o único cliente desse
combustível é o transporte individual, o automóvel. No caso do diesel,
90% de seu consumo nos caminhões, nos ônibus, nas locomotivas e
nos vapores(?) de navio.
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O que estou querendo dizer é que, se nossa infra-estrutura de

transporte estivesse bem conservada, se as superfícies de rolamento
produzissem menos resistência ao deslocamento dos veículos, talvez
pudéssemos economizar 25% do consumo de combustíveis no País.
Se olharmos nossa balança comercial, veremos que o Brasil está
produzindo cerca de 1.500.000 barris de petróleo por dia, enquanto
consome 1.850.000 barris por dia. Ou seja, ainda não estamos auto-
suficientes em petróleo, pois importamos cerca de 25% do que
consumimos. Ora, se tivéssemos um sistema viário adequado, não
precisaríamos importar petróleo. E bom que falemos isso para que o
pessoal da área econômica do Governo compreenda que, ao
pretendermos defender as estradas, estamos querendo dar uma
contribuição importante também para o balanço de pagamentos.
Imaginem a posição de realce que o Brasil teria em todo o mundo, se
deixássemos de importar petróleo; se disséssemos que somos auto-
suficientes em petróleo, que podemos até participar da OPEP,
exportando um bocadinho de petróleo. Lá fora, isso daria uma
repercussão extraordinária para o Brasil. Neste momento, em que
nosso País, bem como outros países da América do Sul passam por
uma terrível crise econômica que nos leva a fazer acordos com o FMI
e a enfrentar questões difíceis, como o risco-Brasil no mercado
internacional, nossa situação no âmbito mundial seria totalmente
diferente, se fôssemos aãto-suficientes em petróleo. Então, quando
defendemos a tese - e, no Congresso Nacional, este é um trabalho
que abraço incansavelmente há décadas - de ressuscitar o Fundo
Rodoviário Nacional, para que possamos ter recursos assegurados e
sólidos para a solução do problema das estradas do Brasil, estamos,
na verdade, contribuindo para a economia nacional de forma bastante
expressiva e relevante, pois, assim, faríamos com que o Brasil fosse
auto-suficiente em petróleo.

Quem está aqui como técnico no setor de transportes conhece os
estudos e sabe que podemos reduzir o custo operacional dos veículos
em mais de 30% e o consumo de combustível em mais de 25%, se
tivermos boas estradas. Mas há uma precariedade enorme em nossas
estradas. Talvez mais da metade do sistema viário nacional precise
ser recapeado, pois está sem conservação preventiva, com o
pavimento estragando antes do término de sua vida útil, tal como
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estabelecida no projeto inicial de engenharia. Então, estamos
trabalhando muito na defesa dessa tese.

Para ser objetivo em minha exposição, trabalhamos muito na
reforma tributária, para criar novamente um fundo rodoviário nacional,
que estamos estendendo para todas as modalidades de transporte -
ou seja, em vez de criar um fundo rodoviário nacional, estamos
criando o Fundo Nacional de Transportes, envolvendo recursos não
apenas para as rodovias, mas também para as ferrovias, para os
portos e para as vias navegáveis. Trata-se de um fundo que pode dar
um sustentáculo adequado ou um suporte definitivo para um
planejamento racional dos investimentos no sistema rodoviário.
Primeiro, para a restauração do que está estragado. Segundo, para o
aumento da capacidade do que está entupido - é uma expressão forte,
que uso para me referir a muitas estradas que estão congestionadas
em decorrência do grande volume de tráfego. E, terceiro, para a
construção e pavimentação de novas estradas - ou seja, para
transformar estradas de terra em estradas asfaltadas.

Esse programa se estenderia também a investimentos na malha
ferroviária. Existem muitos casos de ferrovias atravessando centros
urbanos de vários municípios em Minas e em todo o Brasil, criando
problemas enormes para as comunidades. As ferrovias chegaram no
século passado ou no anterior ao passado. E as cidades cresceram
em torno delas. Depois as ferrovias caíram em declínio, os trens de
passageiros foram substituídos por trens de carga pesados. Temos
composições ferroviárias enormes atravessando centros de cidades,
sem que os concessionários ferroviários possam investir, prejudicando
muito a qualidade de vida das populações.

A idéia é partir para um programa de execução de travessia, de
eliminação de passagem de nível e particularmente de construção de
contornos ferroviários para melhorar a condição de vida nessas
cidades. Temos tido êxito no que fizemos aqui em Minas. O Deputado
Viana sabe o quanto foi importante o projeto que fizemos para
Curvelo, construindo o contorno ferroviário, tirando os trilhos do centro
da cidade, já que atravessavam as ruas do município em 11
passagens de nível.

Fizemos investimentos também em Araxá e Sete Lagoas e estão se
iniciando em Campo Belo. Há um projeto importante em Montes
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Claros, um grande projeto em Juiz de Fora: em Congonhas,
Lafaiete, Formiga. O programa de Três Corações é muito importante.
São exemplos de investimentos em que os trens deixam de passar
dentro da cidade, porque às vezes atravessam a sua praça principal.
Temos o exemplo de Cataguases, em que toda a composição de
bauxita e de minério de alumínio vem das jazidas de Itamarati e entra
em Cataguases para fazer a alumina nas fábricas da Votorantin do
outro lado da cidade. Essa carga atravessa o centro de Cataguases,
que é uma cidade importante, aconchegante, patrimônio histórico de
Minas e do Brasil, prejudicada por um trem de carga de minério. Se
fosse trem de passageiros, não haveria problema, mas é um trem de
carga pesada atravessando o centro da cidade.

A idéia seria construir o contorno ferroviário, para esse trem deixar
de passar ali, e o local onde existem linhas férreas, que atravessam a
cidade, seria pavimentado, transformando-se em uma grande avenida
ou, quem sabe, em linha de metrô de superfície para servir como
transporte urbano. Fizemos isso a partir de 1981 aqui em Belo
Horizonte, quando eu era Ministro dos Transportes. Segregamos toda
a faixa de travessia da estrada de ferro em Belo Horizonte, colocamos
duas linhas para trem de carga, duas para o trem metropolitano e
bloqueamos toda a faixa. Um trem de carga que demorava naquela
época cinco dias para atravessar Belo Horizonte, hoje passa em
poucas horas e, o mais importante, quase ninguém percebe. E passa
no centro da cidade.

Esses investimentos, ao lado dos feitos nas rodovias,
transformaram-se em investimentos importantes no sistema viário de
Minas e do Brasil. Daí a razão por que estamos criando não apenas o
fundo rodoviário, mas um fundo nacional de transportes para uma
aplicação mais abrangente. Precisamos construir o trem metropolitano
de Belo Horizonte. O Brasil precisa expandir o seu programa de
metrôs, porque não há oferta de transporte público no nosso País, e
os grandes congestionamentos de tráfego no centro das cidades
provocam também um consumo supérfluo e desperdiçado de
combustíveis.

Há necessidade desse, programa, e tivemos êxito em fazer a
transformação de um tributo que existia de uma forma esdrúxula,
aplicado sobre combustível, que se chamava Parcela de Preço
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mas o transformamos num novo tributo, que se chama Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico. Quando aplicada ao diesel e
aos combustíveis, gera uma receita de mais de R$8.000.000.000,00
por ano.

Tivemos sucesso em colocar isso na emenda à Constituição, e
quem quiser poderá verificar o art. 177, que cria essa CIDE e a
destina a três finalidades. Uma primeira parcela para cobertura de
subsídios ainda necessários aos derivados de petróleo,
particularmente ao gás de cozinha. A segunda aplicação é num
programa de financiamento aos projetos ambientais relacionados com
a indústria do petróleo e do gás, para, sempre que investirmos em
determinado setor, partirmos para o desenvolvimento sustentado e
criarmos condições de proteção ecológica. Finalmente, os recursos
destinados à instituição do Fundo Nacional de Transportes, que
estamos estimando em R$6.500.000.000,00 por ano.

Esse é um momento histórico na vida do País para aqueles que
lidam com a infra-estrutura nacional, porque, se tivermos êxito e
realmente conquistarmos esses recursos, poderemos dar uma
solução definitiva à crise de deterioração do sistema viário brasileiro e
particularmente do mineiro. E digo particularmente do sistema viário
mineiro, porque Minas, pela sua posição central, um Estado
mediterrâneo, é cortada pelos grandes eixos que cruzam de norte a
sul e de leste a oeste o nosso Pais. As estradas que ligam o Sul ao
Nordeste passam por Minas, as que ligam o Leste e o Sul ao
Noroeste, à Amazônia e ao Centro-Oeste atravessam Minas. E o
exemplo da BR-040, da BR-381, da BR-050, da BR-153, da BR-116,
que é a Rio-Bahia. São estradas menos mineiras e mais nacionais,
mas que cruzam o Estado em extensa quilometragem e encontram-se
congestionadas, em estado muito deteriorado, aumentando muito os
custos dos fluxos de produção.

Nesse caso, poderíamos admitir, numa primeira colocação, que 20%
a 30% do total de R$6.500.000.000,00 poderiam ser aplicados nas
estradas mineiras, em decorrência da densidade do seu sistema
viário, na proporção do sistema viário nacional. Que seja apenas 20%
sobre esse valor, daria R$1.300.000.000,00 por ano, que poderiam
ser aplicados em Minas se esse projeto realmente for instituído.
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Comparando-se com o que se investe em Minas hoje, que é

cerca de 100 a 200 milhões por ano, no máximo - e estou envolvendo
aqui os investimentos do DNER e do DER -, estaríamos multiplicando
por cinco os investimentos públicos no sistema viário mineiro. Isso,
sem dúvida, promoveria um grande programa viário. Nós, homens
públicos, gostaríamos de ser vitalícios, mas a democracia não deixa,
temos de buscar o voto de novo para renovar os nossos mandatos.
Os candidatos à Presidência da República, ao Governo do Estado de
Minas Gerais, ao Senado, à Câmara Federal, à Assembléia
Legislativa estão preparando os seus programas de governo. Tivemos
oportunidade de fazer um trabalho para mostrar quanto se poderia
fazer num programa de cinco anos em Minas se essa CIDE vier a ser
definitivamente aprovada. Ela já consta na Constituição, basta
aprovar-se uma lei reguladora que está tramitando no Congresso
Nacional e que esperamos possa vir a ser aprovada até o final deste
ano. Se isso ocorrer, haverá um empecilho ao contingenciamento, ou
seja, os recursos terão de ser aplicados efetivamente de acordo com o
mandamento constitucional. Terão, portanto, de ser aplicados nas
estradas, e teríamos R$6500.000.000,00 para serem aplicados no
sistema viário nacional em termos de Brasil e R$1.300.000.000,00
para serem aplicados nas rodovias federais de Minas Gerais.

Essa aplicação se faria, primeiramente, na restauração dos
pavimentos; segundo, na ampliação ou na duplicação de trechos
congestionados; terceiro, na construção e na pavimentação de novos
trechos. Mas os investimentos não ficariam só nas rodovias, atingiriam
também as ferrovias, particularmente no programa de transposições
ferroviárias urbanas. E aquele programa de contornos ferroviários que
citei, eliminando as condições de prejuízo da qualidade de vida nas
cidades mineiras. E também um programa de oferta de transporte
público, que envolva a conclusão da rede básica do trem
metropolitano de Belo Horizonte.

Ao lado disso, como há possibilidade de obter recursos da CIDE e
transferi-los para os Estados para projetos de maior intensidade de
tráfego, tivemos oportunidade de esboçar um programa de
investimentos de responsabilidade do Estado, que envolva
restauração, duplicação • e pavimentação de estradas estaduais,
pavimentação de acessos a sedes municipais e um programa de
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construção e reconstrução de pontes, que consideramos muito
importante.

Já disse quanto se poderia obter de investimentos da ODE aqui em
Minas: R$1.300.000.000,00. Onde esses recursos poderiam ser
aplicados? Evidentemente é um programa que tem de ser mais
detalhado, esse é um primeiro esboço. Primeiro, seria aplicado na
restauração de estradas, com prioridade para aqueles projetos que já
estão em andamento. Há BRs que estão em estado de petição de
miséria. Cito as BRs do Sul de Minas, a Rio-Bahia, a BR-265, que liga
Lavras, São João der-Rei e Barbacena. Passei por lá esses dias, e
está cheia de buracos, e tantas outras estão nesse estado em Minas.

A primeira prioridade seria restaurar o pavimento das estradas
existentes. A segunda seria terminar um grande programa de
duplicação de BRs em Minas. Precisamos terminar a duplicação da
Fernão Dias. E um absurdo o tempo em que essa obra está se
arrastando, e a estrada não fica pronta. Euera Ministro da Fazenda no
Governo Itamar Franco, em março de 1993, quando assinei o aval do
Tesouro para o empréstimo do BID para financiamento da duplicação
da Fernão Dias. Lembro-me disso porque assinei em uma cerimônia
no Palácio do Planalto quando era Ministro da Fazenda. São nove
anos, com financiamento externo, e a Fernão Dias ainda não está
duplicada. O trecho que ficou pronto, de Belo Horizonte até a entrada
para Nepomuceno, já está com o mato subindo no canteiro central. E
o pavimento é muito bem feito, mas já está se deteriorando porque
nada pode existir sem manutenção permanente. Então, é para cobrar
pedágio, mas tem de esperar o trecho lá embaixo ficar pronto. E é aí
que os caminhoneiros vão reclamar, porque vão pagar pedágio no
inicio e, quando chegam ao Sul de Minas, têm de ficar parados por 1,
2 horas, porque a estrada está em obras. E uma coisa que não pode
ocorrer. Então, não se cobra pedágio cá em cima e deixa a estrada
que foi feita estragar porque o trecho lá embaixo não está pronto.

E preciso terminar a Fernão Dias. Depois da concessão ao setor
privado, estabelece-se uma tarifa de pedágio adequada, e teremos
uma estrada de Primeiro Mundo, assim como a Rio-Juiz de Fora.

A outra idéia é fazer reparos na BR-040, a mais importante. do meu
ponto de vista, em Minas Gerais, a ligação da antiga capital da
República, Rio de Janeiro, à nova Capital da República, Brasília,

rÃ



311
passando por Juiz de Fora, Santos Dumont, Barbacena,
Conselheiro Lafalete, Congonhas, Carandaí, Cristiano Otôni, pela
entrada para Ouro Preto, por Belo Horizonte, por Sete Lagoas,
subindo até o trevão que vai para Curvelo, e indo, depois, para
Felixlândia, João Pinheiro. Paracatu. E uma estrada da maior
importância e, no entanto, está toda estragada. O trecho entre
Barbacena e Santos Dumont é cheio de curvas e sem nenhuma
segurança de tráfego, com alguns pontos até mesmo sem
acostamento, tal como Juscelino Kubitscheck deixou essa estrada em
1959. Então, essa é a situação.

E preciso dar prioridade e investir na duplicação da BR-040, para
cobrar pedágio, estendendo essa duplicação até o trevão de Curvelo
e, depois, investindo no aumento da capacidade de Curvelo a Montes
Claros. Quem percorre essa estrada vê o quanto existe de tráfego
pesado, de caminhões carregados de carvão, com gabarito altíssimo e
com imensa dificuldade de ultrapassagem.

Ainda devemos terminar a duplicação da BR-050 entre Uberaba e
Uberlândia, atravessando o Triângulo Mineiro, e terminar a ampliação
da capacidade de BR-1 53, que também atravessa o sistema mineiro,
vindo de São Paulo em direção a Brasília; e a BR-381 que vai de Belo
Horizonte a Monlevade, 4atinga, Coronel Fabriciano e Governador
Valadares. Essa também é uma estrada que tem um trânsito
extremamente bloqueado, que causa prejuízos e aumenta demais os
valores dos fretes e o custo do transporte.

Então, a idéia, nesse programa, seria duplicar a estrada que liga
Belo Horizonte a Monlevade, aumentando-se a capacidade do trecho
Monlevade - Ipatinga - Governador Valadares.

Sobre a Rio-Bahia, esse trecho da BR-262 deve ser duplicado de
Belo Horizonte a Juatuba, aumentando-se a capacidade de Juatuba a
Uberaba.

Sentimos que esses são os trechos que têm prioridade na
duplicação. Devemos também terminar o asfaltamento de outras BR5,
que vem se arrastando há décadas. Tenho aqui essas BR5
relacionadas e prefiro não perder tempo falando sobre prioridades.
Faríamos também um programa de pavimentação de BR5 que
precisam ser ligadas. Há estradas onde faltam pequenos trechos para
serem concluídos. Por exemplo, a estrada que liga Viçosa a Belo
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Horizonte está quase toda asfaltada, faltando, para isso, apenas 4
Km; de Muriaé a Ervália, faltam 7 ou 8km; na estrada que vai de
Almenara a Salto da Divisa, que está asfaltada, estão faltando 12km
para ligar tudo ao vale do Jequitinhonha e à Bahia. São pequenos
trechos a serem feitos para que esse programa fique pronto.

Com essa CIDE aprovada, com R$1.200.000.000,00 por ano é
possível desenvolver esse programa, que também envolveria terminar
a rede básica do metrô, como falei, desde Matadouro, Horto, São
Gabriel, passando pelo centro da cidade de Belo Horizonte, Prado,
Calafate, Eldorado. Na direção de Contagem está pronta. E preciso
terminar o trecho do Calafate ao Barreiro, estendendo, depois, a rede
básica para Betim. Mais tarde - quem sabe? -, poderemos estender
um trem de passageiros até Sabará, e o que chega ao Barreiro até
lbirité e Sarzedo.

Falei rapidamente sobre qual programa rodoviário nacional poderia
ser feito. E importante destacar que é importante um programa para
as rodovias mineiras. Estamos aqui com o Diretor do DER, que
enfrenta as maiores dificuldades com a falta de recursos. Mas
conseguimos traçar um programa de investimento de
R$600.000.000,00 em quatro anos de Governo; seriam
R$1 50.000.000,00 por ano para asfaltar as principais MGs. A MG-10,
por exemplo, que passa por Conceição do Mato Dentro, precisaria ser
asfaltada. A MG-120, de Riacho dos Machados a Porteirinha,
precisaria ser asfaltada; e também a MG-124, que liga Ubá a
Itaverava e a Catas Altas, para chegar a Lafaiete, ligando todo o Alto
do Rio Doce e o Norte da Zona da Mata até Belo Horizonte. Há
também a MG-188 - estou vendo ali o Prefeito de Cabeceira Grande -
que liga Unai à Divisa de Minas com Goiás, que precisa ser reparada,
e o ideal é que fosse asfaltada. Temos também a MG-202, que liga
Cabeceira da Mata a Farofão, no Norte de Minas; a MG-217, de
Malacacheta a Agua Boa; a MG-270, que liga a Fernão Dias à BR-
140, passando por Carmópolis, Passatempo, Desterro de Entre-Rios,
Entre-Rios até Joaquim Murtinho, uma estrada percorrida por
centenas de veículos por dia, e também sem asfalto; a ligação de São
Francisco, no Norte de Minas, a Brasília, a MG-402; e a MG-114 de
Minas Nova a Chapada do Norte, Virgem da Lapa, com 67km.

Temos também o programa desenvolvido, pensado e apresentado
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ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
de fazer o que São Paulo fez, que foi pavimentar todos os acessos a
sedes municipais. Em Minas Gerais, existem 210 municípios - esse
número pode diferir um pouco - que não dispõem de nenhum acesso
por via pavimentada. O asfalto é uma conquista da civilização
moderna, e deixar uma cidade com determinada população sem
asfalto, com poeira na seca e com lama na chuva, é um problema
sério. Deveríamos desenvolver um programa de asfaltamento do
acesso a esses 210 municípios. O investimento é grande porque há
distâncias grandes a serem pavimentadas, mas, pelo menos, tenho
um investimento que possibilitava o acesso a 53 sedes municipais, o
que resultaria em um total de 1.000km e corresponderia a um
investimento relativamente pequeno.

Esses são outros programas. Depois, para quem interessar, posso
dar os detalhes dessa programação. Não tomarei muito o tempo dos
senhores. E um programa que pode ser desenvolvido tecnicamente e
que é da maior prioridade para o desenvolvimento da economia, o
suporte à infra-estrutura nacional, o crescimento da produção e a
redução dos custos para a competição no mercado. O Brasil vive uma
fase difícil na economia. Precisamos exportar mais e, portanto, reduzir
os custos internos de produção, investindo também nos portos, nas
ferrovias. Assim, proporcionaremos mais conforto às cidades e
eliminaremos os congestionamentos de tráfego. Se conseguirmos
realmente aprovar essa contribuição de intervenção do domínio
econômico e ressuscitarmos o Fundo Nacional de Transporte,
abriremos um horizonte extraordinário para esses investimentos e
voltaremos a estabelecer uma infra-estrutura capaz de suportar
realmente o progresso do Brasil e o crescimento da economia.

Quero dizer que esse modelo não é inovação. Tenho debatido isso
com a equipe econômica para que concretizemos esse nosso sonho.
Esse modelo já existiu no Brasil. Tive a sorte de ser diretor do DER de
Minas, diretor do DNER e Ministro dos Transportes durante 15 anos
consecutivos, no momento em que o Brasil tinha esse fundo e a
vontade política de construir estradas. Não estamos inventando nada,
estamos apenas tentando! reproduzir o que houve no passado e deu
certo. Estamos tentando reproduzir o que é prática universal. Falei
isso com o Ministro da Fazenda, outro dia, quando estava recebendo
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as missões do FMI e do Banco Mundial. Quem lê a bíblia do Banco
Mundial sabe que o setor rodoviário, por exemplo, pode ser auto-
sustentado financeiramente tão-somente por uma pequena taxação
nos combustíveis.

Se taxarmos os combustíveis, se investirmos qualidade da superfície
das estradas, os usuários das estradas terão uma economia de gastos
em sua viagem. Ganham os usuários, ganha a Nação. Isso é adotado
nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá e nos países da Europa.
Não estamos inventando a roda, não estamos fazendo nada novo,
apenas reproduzimos o que existe e já deu certo. Neste momento em
que estamos reunidos para esta reflexão a cerca dos programas
viários nacional e mineiro, em torno da ampliação e da construção de
estradas em Minas, trago uma palavra para que nos congreguemos
em um esforço para convencer o futuro Governador de Minas de que
deve haver vontade política para consertar nosso sistema, porque o
patrimônio construído no passado, com o sacrifício de tantas
gerações, está sendo sucateado. Temos de ressuscitar esse
programa e recuperar as estradas, aumentar a capacidade daquelas
que estão congestionadas e ampliar o sistema das fronteiras
agrícolas, oferecendo ao Brasil infra-estrutura capaz de permitir o
desenvolvimento, o progresso do país e a melhoria da qualidade de
vida do seu povo, sonho de todos nós, homens públicos. Obrigado.

Palavras do Sr. Benício de Assis Araújo
Deputado Mauro Lobo, Presidente da Mesa, Deputados, Prefeitos,

Vereadores e demais participantes deste debate, inicialmente,
apresento as escusas do Secretário do Planejamento, Dr. Frederico
Penido, que, por compromissos anteriormente assumidos, não pôde
estar presente e me delegou a atribuição de representá-lo neste
evento.

Minha exposição abrangerá três tópicos: A importância do programa;
• avaliação da viabilidade da sua implantação e, finalmente, comentar
• respeito das possíveis fontes de financiamento.

A primeira parte da minha exposição tornou-se desnecessária.
Todos os expositores da parte da manhã, Dr. Orsini, o Diretor-Geral
do DER, o representante da Associação Mineira dos Municípios e o
Presidente do Sindicato de Empresas de Transporte de Minas Gerais,
foram unânimes em ressaltar a importância desse programa, com
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todas as informações necessárias para justificar tal avaliação.

Um programa dessa natureza, além de complementar o sistema
rodoviário de Minas Gerais  propiciar o desenvolvimento econômico
das regiões em que se implementam os trechos dessas estradas, tem
um reflexo muito positivo na reorganização espacial do sistema
urbano do Estado.

Por meio da implantação desse programa, pode-se reorganizar e
reequilibrar o sistema urbano, reforçando-se os pólos de equilíbrio dos
municípios com as áreas do Estado que estão sendo beneficiadas por
esse programa.

Isso mostra que não 5Ô: os municípios diretamente interessados,
aqueles que estão recebendo a interligação, são os beneficiários do
programa, municípios-pólos, mas também os municípios que se
integram de maneira eficiente também têm ganhos.

A viabilidade de implantação está muito condicionada à consistência
do programa. Deveria corresponder a uma demanda da sociedade, no
que diz respeito ao seu público-alvo e às comunidades beneficiárias.
Essa comunidade deverá manifestar-se claramente sobre programas
de outros setores.

Nas exposições anteriores, vimos que o Estado de Minas está
requerendo intervenções ria área rodoviária, na complementação do
sistema principal, no reforço desse sistema e na restauração e
manutenção do sistema existente. Todos são programas importantes
no próprio setor que concorrem para ele na demanda de recursos.
Ora, sem dúvida que é necessário que a prioridade desse programa
seja colocada em sua justa escala pelas comunidades, para que, de
fato, se transforme em proposta politicamente consistente.

Em meu modo de entender, este ciclo de debates já é uma peça
importante para dar suporte a esse ângulo da questão. O assunto foi
trazido à discussão para a Assembléia Legislativa, onde toda a
população é representada adequadamente. Trata-se realmente de um
fórum de debates que pode iniciar um processo que dê essa
consistência política ao programa. Imagino que esse lado da questão
já esteja bem encaminhado com este início de debates. E necessário
também que haja consistência e compatibilidade com os programas
que têm interface com esse. Assim, devemos buscar compatibilidade
na proposta com outros programas estaduais de desenvolvimento
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regional e com interesses de outras esferas de ação, sejam elas
públicas federais, municipais, sejam de grandes representantes da
esfera privada que se interessem por um programa semelhante.
Então, há que se ajustar e negociar a participação e o acerto de
objetivos e metas desses diversos entes que deverão participar na
formulação ou na implementação do programa.

Finalmente, é preciso haver compatibilidade entre a proposta e os
recursos financeiros necessários a sua implementação. Portanto, é
necessário haver compatibilidade na cronologia de implantação. Eu
diria que, sob esse aspecto, já demos o primeiro passo com a
proposta trazida a esta Assembléia pelo Dr. Orsini, a qual apoiada
pelo DER, mostra que já existe uma proposta balizada em seus
diversos ângulos, com um levantamento dos recursos que poderiam
ser mobilizados para sua implementação. Essa proposta busca uma
cronologia compatível com as atuais dificuldades, colocando um prazo
dentro do qual há possibilidade de viabilizar os meios necessários à
implementação do programa. Eu diria que a viabilidade desse
programa está condicionada à consistência dessa proposta. Pelas
medidas já tomadas, existe possibilidade concreta, real, e não apenas
hipotética, de que conseguiremos viabilizar o programa dentro desse
quadro de referências que acabo de tecer, com algumas condições
para sustentar, viabilizar e tornar realidade a proposta que se delineou
inicialmente para o programa.

Em relação às fontes de financiamento, gostaria de fazer uma
abordagem em perspectiva. Na realidade, não há sentido em que um
programa dessa amplitude - seja em dimensão, seja em cronologia -
fique limitado a uma avaliação da situação atual dessas fontes de
recursos. Já ficou claro para todos nós que o orçamento do Estado, o
de municípios e até o da União, no momento, estão em severas
dificuldades para suportar acréscimos de demanda para programas
novos, tendo em vista que existe uma clara discrepância entre essa
demanda e a real disponibilidade dos orçamentos.

Então, não tem sentido avaliarmos as fontes de financiamento nas
circunstâncias atuais. Até os financiamentos externos para o Estado
estão hoje contingenciados, diante da negociação feita com a União
quanto à possibilidade de endividamento em curto prazo. Por outro
lado, colocado na real e adequada perspectiva de estudo de um
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programa dessa natureza, verificamos agora, pela própria fala do
Dr. Eliseu, que existem reais possibilidades de mudanças para o
futuro, mudanças em longo e curto prazos. Por isso, inicio falando
exatamente sobre essa fonte que o Dr. Orsini acaba de descrever,
que é uma fonte de transferências do Governo Federal ao Governo do
Estado. Essa contribuição, que foi criada e que está sendo
regulamentada, caso se concretize como todos esperam, cria um
montante de recursos que deverão ser aplicados, em parte,
diretamente naqueles segmentos do sistema que são de
responsabilidade da União, mas também deverá transferir ao Estado
parte substancial dos recursos, para que possa desenvolver
programas que tenham relação direta com o objetivo da própria
contribuição criada, qual seja,a redução do consumo de combustíveis.

Ora, em meu modo de entender, já está sendo delineada uma
proposição para que o Estado negocie com a União, reservando a
aplicação dessas transferências aos programas que tenham esse
enfoque e que sejam mais: relacionados com o sistema regional de
interligação principal, onde seja possível demonstrar mais facilmente a
correlação entre o custo dos investimentos e das ações e o benefício
ligado ao consumo de combustível. Em decorrência disso, já ocorre
um segundo ponto importante. Se a União, através dessas
transferências, desonerasse o Estado de algum tipo de investimento
mais estruturante, ele poderia reservar seus recursos do orçamento
para ações mais típicas desse programa, que são mais voltadas para
a complementação do sistema.

Na modelagem feita pelo Dr. Orsini, a demanda de recursos do
orçamento do Estado não é grande, considerando o espaço de dez
anos, embora esse orçamento esteja hoje muito contingenciado por
causa das dificuldades financeiras do Estado sofridas pelo DER, que
não pode contar com recursos de grande monta. Valores entre
R$150.000.000,00 e R$200.000.000,00 em dez anos indicam a
requisição entre R$15.000.000,00 e R$20.000.000,00 por ano; não
são tão altos, considerando-se essa perspectiva de evolução futura de
reorganização do sistema de financiamento federal das estradas para
o Estado. Não são valores proibitivos nem inviáveis. Pelo contrário,
considero que esses valores poderiam ser facilmente negociados para
que o orçamento comportasse a demanda.
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Em relação às fontes de financiamento dos municípios como

participantes do sistema, embora possamos dizer que há uma
dificuldade muito grande, trata-se exatamente dos municípios de
menor receita, que estão em regiões menos desenvolvidas e são em
grande número. Mas o somatório de todos também pode gerar uma
contribuição que, pequena que seja, poderia representar um valor
simbólico do seu interesse no programa. Também, como mencionei,
poderiam ser motivados a participar alguns municípios mais
importantes, que têm receitas maiores. Seriam municípios-pólos que
passariam a ter suas funções mais bem organizadas com um sistema
desse tipo e que teriam um reforço para suas atividades de
desenvolvimento econômico em vista dessas inversões. Portanto,
entendo que esses municípios também têm interesse em participar de
uma eventual composição de fontes de financiamento do programa.

Em relação às fontes externas, diria que, apesar do
contingenciamento existente no acordo de dívida com a União,
existem algumas possibilidades, até em curto prazo. Existem
programas considerados excepcionais no acordo da dívida que podem
viabilizar recursos do Banco Mundial, por exemplo, em um prazo mais
curto, tendo em vista a possibilidade de que esses financiamentos
ocorram independentemente de novas medidas relacionadas com o
contrato da dívida, porque se tornaram excepcionais, exigindo apenas
negociação do Estado com a União - com a Secretaria do Tesouro
Nacional e com a CAI - para definir a sua aplicação. Menciono, nesse
caso, o PRODER, que já foi proposto para esse tipo de intervenção,
cujo aporte previsto pelo Banco Mundial foi de US$170.000.000,00. E
lógico que o Dr. Orsini não colocou todo esse montante nesse
programa em sua modelagem porque sabe que existem outros que
irão demandar recursos dessa fonte. De qualquer maneira, trata-se de
um financiamento cuja viabilização depende apenas de acertos finais
entre o Estado e a União.

O Banco Mundial já disponibilizou a linha de crédito nesse montante.
Existe um outro programa que estava na mesma linha do PRODER,

com o mesmo recurso de US$170.000.000,00, que é o chamado
Programa de Reforma do Estado. Como já não tinha interesse em
promover um programa de reforma no nível daquele previsto, que
exigia um montante de recursos dessa ordem, o Estado propôs à
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União e ao Banco Mundial relocar esses recursos em dois
programas. Um deles é o Programa de Apoio ao Produtor Rural - PAP
II -, na área do Nordeste de Minas e dos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri. Ele tem algumas intervenções e vários segmentos de estradas
que poderiam ser classificados, atendendo a esse objetivo, ou seja, o
de apoio ao produtor rural. Então, alguma coisa poderia ser feita
dentro desse programa. O outro é o FRODETUR, que não é
financiado pelo Banco Mundial, mas pelo BIRD. E um programa de
incentivo ao turismo, que tem a possibilidade de aplicações em infra-
estruturas econômicas que viabilizem o turismo. Em muitos casos,
acessos se configuram como estrutura econômica de
desenvolvimento turístico. Nesse caso, também em curto prazo se
poderá viabilizar recursos desse programa.

Finalmente, há a possível dificuldade de novos financiamentos em
decorrência do ajuste da dívida do Estado com a União. Algumas de
suas cláusulas mostram • que, atingindo certos patamares de
organização financeira do Estado, essa restrição pode ser levantada.
Então, o Estado pode, em curto prazo, mostrar que alcançou certos
parâmetros colocados no ajuste, que justificam a possibilidade de
voltar a ter autorização para se endividar em outras propostas.

O programa já mostra consistência política, técnica, cronológica e
viabilidade de recursos. k proposta é trabalhar em conjunto nessa
linha de ação. Assim, poderemos revolucionar a maneira de trabalhar
num programa de desenvolvimento regional como esse. Esse
programa exige uma proposta integrada do Estado, consistência nas
suas ações, nas suas intervenções e nos seus meios e motivação de
sua comunidade beneficiária para que não sofra interrupções ao longo
de sua trajetória, uma vez que deverá passar por diversos governos.
Portanto, é importante que ele se consolide politicamente.

Essa é a minha primeirà contribuição. Mais uma vez, agradeço a
oportunidade de participar deste evento e coloco-me à disposição
para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Obrigado.

Palavra do Sr. Lionel Barra
Sr. Presidente, Deputado Mauro Lobo: Deputados, Prefeitos,

expositores, senhoras e senhores, as principais questões relacionadas
ao tema deste encontro já foram suficientemente abordadas,
restando-nos apenas enfatizar alguns pontos que julgamos
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importantes: como se situa esse programa junto às demais
prioridades dos investimentos rodoviárias do Estado; qual a efetivo
equacionamenta de recursos para atender a essas necessidades
prioritárias do Estado.

Vivemos um momento de muita dificuldade para o equacionamento
de recursos para investimentos no nosso País e no nosso Estada.
Nós, que militamos no setor, temas sensibilidade apurada nesse
sentida. Para ilustrar, vau ler um artigo publicada hoje no jornal "Folha
de S. Paula", na pág. A5, sob o título "Verba para Infra-Estrutura Não
Sai do Papel". (- Lê:)

"Dos R$18.700.000.000,00 programados para o último ano do
Governo Federal, só foram gastos até o início de agosto 4,7%. As
promessas de liberação, os chamados empenhos, alcançam apenas
1/4 do valor previsto no orçamento, já decorridos 7 dos 12 meses do
ano.

Na elaboração do orçamento, a pasta dos Transportes seria a
privilegiada, com 24% dos investimentos ou R$4.400.000.000,00. Até
o início do mês, no entanto, estradas, portos, hidrovias não viram mais
do que 3,4% desse dinheiro".

Fatos como esses são suficientes para que sejamos cuidadosos ao
examinar o volume de recursos com que devemos efetivamente
contar para investimento nas nossas rodovias.

No entendimento do sindicato da indústria da construção, as
prioridades em investimentos em rodovias estaduais devem ser em
programas de recuperação e conservação da malha rodoviária atual,
no PRODER, que tem financiamento do BIRD, e na pavimentação do
acesso aos municípios que tratamos neste evento. Pretendemos fazer
uma rápida análise desses três programas para que possamos avaliar
o volume de recursos envolvidos e a correlação que há entre recursos
necessários para a pavimentação dos acessos aos municípios e as
demais necessidades julgadas prioritárias pelo SICEPOT.

A recuperação e conservação e o PRODER, na realidade, têm como
única finalidade preservar o patrimônio da nossa malha rodoviária
estadual. Não se está construindo nada. Queremos preservar, como
prioridade maior, esse patrimônio. Vamos investir apenas e
exclusivamente na pavimentação de acessos aos municípios.

Dentro desse quadro extremamente pouco ambicioso, que recursos
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estariam envolvidos para se alcançar isso? A recuperação da
malha rodoviária estadual exigirá os seguintes recursos. Há 4.000km
de malha rodoviária estadual pavimentada em bom estado. Essa
parte, supomos, não demandará investimento algum nos próximos
quatro anos; 5.500km dessa malha está em estado regular, o que
exigiria investimentos de R$40.000,00 por quilômetro para se elevar o
estado de regular para bom, ou seja, exigir-se-iam investimentos de
R$220.000.000,00. O restante, 3.000km de rodovias estaduais
pavimentadas, está em estado ruim, o que exigirá investimentos da
ordem de R$100.000,00 por quilômetro para recuperação, o que
equivale a R$300.000.000,00. Apenas para recuperarmos a malha
atual, necessitaremos de R$520.000.000,00 de investimentos. Isso
corresponde, nos quatro anos do próximo Governo, a investimentos
de R$130.000.000,00 por ano.

Acresce-se a isso a necessidade da recuperação ou reconstrução
de 266 pontes que estão em situações precaríssimas em nossas
rodovias estaduais, o que exigirá investimentos de R$216.700.000,00,
ou R$54.200.000,00 por ano nos próximos quatro anos. Assim sendo,
apenas para a recuperação: da nossa malha rodoviária pavimentada,
necessitaremos de R$736.700.000,00, o que equivale a investimentos
de R$184.200.000,00 por ano.

Com relação à conservação dessa mesma malha, que soma
aproximadamente 12.500km, os valores envolvidos são de
R$4.000,00 por quilômetro a cada ano, o que nos leva a um
investimento de R$50.000.000,00 por ano. As rodovias não
pavimentadas, aproximadamente 10.000km, exigem investimentos da
ordem de R$1.500,00 por quilômetro por ano, o que são
R$15.000.000,00 por ano. Apenas para a conservação, o subtotal é
R$260.000.000,00, ou seja, R$65.000.000.00 durante quatro anos.

Em seguida, o PRODER, que dispõe de financiamento do BIRD e
contrapartida do Estado de 50%, engloba reabilitação, restauração e
pavimentação que, em seu total, somam R$875.500.000,00, ou seja,
R$218.000.0000,00 por ano.

For fim, o investimento na pavimentação de acessos a municípios
excluídos soma R$990.000.000,00 em dez anos, o que corresponde a
R$225.000.000,00 por ano.

As prioridades que foram: listadas têm uma síntese nos números
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seguintes. A recuperação e a conservação da malha rodoviária
estadual, o PRODER e a pavimentação de acessos são programas
que têm mais ou menos o mesmo vulto. Para que possamos nos
conscientizar do volume de investimentos exigidos para a
pavimentação dos acessos aos municípios, é preciso que saibamos
que isso representa um investimento equivalente à recuperação e
manutenção de toda a malha estadual durante quatro anos. Essas
prioridades somam R$2.772.000.000.00 de investimento. São
recursos vultosos. Estamos jogando-os como recursos prioritários que
devem ser destacados.

Vamos tentar estabelecer um equacionamento desses recursos de
maneira objetiva. Entendemos que os recursos necessários terão
como origem as fontes que a seguir mencionamos. De financiamento
externo, já existe no PRODER financiamento correspondente a
aproximadamente R$450.000.000.00. Seria necessário um outro
financiamento de R$450.000.000,00 para o programa de acesso aos
municípios não assistidos. A contrapartida do Estado a esses dois
financiamentos soma R$900.000.000,00. E seriam ainda necessários
R$936.000.000,00 de recursos adicionais. O somatório de recursos
necessários do Estado é da ordem de R$1.836.000.000,00.

Mostramos, a seguir, como isso pode ser equacionado. A fonte de
provimento desses recursos seria o FUNTRANS. A necessidade seria
de R$460.000.000,00 por ano. Há disponíveis aproximadamente
R$45.000.000,00 por ano. Ou seja, haveria uma necessidade
adicional de R$415.000.000,00 por ano para recursos do FUNTRANS.
A nossa recomendação é que sejam vinculados ao FUNJTRANS
recursos adicionais correspondentes a R$65.000.000,00 por ano, o
que representa a arrecadação da Taxa de Renovação do
Licenciamento de Veículos, recentemente criada; R$140.000.000.00
por ano da parcela de 35% do IPVA. Com isso, o FUNTRANS poderia
dispor de R$200.000.000,00. E ainda contaríamos com um orçamento
complementar do Estado de R$200.000.000,00. Essa é a
possibilidade mais concreta de esses recursos serem efetivamente
destinados a esses fins.

O FUNTRANS, como todos sabemos, foi criado por esta Casa. E
importante verificarmos, no contexto da própria lei, o que diz o seu art.
2°, X. Ele estabelece que ao gestor do Fundo é indispensável dar
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preferência à pavimentação de estradas de acesso às sedes dos
municípios que ainda não tenham ligação asfáltica com as malhas
rodoviárias estadual e federal. Ou seja, todo recurso que vai para o
FUNTRANS, prioritariamente, tem de estar destinado a esta finalidade
principal: pavimentação das estradas de acesso aos municípios que
ainda não tenham sua ligação asfáltica.

Vincular recursos no FUNTRANS tem dois efeitos positivos. O
primeiro é a vinculação dos recursos de tal maneira que eles estejam
mais disponíveis para aplicação, ou seja, tenham um destino mais
certo do que no caixa único :do Governo. Segundo, na medida em que
existem esses recursos no FUNTRANS, seguindo a lei - é certo que
ela tem de ser cumprida -, a preferência quanto ao destino desses
recursos é exatamente para a finalidade que estamos discutindo.

Alguns referenciais desse posicionamento já foram abordados pelo
nosso Ministro Eliseu Resende, mas tomamos a liberdade de repeti-
los. Anteriormente à Constituição de 1988, a questão rodoviária tinha
seu equacionamento por meio do Imposto único sobre Combustíveis
e Lubrificantes, que foi transformado no ICMS, e da Taxa Rodoviária
Federal, hoje o nosso IPVA. Quer dizer, antes de 1988 o problema
não existia, porque o equacionamento do produto já estava feito sem
necessidade de recursos adicionais.

Do lado federal, acabam os de ouvir as ponderações do Ministro
Eliseu Resende sobre a criação do Fundo Nacional de Infra-Estrutura
de Transporte, que vem reèditar o Fundo Nacional de Transportes,
que sempre deu cobertura às necessidades dos programas
rodoviários.

Os Estados Unidos, grande país em constante desenvolvimento,
podem ser uma referência para nós. Contam com um fundo rodoviário
e um imposto sobre combustíveis, que correspondem a
US$17.000.000.000,00 por ano, mais de 40 vezes o FENIT, tamanha
a importância que dão à questão.

No caso de Minas Gerais, para atender às necessidades mínimas de
recuperação e conservação da malha rodoviária e ao objetivo maior,
que é dar condições de acesso a todos os municípios, não só
recomendamos como também achamos absolutamente indispensável
a vinculação de recursos. Se, mesmo com a vinculação, estamos
sujeitos a ouvir que os recursos disponíveis não serão destinados
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àquele fim - conforme comunicação recebida esta manhã pelo
Diretor-Geral do DER -, imaginem sem a vinculação.

Para encerrar, repito uma das quatro recomendações dadas ao
Brasil por um renomado economista brasileiro, ex-Diretor do
Departamento de Economia da Universidade de Chicago e. neste
momento, componente da equipe de um dos candidatos a Presidente
da República: "O Estado brasileiro investe muito pouco. E necessário
que os gastos do Governo com despesas correntes mudem para
investimentos". Esse é o nosso propósito. Precisamos garantir que os
recursos sejam vinculados aos investimentos.

Esperamos que a Casa, após ter levantado uma tese tão
interessante e um programa que sensibilizou a todos, venha também
a possibilitar a vinculação de recursos, para que nossas necessidades
sejam realmente atendidas.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Passemos às perguntas. Esclareço aos que farão

perguntas orais que disporão de no máximo 3 minutos.
Debates

O Sr. Presidente - Deputado Federal Eliseu Resende, com relação
ao programa para o Estado, o Fundo Nacional de Transportes e talvez
essa contribuição da intervenção no poder econômico seriam recursos
federais para serem aplicados em obras federais, não é isso?

O Deputado Federal Eliseu Resende - O tributo é federal, e a razão
disso é que a Constituição, na parte tributária, prescreve que existem
os tributos cobrados pelos Estados, os cobrados pelos municípios e
os cobrados pela União. As contribuições de intervenção no domínio
econômico são particularmente cobradas pela União. Mas nada
impede que a União - e isso está previsto na lei - aplique recursos em
investimentos de responsabilidade dos Estados e dos municípios. A lei
assim especifica, desde que fique comprovado que esses
investimentos produzem uma relevante contribuição para a redução
do consumo de combustíveis. Por exemplo, podemos ter
investimentos transferidos aos Estados e municípios para a
construção de metrôs, para a construção de projetos ferroviários e
para a construção de vias expressas ou para o aumento da
capacidade de vias, ainda que de responsabilidade do Estado, os
quais sejam comprovadamente participantes de um programa de
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redução do consumo de combustíveis. A lei disciplinadora que está
tramitando estabelece que pelo menos 25% da arrecadação da CIDE
deve ser aplicado em projetos de responsabilidade dos Estados e
municípios, desde que haja uma demonstração de que há relevante
economia no consumo de combustíveis.

O Sr. Presidente - Certo. Quando o senhor falou sobre o programa
para o Estado no valor de R$600.000.000,00, para quatro anos, e
também de investimentos pára a ligação de 53 sedes de municípios,
atingindo 1.000km, qual seria a origem desse recurso?

O Deputado Federal Eliseu Resende - Parte desses recursos
poderão vir da dDE, desde que determinados projetos demonstrem
redução do consumo de combustíveis.

No caso dos investimentos do Estado, dividimos em três
subprogramas: o de recuperação e pavimentação de estradas
estaduais, o de pavimentação de acessos e o de construção de
pontes. O programa de construção de 640km de rodovias estaduais
deveria exigir R$230.000.000,00. E o programa de acessos às 53
sedes municipais poderia ser realizado com R$250.000.000,00. Isso
daria um total de R$480.000.000,00. Os três subprogramas exigiriam
apreciável esforço financeiro do Estado, se realizados com a receita
orçamentária. Entretanto, existem pesquisas de financiamento externo
em condições muito favoráveis, particularmente através de agências
internacionais de desenvolvimento. Esse programa de acesso às
sedes de municípios já está negociado há três ou quatro anos com o
BID; basta o Governo de Minas insistir na concretização do
financiamento. Com esse programa, o Governo de Minas teria
condições de desenvolver um importante programa, de grande apelo
econômico, social e político, pavimentando o acesso a vários
municípios mineiros. Dificilmente isso poderia ser feito apenas com
recursos do Tesouro do Estado. Mas já houve uma negociação, e há
uma forte tendência de o BID financiar esse programa, que pode ser
estendido também para o financiamento de estradas estaduais. Como
disse, os dois programas estariam orçados em R$480.000.000,00. Um
outro programa, que corresponde à construção e reconstrução de
pontes, não precisaria ser desenvolvido pelo DER; poderia ser
desenvolvido pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas. Mas,
se nos restringirmos aos dois primeiros programas, de 640km de
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pavimentação de rodovias estaduais e de acesso aos municípios,
daria R$480.000.000.00. Em quatro anos, seriam R$120.000.000,00
de investimento por ano. Talvez, 60% pudessem provir de
financiamento externo, e 40% poderiam corresponder à contrapartida
dos investimentos locais. E um programa ambicioso, mas acho que
seria importante desenvolvê-lo, para a recuperação das estradas
estaduais de Minas.

O Vereador Arísteu Fernandes Viana - Cumprimento o Sr.
Presidente, os demais Deputados e os senhores visitantes. Minha
pergunta dirige-se ao palestrante da parte da manhã, o Diretor do
DNER, Antônio Demétrio. Há recursos para a estrada que liga ltaobim
a Jequitinhonha e para a que liga Almenara a Salto da Divisa?

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Posso responder. Cogita-se
reiniciar essas duas obras, mas ainda não recebemos a confirmação.
Tão logo a tenhamos, responderemos ao Prefeito.

O Deputado Federal Eliseu Resende - Talvez eu possa adicionar
alguma coisa. Essa estrada de Almenara a Salto da Divisa é a BR-
367. Está faltando pavimentar o trecho de Jacinto a Salto da Divisa,
numa extensão de 48km. A obra pode até ter sido delegada ao DER,
mas é um investimento do DNER. Estamos colocando-a no programa
prioritário do Governo. A obra já está contratada, mas foi interrompida
por falta de dotações orçamentárias. E é extremamente importante,
porque o trecho da Bahia já está asfaltado.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Cogitou-se que receberíamos os
recursos para essa obra, mas isso ainda não está confirmado.

O Sr. Carlos Eduardo Orsini Lima - Inicialmente, parabenizo o
Deputado Eliseu Resende por sua excelente exposição. As perguntas
que eu faria já foram devidamente respondidas pelo nobre Deputado,
mas gostaria de salientar um aspecto muito importante do que
falamos hoje cedo. Portanto, Sr. Presidente, dê-me apenas 1 minuto a
mais, para que possa estabelecer uma correlação com o que foi
apresentado.

Caro Deputado Eliseu Resende, a notícia que o senhor nos traz a
respeito da CIDE e da possibilidade da reativação do Fundo Nacional
de Transportes vem ao encontro da modelagem que hoje cedo
simulamos neste Plenário. Acredito que é o que faltava para termos
um modelo integrado, não de cinco anos. Trata-se de um programa de

rÀ



327
urbanização, considerando que a estrada é humanitária também,
por ter uma forte implicação social, e acreditamos que, com a
possibilidade do aproveitamento dos recursos do Fundo Nacional de
Transportes, estaremos em condições extremamente favoráveis para
viabilização da ampliação da malha rodoviária e do atendimento aos
municípios considerados hoje excluídos da malha. Fico confortado
com as explicações do nobre Deputado.

Essa nova concepção deveria ser uma das diretrizes importantes no
processo da avaliação econômico-financeira desses projetos, o
chamado custo evitado, ou "cost covery", que o BID leva em
consideração em se tratando de projetos de tão larga abrangência
sócio-económica. Obrigado, Deputado Eliseu Resende.

O Sr. Presidente - Pergunta de Marco Paulo Dani, representante da
FIEMO, dirigida ao Deputado Eliseu Resende: "Na sua fala, o senhor
disse 'se a CIDE vier a ser dêfinitivamente aprovada'. Há possibilidade
de a lei da CIDE não ser aprovada pelo Congresso Nacional?".

O Deputado Federal Eliseu Resende - Se está na Constituição, por
que não é aplicado? Por que se desobedece à Constituição? Essa é
uma questão muito importante. Como disse, o imposto foi criado, já
está sendo arrecadado, e estamos pagando R$700.000.000,00 por
mês, a partir de janeiro: R$0,18 no litro de gasolina e IR$0,07 no litro
de diesel. Cada um de nós, quando abastece o carro, está pagando a
CIDE, que foi aprovada por emenda à Constituição em 12/12/2001 e
começou a ser cobrada em janeiro.

O povo concordou em pagar esse imposto com a explicação do
Governo de que é para consertar as estradas. Se fosse para criar um
imposto simplesmente, o Congresso não aprovaria. Foi explicado que
as estradas estão estragadas e era necessário esse imposto.
Aprovamos, e o Congresso representa o povo brasileiro, a sociedade.
Em nome do povo e dessa sociedade, aprovamos, e o tributo
começou a ser cobrado. O Tesouro já recebeu mais de
R$4.000.000.000,00. Está na Constituição e tem de ser aplicado nos
Estados.

Argumenta-se que o orçamento é autorizativo, não impositivo. O
Governo gasta se puder gastar. Um problema difícil na economia é a
necessidade de aumento do superávit primário. Para pagar os juros
da dívida interna exponencialmente crescente, o Governo engorda o
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superávit primário e armazena ou entesoura os recursos da dDE,
não os aplica nas estradas. E o que está acontecendo. Fizemos essa
lei porque proíbe o contingenciamento, que é deixar de gastar para
entesourar, a fim de responder pela dívida interna. Esperamos que
essa lei seja aprovada, porque todos os candidatos a Governador
sabem que, se eleitos e se não tiverem esses recursos, farão
Governos medíocres. Eles sabem que precisam da aplicação correta
dos recursos decorrentes desse tributo.

Essa lei, que está tramitando e será colocada na pauta pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Aécio
Neves, a partir de outubro, poderá ser aprovada em regime de
urgência, e teremos a proibição do contingenciamento. Nesse caso, a
Constituição é impositiva, deve ser seguida e respeitada, do contrário,
haverá crime de responsabilidade fiscal. Não havendo
contingenciamento, teremos condições de ir até o fundo. E preciso
que essa lei seja aprovada para proibir o contingenciamento. Se o
Governo tiver de gastar, não poderá gastar em outra coisa senão nos
investimentos viários.

O Sr. Presidente - Só um esclarecimento: quando foi criada a dDE,
já não poderia ter sido previsto o não-contingenciamento?

O Deputado Federal Eliseu Resende - Fugiria da técnica legislativa
fazer constar esse tópico na Constituição. Ele entra na lei reguladora.
A Constituição diz que os recursos da CIDE são aplicados naqueles
três itens que citei. O item mais importante é o de financiamento de
programas de infra-estrutura de transportes. Não seria adequado à
técnica legislativa colocar a proibição do contingenciamento na
Constituição. Mas está na lei que esperamos ser aprovada. O único
problema que enfrentamos é a resistência da equipe econômica, já
que os gestores financeiro são contra vinculação e gostariam que os
recursos fossem vinculados a eles mesmos, para que pudessem
aplicar como achassem adequado.

Mas defendo sempre a tese de que as atividades econômicas têm
de se auto-sustentar e a tributação clássica tem de ser aplicada nos
programas sociais, que são o papel efetivo e principal do Governo.
Temos condições de criar, no setor de transporte, tal como fizemos
nos setores de energia elétrica, telecomunicações, petróleo e
siderurgia, condições de auto-sustentabilidade. Faremos a mesma
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coisa com os transportes para que toda a tributação clássica,
envolvendo Imposto de Renda, CPMF, IOF e IPI, possa ser aplicada
em programas sociais, educação, saúde, higiene, construção de
casas populares e saneamento básico. Assim, o Governo,
efetivamente, teria condições de dar prioridade aos programas sociais,
porque aquelas atividades econômicas podem ser auto-sustentadas
com a tributação específica.

O Sr. Presidente - Lá ou aqui temos o mesmo problema. Na parte da
manhã, o Diretor-Geral do DER falou sobre o FUNTRANS e disse que
já havia recebido um comunicado de que os recursos não seriam
liberados.

O Cel. Antônio Demétrio Bassili - Inicialmente, havia uma previsão
de R$35.000.000,00; depois, passou para R$24.000.000,00 e; depois,
para R$12.000.000,00, e, ontem, soube que ao DER não será
repassado nenhum recurso.

O Deputado Doutor Viana Dr. Eliseu, é do meu conhecimento - e
hoje, pela manhã, Dr. José Ócio Monteze confirmou - que o Governo
Federal, à semelhança do que fez com a CPMF - que foi criada para a
saúde e teve seus recursos desviados, não se destinou nenhum real
para a saúde -, está querendo desviar esse recurso, criado por um
artigo no relatório que o senhor fez e foi aprovado no ano passado,
para pagamento do funcionalismo e para outras necessidades, em vez
de usá-lo na malha rodoviária ou no transporte. Isso vai precisar da
aprovação do Congresso, pàis será formalizado por meio de medida
provisória ou de outra norma.

O Congresso deve esforçar-se para que esse tributo não se desvie
da sua finalidade primordial, como ocorreu com a CPMF. O Governo
não deve dar esse calote. A melhoria da qualidade das nossas
rodovias é necessária, para evitar que haja prejuízo econômico e que
muitos morram.

O Deputado Federal Eliseu Resende - Assistimos ao fenômeno do
ciclo helicoidal da história. Antigamente, havia o imposto sobre
combustíveis, cuja alíquota era de 7%. Todo o dinheiro ia para as
estradas, e nós conseguimos construir a maioria das estradas do
Brasil. Num período de 15 anos, asfaltei 40.000km de estradas. Hoje,
para construir 1 k de estrada, gastamos 10 anos.

Naquela época, o imposto único sobre combustíveis existia, e
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pagávamos somente 7% do preço do litro de gasolina, o que era
aplicado nas estradas federais, estaduais e municipais. O imposto
único sobre combustíveis foi transformado no ICMS, que deixou de
ser aplicado nas estradas. As estradas ficaram órfãs, e a alíquota é de
30%. Estamos criando novo imposto para substituir aquele. E preciso
ter esse cuidado.

Precisamos ter uma posição firme no Congresso, embora não baste
o trabalho do legislador. E preciso haver vontade política do Governo.
A legislação está acabada. Dediquei-me, pela minha experiência
acumulada no setor, ao estudo dessa matéria, e a legislação está
pronta. Fizemos a reforma constitucional; é difícil mudar a
Constituição Federal, mas tivemos êxito ao mudá-la, instituindo essa
vinculação.

Fizemos a lei reguladora na parte tributária e estamos na reta final,
fazendo tramitar a lei que estabelece os critérios e diretrizes para a
aplicação orçamentária dos recursos da CIDE, cria o Fundo e proíbe o
contingenciamento. Precisamos de vontade política para fazer isso.

Estou convencido de que o raciocínio tributário está correto. A
sistemática de tributação - a aplicação de determinada taxa em
rodovias, a fim de reduzir o consumo de combustível, dando um
ganho ao usuário - é uma reflexão correta. Fecha a economia e todos
ganham. E como se estivesse cobrando pedágio através do
combustível. Costumo chamar essa idéia, ou esse processo, de
"pedágio virtual".

Se o litro de gasolina é taxado, só é consumido quando um carro
anda 8km. E como se nesses 8km estivéssemos cobrando pedágio da
forma mais simples possível. Se esse valor é aplicado naquela via
onde o automóvel corre, quem consome gasolina o faz menos.
Embora pague, o usuário ganha, porque consome menos. Ele paga
mais sobre uma quantidade menos consumida. E aí que ele obtém.

Do ponto de vista da legislação está preciso. O legislador encontrou
• solução correta, atingiu o seu alvo, a sua meta, mas é preciso haver
• vontade do governo de arrumar as estradas. O Doutor Viana foi feliz
ao levantar a questão dos acidentes. Há estudos estatísticos que
mostram que o número de vitimas de acidentes fatais é altíssimo,
quando as estradas estão estragadas. Nenhuma doença, nenhuma
epidemia mata mais, no Brasil, que os acidentes de trânsito. Esse é
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um custo inestimável, que pode ser eliminado com essa solução.
Mas é preciso haver vontade política.

Queremos exercer a nossa! cidadania e convencer o Governo de que
ele precisa ter vontade para fazer, porque os meios para isso estão à
disposição. Nos artigos que costumo publicar nos jornais "Estado de
São Paulo", Folha de S. Paulo", "O Globo", "Estado de Minas", digo:
"E possível salvar as estradas do Brasil. Basta cumprir e fazer cumprir
a Constituição e as leis".

O Sr. Presidente - Deputado Eliseu Resende, queremos o seu apoio
para que possamos ter em Minas um programa que beneficie esses
231 municípios que não têm ligação asfáltica. São municípios
excluídos de qualquer processo de crescimento econômico e social.
Precisamos do apoio de todos os Prefeitos e Vereadores desses
municípios e dos Deputados Estaduais, mas também da nossa
bancada federal, para que Minas tire essa mancha que nos
envergonha. Em vez de sermos a segunda economia do País, ficamos
na retaguarda. Esse não é o papel de Minas.

Queremos contar com o seu apoio para que, dentro de poucos anos,
haja um programa que solucione esse problema. Agradecemos a sua
participação que muito abrilhàntou o nosso debate.

O Sr. Leomar Fagundes de Azevedo - Cabe prestar um
esclarecimento ao Dr. Barra a respeito do PRODER. O PRODER é
uma proposta de financiamento do Banco Mundial no valor de
US$330.000.000,00, sendo que metade fica a cargo do Governo do
Estado e metade a cargo do Banco Mundial.

A proposta que o Banco Mundial examinou e aprovou, cuja
negociação terá de ser retornada quando o Governo Federal der o
aval para o programa, refere-se a 1.000km de novas rodovias, a
1.000km de restauração e a 800km de manutenção contratada,
semelhante ao CREMA do DNER, e também à recuperação
ambiental.

Sou representante do DER na questão ambiental. Após
levantamento do passivo ambiental das rodovias de Minas Gerais
conservadas pelo DER, concluímos que 1.830 pontos necessitam de
recuperação e que, para isso, são necessários US$30.000.000,00. Em
conversa com o representante do Banco Mundial em Brasília,
perguntei se o Banco aprovaria licenciamento nesse valor.
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Respondeu-me: "É muito pouco. Agregue a isso mais rodovias
para, depois, fazermos um programa completo".

E bom que saibam, então, que o programa é de US$330.000.000,00
por causa dos US$30.000.000,00 da recuperação ambiental e que,
portanto, não diz respeito somente à restauração. O Programa de
Descentralização de Rodovias, do DNER ou DENIT para o DER, é o
único que se dedica exclusivamente à restauração de rodovias
federais.

O Sr. Lionel Barra - Incluímos o PRODER como prioridade no
Estado porque o programa contempla um financiamento equacionado,
e parte substancial e preponderante dos investimentos é dedicada à
recuperação.

Queria apenas fazer um adendo com relação à possibilidade de se
dispor de recursos da CIDE ou do FENIT, para, eventualmente,
atender às necessidades de pavimentação dos acessos aos
municípios.

Muito embora o Deputado Eliseu Resende tenha feito referência à
possibilidade de que isso ocorra, o que está no projeto de lei - que
ainda não foi aprovado - de regulamentação do FENIT é que os
recursos atendam a programas de economia de combustível de
projetos urbanos. O acesso ao município não é um projeto urbano. E
preciso mudar essa questão e fazer um acréscimo, de forma mais
explícita, para que o problema seja resolvido da melhor maneira. E
com pessimismo que digo que da forma como está hoje não é
possível dispor daqueles recursos. Quem sabe, ainda seja possível
fazermos alguma intervenção para que essa questão fique mais bem
referendada? Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Quando a Assembléia Legislativa promove esses
ciclos de debates, quer trazer a público um problema relevante do
Estado. Sem dúvida, a situação em que se encontram esses 231
municípios que não têm ligação asfáltica é preocupante, na medida
que estão excluídos de qualquer processo de desenvolvimento. Os
moradores desses municípios, obviamente, não têm boa perspectiva
de qualidade de vida e de auto-estima. No mundo em que vivemos e
com a situação do nosso País, conviver com município a que não se
pode chegar por meio de uma rodovia estadual razoável, no mínimo,
asfaltada, é motivo de nos julgarmos desprestigiados, sem força
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política ou seja o que for, para conseguir um objetivo desses.

O simples debate não vai se encerrar hoje. Ele apenas levantou o
problema, mas levantou também a possibilidade de soluções. O mais
importante é que as partes interessadas, ou seja, os municípios
diretamente envolvidos e os Deputados que representam esses
municípios, sejam da área federal ou estadual, os seus Vereadores,
enfim, a população, se manifestem, acompanhem o processo e se
envolvam. Apresentamos a proposta de realização deste debate,
porque temos uma vivência nesta Casa, de vários anos, como
parlamentar e também como relator do orçamento. Sabemos que
todos os Deputados gostam de apresentar emendas, beneficiando as
suas cidades e os seus municípios com recursos para infra-estrutura.

O orçamento em vigor relaciona várias emendas destinadas à
realização dessas ligações asfálticas, mas já aprendemos, há algum
tempo, que essas emendas podem não significar nada, apesar de
terem se tornado leis no momento em que foi sancionada a lei
orçamentária. Isso porque, como já foi dito aqui, o orçamento é
autorizativo, ele não determina que se faça isso ou aquilo. E mais forte
ainda do que a vontade, às vezes, é a situação econômico-financeira
do País ou do

Estado ou das nossas políticas públicas. Como agora que teremos
novos governantes, este é o momento de levarmos um documento
que traduza essa expectativa, essa preocupação, e, mais ainda, uma
exigência de boa parte da população mineira, porque já não se pode
continuar dessa forma, já não se pode brincar com emendas de
orçamento para ver se resolve. Também não acreditamos em
soluções pontuais. Não adianta relacionarmos uns poucos municípios
para serem beneficiados. O fundamental é que tenhamos um
programa abrangente que possa beneficiar, num determinado número
de anos, todos os municípios que estão nessa situação de exclusão
social e econômica. Então, quando se fala tanto sobre os problemas
de assentamento humano ou de processos migratórios, se temos 231
municípios que não têm um mínimo de condição para segurar a sua
população ou, pelo menos, parte dessa população, obviamente vamos
continuar tendo aqueles problemas migratórios indesejáveis. As
pessoas saem dos pequenos centros porque não vêem perspectiva de
ganhar a vida nas suas cidades, indo para os centros maiores, com
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todos os problemas que temos vivenciado.

A Assembléia Legislativa quer, com este evento, provocar ações
voltadas para mudanças, e essas mudanças não são fáceis, conforme
sabemos.

Pude conversar, na parte da manhã, com alguns Prefeitos, que
vieram aqui com certa expectativa, mas sem esperança. E, se não
tivermos esperança, isso significa o nosso fracasso, pois a nossa
força reside em aglutinarmos vontades, para levar a quem de direito
respostas a suas reivindicações quanto ao resgate da autonomia e da
dignidade do município e da auto-estima de seus cidadãos.

Leitura da Carta de Belo Horizonte
O Sr. Presidente - Gostaríamos de apresentar aos senhores o que

chamamos de Carta de Belo Horizonte, que será levada aos
candidatos do Governo do Estado, e queremos que eles,
publicamente, assumam o compromisso de desenvolver, em seu
Governo, um programa que vise definitivamente a incluir os nossos
231 municípios excluídos.(-Lê:)

"Carta de Belo Horizonte, 20/8/2002. O Ciclo de Debates Ampliação
da Malha Rodoviária: Condição para o Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado, realizado nesta data na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, vem demonstrar a importância
e a prioridade que o tema exerce no contexto das economias estadual
e federal.

A falta de infra-estrutura na área de transportes tem sido causa do
isolamento de várias cidades mineiras. O projeto a ser elaborado para
corrigir essa situação deverá ser considerado muito além de um plano
de Governo ou de Estado; deverá ser assumido como um plano de
humanização de 231 municípios mineiros, representando
aproximadamente 10% da população do Estado. A implantação de
interligações rodoviárias pavimentadas contribuirá diretamente para a
melhoria do índice de Desenvolvimento Humano - IDH - desses
municípios, tidos como excluídos do processo de desenvolvimento
estadual.

O equacionamento dos recursos financeiros, da ordem de
R$2.100.000.000,00, necessários para a execução do projeto,
demandará um conjunto de parcerias e ajustes institucionais,
envolvendo os Governos Federal e Estadual, os próprios municípios, o
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setor privado e, provavelmente, organismos internacionais de
fomento. Demandará, portanto, trabalho conjunto e vontade política,
para que os obstáculos sejam superados.

Estamos cientes de que um projeto dessa natureza exigirá um
planejamento estratégico e integrado, dentro das diversas instituições
estaduais, liderado pelo Executivo.

Ressalta-se a necessidade da aprovação, no Congresso Nacional,
da lei que regulará o não-contingenci ame nto da Contribuição sobre a
Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - e sua aplicação através
do Fundo Nacional de Transportes, envolvendo restauração, aumento
da capacidade de escoamento rodoviário e aplicação em
pavimentação em novos trechos, que poderá significar parte
representativa dos recursos financeiros necessários à viabilização do
projeto. Da disponibilidade de R$6.500.000.000,00 anuais para todo o
Brasil, Minas Gerais poderá obter pelo menos 20%.

Estradas melhores, com acesso pavimentado aos principais eixos
rodoviários, irão significar apoio às atividades econômicas e à geração
de milhares de empregos pára essas regiões, além de segurança e
melhoria da qualidade de vida para a população mineira."

Esse é o teor da carta quê apresentaremos aos Deputados e aos
Prefeitos dos municípios envólvidos.

Com este evento, a Assembléia Legislativa demonstra sua
preocupação com os fatos sociais e econômicos do Estado e espera
que este encontro seja provocador de mudanças e apresente um novo
enfoque para a solução desses problemas. Não é uma atitude isolada
nem de proteção a um determinado município, mas uma ação
conjunta desses municípios, em um pacto de solidariedade, que virá
em benefício de todos.

Esta Presidência agradece aos convidados e a todos que trouxeram
sua contribuição, levantando questões e esclarecendo os pontos
colocados.

ATA DA 208a REUNIÃO ESPECIAL, EM 29/8/2002
Presidência do Deputado Paulo Pettersen

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras da Deputada Maria Olívia - Apresentação
musical - Palavras do Padre Gilson da Silveira Goulart - Apresentação
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de dança - Entrega de placa - Apresentação musical -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados: Marco Régis - Maria Olivia - Paulo

Pettersen.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Pettersen) - As 20h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 2'-Secretária 'ad hoc", procede à leitura

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

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Revmo. Padre

Gilson da Silveira Goulart, Diretor-Geral do Colégio Arnaldo; a Exma.
Sra. Silvana Nascimento, Superintendente Executiva da Fundação
Arnaldo Janssen; a Sra. Deputada Maria Olivia, autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem; e o Sr. Deputado
Marco Régis.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Colégio Arnaldo

pelos seus 90 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos todos os presentes a ouvir, neste momento,
o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Revmo. Pe. Gilson Silveira Goulart, Exma. Sra. Silvana Nascimento,
Exma. Sra. Deputada Maria Olívia, demais presentes, esta
Presidência tem a grata satisfação de dar início à reunião especial em
homenagem ao Colégio Arnaldo, convocada a requerimento da
Deputada Maria Olivia, que contou com o apoio de outros
parlamentares.

Fundado em fevereiro de 1912, esse educandário, que sempre
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privilegiou a formação humanística dos seus alunos, é uma das
mais tradicionais instituiçõés de ensino de Minas Gerais, sendo
inquestionável sua influência na vida cultural e política de nosso
Estado.

O escritor Alexis Carrel, um dos expoentes da espiritualidade e da
literatura francesas, em certa ocasião declarou que o homem não
pode fazer-se sem sofrer, pois é ao mesmo tempo o mármore e o
escultor. Queria dizer, sem dúvida, que o processo de aprimoramento
do ser humano é penoso, porque implica trabalhar, às vezes
rudemente, a sua própria natureza. De nossa parte, diríamos que o
esforço impregnado de sofrimento se atenua com as influências
positivas que recebemos, tais como a orientação familiar e o ensino
ministrado nas boas escolas Entre estas, avulta entre nós o Colégio
Arnaldo, ajudando sucessivas gerações de mineiros a esculpir no
mármore a própria cidadania;

No desenrolar desta reunião, ouviremos dos outros oradores relato
preciso e precioso sobre o estabelecimento. Por essa razão, não
vamos nos estender sobre dados e fatos que o identificam, mas sobre
a essência do monumento educacional que se confunde com a
história de Belo Horizonte. Cumpre lembrar que os missionários da
Congregação do Verbo Divinb - fundadores da instituição - aportaram
nestas plagas nos primórdios da Capital mineira.

Todos os belo- horizontinos - quer sejam os aqui nascidos, quer
sejam os que adotaram Belo Horizonte como sua terra do coração -
estão habituados à visão do prédio imponente, dominando a
confluência de algumas de nossas principais avenidas. Essa
familiaridade com o espaço físico convive com a certeza de que abriga
um dos principais centros de !saber e de difusão da cultura em nosso
Estado. Que o digam nomes como Carlos Drummond de Andrade e
Fernando Sabino, para citar apenas dois dos luminares que passaram
pelos bancos da escola venerável.

Se vivo estivesse o Pe. Arnaldo Janssen, fundador da Congregação
do Verbo Divino, certamente incluiria o nosso Colégio Arnaldo entre as
suas mais diletas realizações ,. E que, ao fundar a Ordem no ano de
1875, na cidade holandesa de Steyl, já entendia que evangelização e
educação não são conceitos conflitantes, mas, antes, se completam.
A formação religiosa não prescinde do desenvolvimento intelectual,
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até mesmo como forma de cultivar e de absorver a virtude cristã.
Não foi outra, muito a propósito, a tônica do discurso que o Papa João
Paulo lI proferiu durante realização do XV Capítulo Geral dos Verbitas,
lembrando também que a inculturação e o diálogo inter-religioso
sintetizam o admirável trabalho dos seguidores do Pe. Janssen. E que
o êxito do trabalho missionário e educativo - como nos mostra o
Colégio Arnaldo - reside na capacidade de interagir no respeito a
outras culturas e religiões.

A propagação dos ideais do intelecto, da ética e da cidadania
constitui uma das preocupações do Legislativo mineiro ao exercer a
sua função político-parlamentar. Por isso mesmo, é auspicioso
observar que a Assembléia mineira não se omite, ao reconhecer
formalmente a presença, na vida mineira, desse caro Colégio Arnaldo,
que é fértil laboratório e operoso difusor de tais princípios. Nessa linha
de afinidade entre as nossas instituições, apresentamos ao Colégio
Arnaldo, a seus Diretores, professores, funcionários e alunos, a
saudação calorosa deste representante do povo mineiro que lhes fala.
Muito obrigado.

Palavras da Deputada Maria Olivia
Exmo. Sr. Deputado Paulo Pettersen, amigo Pe. Gilson, Exma. Sra.

Silvana Nascimento, Exmo. Sr. Deputado Marco Régis, senhoras e
senhores, ex-alunos, alunos, professores, sejam bem-vindos à nossa
Casa, que é a casa do povo.

Ao solicitar a realização desta reunião, quis que todo o povo de
Minas Gerais pudesse compartilhar comigo a alegria de ver a
coroação de anos tão profícuos. O Colégio Arnaldo é das mais
tradicionais instituições culturais e educacionais de Minas Gerais. Mas
o que se destaca nestes 90 anos não é a quantidade medida pelo
tempo, e sim a intensidade com que foram vividos. O selo do colégio
está fixado no caráter de milhares de alunos que por ali passaram,
marcados que foram pelo saber, pela seriedade, pela ética, e,
sobretudo, pela fé na vida.

O começo do Colégio Arnaldo em Belo Horizonte é prova
incontestável de que era a vontade de Deus que estava sendo
realizada. José Maria Cançado conta, em seu livro: "Colégio Arnaldo -
uma escola nos trópicos", que, para começar as aulas, o colégio não
tinha nem sequer uma carteira. Foi preciso recorrer a um empréstimo
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de 100 carteiras, depois de muita luta dos responsáveis pela
Escola. Esse exemplo, simples e corriqueiro em muitas escolas,
mostra a determinação dos: religiosos em atender ao apelo de Deus.
Começava ali o grande espaço de educação e evangelização.O maior
legado da educação é o preparo para uma vida feliz com Deus e com
os irmãos.

A maior sabedoria é a que vem de Deus. Foi isso que ensinou em
toda a sua vida Pe. Arnaldo Jansen, e é isso que todos os mestres do
colégio têm procurado passar para seus alunos. Causou-me muita
honra ter sido solicitada pelos meus amigos do Colégio Arnaldo para
acompanhar, junto ao MEC, a aprovação da Faculdade de
Administração, com especialização em Meio Ambiente e Marketing, e
a de Direito.

Não fiz mais do que minha obrigação. Não seria justo a qualidade do
Colégio estender-se somente até o ensino médio, privando seus
alunos de terminar sua formação profissional sem perda de qualidade.

Esta simples homenagem não representa quase nada diante da
grandeza dessas mulheres e homens heróicos, que fazem da
educação o seu sacerdócio. Doam de si o que têm de mais precioso:
a sabedoria dada por Deus, missão que poucos conseguem
desenvolver com tamanha competência como os mestres do Colégio
Arnaldo. Educadores, o que seria de nossas famílias se não fosse a
valiosa colaboração que dão na educação de nossos filhos? As
famílias têm sofrido diretaménte com a transformação acelerada por
que passa a sociedade brasileira, trazendo inúmeros problemas de
ordem econômica, social e ética, e muitas vezes acabam
desagregadas e vitimas da violência.

O Colégio Arnaldo consegue o que poucos centros educacionais
conseguem: envolver os pais numa efetiva participação no processo
educativo de seus filhos. Esta é a essência do método pedagógico. A
criança e o jovem não existem sem seu contexto familiar, fora de uma
sociedade. A integração da escola com a família e com a comunidade
é essencial. Parabéns, mestres, por fazer isso com tanta competência.

Mas não podemos nos esquecer também de que vivemos num
mundo de crescente miséria. Miséria de comida, saúde, habitação e
capacidades. Milhões de pessoas vivem à margem do processo de
desenvolvimento, excluídas dos benefícios trazidos pelo progresso
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científico e tecnológico.

Nesse aspecto, mais uma vez o Colégio Arnaldo mostra sua
sensibilidade diante da realidade dura. Além de passar para seus
alunos a consciência de cidadania, como responsáveis pela
transformação da sociedade, sai de seus muros e vai até a população
carente, com projetos revolucionários. Escolheu, dentre outras, duas
regiões emblemáticas da injustiça social com que o mundo convive: o
vale do Jequitinhonha e o Bairro Taquaril, na periferia de Belo
Horizonte.

Pelo que conheço dos responsáveis pelo Colégio, este trabalho ali
desenvolvido não é peça de "marketing". E fruto da consciência cristã,
que vem desde os desbravadores de tão belo trabalho. Educadores,
educadoras, mesmo tendo colhido tantos frutos, têm pela frente
missão muito difícil: não ceder às pressões da sociedade que, cada
vez mais, se materializa. A sua missão é educar para o bem comum.
Educação a serviço da vida e da esperança, na construção de uma
sociedade a serviço da felicidade das pessoas, marcada pelo amor e
não pelo dinheiro. Vivemos numa sociedade marcada por
preconceitos de cor, raça, sexo, religião, cultura. Por isso os senhores
têm a missão de ajudar a encontrar maneiras novas de
relacionamento humano, colaborando na construção de uma
comunidade que leve ao desenvolvimento sadio de identidades
diferentes, mas complementares. A sua missão é continuar lutando
por uma educação que resgate a dignidade da pessoa humana, ao
desenvolver nela a parte física, psíquica, intelectual, espiritual, social e
moral, desenvolvendo, assim, nas suas relações básicas consigo, com
os outros, com o mundo e com Deus. E missão muito difícil, mas
muito dignificante. Mas vocês não estão sozinhos. Além de contar
com a proteção de Deus, podem contar conosco, porque a causa de
vocês é a de todos nós.

Para terminar, gostaria de apropriar-me das palavras de um dos
maiores educadores que este País já teve, o grande mestre Paulo
Freire: 'Não é possível refazer este País, democratizá-lo, humanizá-lo,
torná-lo sério com adolescentes brincando de matar, ofendendo a
vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor!".

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se
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estamos a favor da vida, e não da morte, da eqüidade, e não da
injustiça, do direito, e não do arbítrio, da convivência com o diferente,
e não de sua negação, não temos outro caminho, senão viver a nossa
opção. Encarná-la, diminuindo a distância entre o que dizemos e o
que fazemos. Desrespeitando os fracos, enganando os incautos,
ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o
negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a serem sérios,
justos e amorosos da vida e dos outros! Muito obrigada.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o conjunto de flautas

Aliegro, do Colégio Arnaldo, que, sob a regência da Profa. Maria do
Carmo Fantini de Castro, interpretará "Begin the beguine", composta
por Brian Bonsor.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Padre Gilson da Silveira Goulart

Deputado Paulo Pettersen, Deputada Maria Olívia, que nos
proporcionou esse momento de alegria, Deputado Marco Régis,
Silvana Nascimento, prezadós professores, prezados pais de nossos
alunos, caros alunos e estimados amigos, surge sempre em nossa
memória o que significa o Colégio Arnaldo em nosso meio. Nós
mesmos, dentro da nossa ordem religiosa, fazemos pergunta que
pode parecer estranha, mas queremos ser objetivos, olhar os tempos
e acompanhar o moviment6 da sociedade. O que estamos fazendo
com os nossos colégios, faculdades e universidades? Estamos na rota
certa, já que, para tanto, dedicamos a nossa vida? Naturalmente,
quando se lança tal questão ou qualquer pensamento, é típico de nós,
seres humanos, colocá-los em discussão. E vai haver sempre prós e
contras. Mas, no caso, a decisão é sempre unânime. Nós, do Colégio
Arnaldo e também de toda a nossa rede de colégios, faculdades e
universidades, temos algumacoisa a dizer e a construir.

Vou remontar a um fato histórico, muito conhecido. Quando
apanhamos o nosso livro de história, sabemos que, em 1750,
Frederico II, Rei da Prússia, obrigou os pais a mandar os filhos para a
escola. Quando a criança completasse 6 anos, se não aparecesse na
escola, emissários do Rei iam à procura dos pais para saber por que o
filho não estava na escola; O pai e a mãe poderiam dizer que
achavam que a criança ainda não estava com idade ideal, madura. No
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entanto, quando a criança completava 7 anos, já não havia
escolha. A criança ia para a escola; caso contrário, o pai ia para a
prisão.

O que resultou dessa situação? Temos a Alemanha entre os
principais países do mundo. Mas ainda é um país que se orgulha de
ter um povo culto. Sem dúvida, temos que aceitar esse fato. Isso foi
resultado da atitude de um governante que olhou para o bem do povo.
Perguntou a si próprio: 'Que posso fazer por meu povo? O que posso
fazer é fazer com que o povo vá à escola". Então, construiu essa
nação. São 275 anos. E o resultado está aí. Portanto, o Colégio
Arnaldo tem a sua função de ajudar a construir a nossa Nação.

Neste momento, quero evocar um fato que me aconteceu. Certa
feita, em conversa com Juruna, recentemente falecido, perguntei
como viviam, como era o horário na tribo. Respondeu-me que
levantavam às três e meia da madrugada, dançavam num ritual
religioso; às cinco e meia iam para o campo, trabalhavam, retornando
às sete e meia, tomavam café. Ao meio-dia, as mulheres levavam a
comida à roça, e, às seis horas, tomavam banho, jantavam, e depois o
cacique dava conselhos. Todos se reuniam no centro da taba,
sentavam-se no chão, e o cacique avaliava o que tinha sido bem feito,
o que tinha sido mal feito, aconselhava e mostrava como agiam os
seus antepassados. Disse que, por volta das oito e meia, das nove
horas, iam dormir.

Com esse exemplo, quero mostrar a quem chamamos indígenas e
os valores que são transmitidos de geração para geração.
Infelizmente, há desprezo pela cultura indígena. Há maior
compreensão, mas não o suficiente. Uma tribo que vive no interior da
mata, que desprezamos, é muito superior a nós.

Formar o índio para que saiba viver mais tarde. Talvez estejamos
sendo negligentes nesse aspecto. Queremos formar as nossas
gerações brancas, as nossas gerações civilizadas, a nossa juventude,
mas será que estamos no caminho certo? O Colégio Arnaldo está
lutando para dar resposta satisfatória. Afinal, onde está o problema?
Na juventude? Nos adultos? Sempre dizemos que o jovem é isto ou
aquilo, e assim subimos em nosso pedestal. Talvez não estejamos
entendendo a força que vem de trás, porque a juventude é força
propulsora e sempre quer algo mais. Muitas vezes não temos essa
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compreensão.

Ao olharmos o homem, vemos somente o seu cérebro, o seu
coração ou a sua força física. Afinal, o que precisamos? E claro,
formamos um conjunto, mas o Colégio Arnaldo procura formar o
coração do aluno.

Não adianta termos cérebros se não tivermos um coração formado.
Precisamos do cérebro, queremos ajudá-lo a se desenvolver, mas não
podemos negligenciar a afetividade, que é a mola propulsora do
homem. Achamos que agimos sempre por motivos racionais, mas isso
não é verdade. Não somos tão racionais no nosso agir, somos mais
afetivos.

Há algumas décadas, o célebre filósofo Leonardo Franca disse, em
seu livro "A Crise do Mundo Moderno", que as idéias regem o mundo.
Sem dúvida. No entanto, talvez esteja faltando a outra parte para
dirigir as idéias. E é esse á diferencial que queremos ter. Estamos
lutando para que a nossa juventude cresça num clima sadio, em que o
coração mande ondas de calor humano e de amor. Somente assim
poderemos trabalhar; somente assim os colégios têm sua razão de
existir.

As máquinas trabalham melhor e também funcionam melhor do que
nós porque têm forma diferente. Mas queremos viver na nossa
totalidade.

O Colégio Arnaldo é imensamente grato por esta reunião, em que
pudemos expor os valores dessa instituição, que existe há 90 anos.
Não surgiu somente para Belo Horizonte. Essa não foi a preocupação
primordial dos seus fundadores, que pensaram mais no interior. Por
isso há pessoas que vivem em cidades interioranas que ainda se
lembram do tempo do internato do Colégio Arnaldo. Assim, a nossa
obra se estendia por todo o Estado e se estende até hoje. E
orgulhamo-nos da plêiade doâ nossos ex-alunos, que nos chamam ao
dever, procurando fazer com que não nos desviemos dos nossos
princípios.

Nesse sentido, criamos, neste ano, a Fundação Arnaldo Janssen,
que tem como Superintendente Executiva a Silvana Nascimento. Peço
que, em poucas palavras, exponha o que a Fundação deseja.

Desde já deixo registrados os nossos sinceros agradecimentos, não
só pelo comparecimento, mas também pelo apoio e pelo carinho

MA
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demonstrado para com o Colégio Arnaldo. Muito obrigado.

A Sra. Silvana Nascimento (em aparte) - E uma homenagem
singela, mas de fundamental importância para nós, neste momento
em que temos como objetivo ampliar todos os valores que vêm sendo
trabalhados no colégio e, recentemente, nas Faculdades Arnaldo
Janssen. E muito importante tornarmos público não somente esses
valores, mas também uma visão de futuro. Falou-se muito em tradição
dos valores, o que é importante para a formação da cidadania dos
nosso alunos, mas o objetivo principal da Fundação nasceu da visão e
da ousadia do Pe. Gilson, que levou à diretoria da Congregação o
desejo de criar uma fundação que integrasse não apenas os valores já
existentes, mas também tudo o que fosse possível em tecnologia e
em modernidade.

Estamos falando do grande empenho, do esforço que está sendo
iniciado agora para proporcionar aos nossos alunos e à nossa
comunidade todas as tecnologias por meio de cursos de extensão.
Será a possibilidade de profissionalização e de maior amplitude
desses grupos culturais que pertencem ao colégio, com um projeto,
aliás, de um centro cultural que busca socializar a cultura,
proporcionar o acesso cultural a uma comunidade que ainda não o
tem em Belo Horizonte.

Finalmente, desejamos ampliar também o atendimento social, que já
existe por meio do Grupo Vale, como a Deputada mencionou. Então, é
muito importante ter claro para os pais, alunos e toda a comunidade
envolvida com o colégio e com a faculdade que acreditamos em
educação por meio da tecnologia, do que há de mais moderno,
mantendo sempre os valores da cultura, da ética e da cidadania.

A Fundação funciona no colégio, e estamos à disposição para novos
parceiros, pessoas que queiram participar conosco desse projeto.
Recentemente, implantamos o instituto de ex-alunos - gostaria de
registrar a presença do nosso Presidente, Dr. Márcio Quintino -, o qual
tem também o objetivo de agregar valores desses profissionais que
estarão no mercado participando do cenário nacional. Esperamos que
contribuam de alguma forma para o crescimento de nossos futuros
alunos.

Estamos às ordens e agradeço a homenagem.

rs
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Apresentação de Dança

O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação do
balé do Projeto Céu e Terra, da Fundação Arnaldo Janssen,
patrocinado pelo Colégio Arnaldo e dirigido aos portadores de
deficiência auditiva, sob a dfteção da bailarina Wilmara Marliére, com
produção musical de Weberty Marliére. Música: "Luz Infinita".

- Procede-se à apresentação do balé.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Presidente fará a entrega ao Pe.

Gilson de placa alusiva a está homenagem, com os seguintes dizeres:
"O Colégio Arnaldo sempre promoveu o ser humano, preparou
cidadãos conscientes e os ! auxiliou para uma atuação eficaz e
transformadora. Por isso e pela excelência no ensino e na formação
de pessoas que marcaram o País, vem sendo reconhecido, ao longo
de todos esses anos, nos campos educacional, cultural, artístico,
político e econômico. A homenagem da Assembléia Legislativa a tão
conceituada instituição pelos seus 90 anos de existência".

- Procede-se à entrega da placa.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os: presentes a ouvir o Coral Angelus Dei,

composto pelos Meninos Cantores do Colégio Arnaldo, que, sob a
regência do maestro Edisori Oliveira, interpretará trecho da Nona
Sinfonia de Beethoven e a música Carinhoso, de Pixinguinha. E
interessante e tempestivo dizer que Ludwig van Beethoven, já surdo,
compôs a Nona Sinfonia, que foi a primeira em que se incluíram vozes
humanas. Quando se lhe perguntou sobre a razão de ter juntado
vozes ao som de instrumentos, Beethoven respondeu: "Porque a voz
é o mais perfeito instrumentoda lavra do Criador". E assim é a Nona
Sinfonia, que será apresentada agora.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a todos a honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando os Deputados pira a reunião especial de segunda-feira,
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dia 2 de setembro, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

rÀ



347

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2002

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.263/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei sob
comento pretende seja declarado de utilidade pública o Grupo
Despertar, com sede no Município de Uberlândia.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Grupo Despertar é uma: entidade sem fins lucrativos, que não

oferece remuneração ou vantagens a seus diretores.
O seu maior objetivo é ai prestação de serviços na área social,

desenvolvendo a promoção humana e suplementando a ação pública
no meio dos grupos sociais carentes de recursos e assistência.
Também promove a educhção de crianças e oferece cursos
profissionalizantes para adolescentes e adultos.

Pelo trabalho relevante que desenvolve, a entidade torna-se
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões mencionadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 2.263/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2002.
Edson Rezende, relator.

rÃ
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 390 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/9/2002
Presidência do Deputado Glycon Terra Pinto

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 2-369
a 2.376/2002 - Requerimentos n os 3.481 a 3.492/2002 -
Requerimentos da CPI das Carvoarias e dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Anderson Adauto - Proposição não recebida: Projeto
de lei da Deputada Maria José Haueisen - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado
Miguel Martini - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio
Kangussu e Amilcar Martins - 2a Parte (Ordem do Dia): iE Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Anderson Adauto; deferimento -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Alvaro Antônio - Alberto Bejani - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Bilac Pinto - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Irani Barbosa - João Leite - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Glycon Terra Pinto) - As 141h15min, a

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

rÁ
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P Fase (Expediente)
Atas

- O Deputado Márcio Kangussu, 2°- Secretário "ad hoc", procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Amilcar Martins, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
Transportes e Obras Públicas (4), encaminhando cópia dos convênios
que menciona e dos respectivos extratos publicados no "Minas
Gerais" de 6/7/2002. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do Sr. José Pedro Rodrigües de Oliveira, Secretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.431/2002, da
Deputada Elaine Matozinhos.

Do Sr. Fauze Martins Chequer, Secretário Adjunto dos Direitos
Humanos, comunicando realização de termo aditivo a convênio entre
o Ministério , da Justiça e o: Estado de Minas Gerais e repasse de
recursos. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da ANEEL,
comunicando o resultado do leilão realizado por essa Agência em
12/7/2002. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Sebastião Xavier Soares, Presidente da Câmara Municipal de
Itamarandiba, encaminhando moção de parabéns ao Deputado Arlen
Santiago pela luta em favor da comunidade itamarandibana.

Da Sra. Helenice Machado Mendes Rutkowski, Chefe de Gabinete
da, Secretaria da Fazenda, encaminhando demonstrativos contábeis.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Tamara Mohr, da •Both Ends, solicitando sejam garantidos
os direitos dos atingidos péla construção da usina hidrelétrica de
Murta. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Amanda Flávio de Oliveira, Diretora do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor, em atenção ao Ofício n°

19A
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1 .241/2002/SGM. informando a notificação da empresa Telemar,
para que preste esclarecimentos sobre possíveis irregularidades na
publicação da lista de assinantes. (- A Comissão Especial da Lista de
Assinantes.)

Do Deputado Maurício Picarelli, Presidente da União Nacional dos
Legislativos Estaduais - UNALE -, convidando o Presidente desta
Casa a participar das atividades da UNALE.

Da Sra. Dilze Maria Perez Alvarenga, Oficiar do Cartório do Registro
de Protestos da Comarca de Piumhi, enviando as relações dos atos
notariais praticados por esse Cartório no período de 1 0/1/2002 a
30/6/2002. (- A CPI dos Cartórios.)

20 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.369/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do lndaiá

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Nt 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Dores do Indaiá o imóvel constituído de terreno com área de 16.590m2
(dezesseis mil quinhentos e noventa metros quadrados) do imóvel
localizado na área urbana, quarteirão fechado, com as seguintes
confrontações: frente de 140m na Rua Padre Luís, fundos de 140m
com a Rua Santa Cruz, à direita 126m com a propriedade do espólio
de Godofredo de Souza, à esquerda 126m na lateral com a Rua
Mestre Tonico.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único.

Parágrafo único - O imóvel objeto de doação é um terreno com área
construída de 1.050m 2, onde funciona a Praça de Esportes Leopoldo
Bessone, fazendo parte do património do Estado e será destinado ao
município de Dores do lndaiá, conforme croqui anexo.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Dilzon Meio
Justificação: O Poder Executivo de Dores do lndaiá, por meio da

Secretaria Municipal de aportes, administra o único complexo
esportivo construído pelo Governo do Estado, a Praça de Esportes
Leopoldo Bessone. No imó''el, localizado na área urbana, existem
diversas benfeitorias para a prática de futebol de salão, duas piscinas,
campo "society", duas quadras de areia para "voley" e peteca e
lanchonete.

A praça de esportes funciona todos os dias da semana e é aberta a
toda a população de Dores do lndaiá, com um quadro de associados
pagando apenas uma taxa simbólica para a prática de esporte. Cabe
ao município a manutenção e o custeio com pessoal, energia elétrica,
água e material esportivo. NÓ: momento, o quadro de associados está
em torno de 500 sócios, em média de 1.500 pessoas incluindo os
dependentes.

A praça de esportes é ainda utilizada por escolas municipais para a
prática da Educação Física.

O objetivo da administração municipal atual é cobrir a quadra de
esporte e transformá-la em um ginásio poliesportivo, com
dependências de vestiário, iluminação, arquibancadas, banheiros, bar,
e promover outras melhorias ;  demais dependências do complexo
esportivo.

Ressaltamos que o Poder Executivo Municipal dispõe dos recursos
necessários para a construção da cobertura da quadra e para a
realização das melhorias necessárias, razão pela qual solicitamos
autorização para que o Poder, Executivo doe ao Município de Dores do
lndaiá o imóvel que especifica, tendo em vista que a doação em
questão não causará ônus pira o erário público.

Em razão do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares desta Casa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETODE LEI N° 2.370/2002
Proíbe a inscrição dos devedores de tarifas públicas em cadastros
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de consumidores inadimplentes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É vedado às empresas públicas e privadas, prestadoras e

concessionárias dos serviços públicos, inscrever seus usuários em
cadastros de consumidores inadimplentes ou comunicar a condição
de devedor de seus usuários.

Art. 2 0 - A violação do disposto nesta lei será punida na forma do
disposto no art. 56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, agosto de 2002.
Maria José Haueisen
Justificação: Serviços públicos são aqueles que devem ser

prestados pelo Estado, porque se relacionam com suas atividades-
fins. Para a prestação de tais serviços, são criadas empresas públicas
com esse fim específico, ou, por razões de ordem econômica e
administrativa, o poder público os delega a terceiros. Também por
razões econômicas, os serviços públicos são pagos, embora a
princípio devessem ser gratuitos, porque decorrem da obrigação do
poder público de satisfazer necessidades consideradas comuns a
todos os cidadãos.

Assim sendo, consideramos injusto impor restrições ao crédito dos
cidadãos que porventura não conseguem honrar seus compromissos
para com as empresas públicas ou para com as concessionárias dos
serviços públicos porque, a rigor, esses serviços lhes deveriam estar
sendo oferecidos gratuitamente, pelos motivos que expusemos acima.

Nossa convicção levou-nos a apresentar este projeto de lei, que
pretende vedar a inclusão de devedores de serviços públicos em
cadastros de consumidores inadimplentes.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que o projeto é
perfeito, já que o tema em questão foi definido como de natureza
concorrente pelo legislador constituinte, podendo ser objeto de
regulamentação por qualquer dos entes da Federação (Constituição
Federal, art. 24, VIII). Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada
ao Chefe do Poder Executivo, o que assegura ao parlamentar
estadual a possibilidade de desencadear o processo legislativo.

Esperamos, portanto, boa acolhida a esta proposição, que
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submetemos à apreciação dos ilustres Deputados.

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

PROJETO DE LEI N°2.371/2002
Declara de utilidade pública a Fundação Instituto Clínico de Juiz de

Fora, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Instituto

Clínico de Juiz de Fora, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Fundaçãó Instituto Clínico de Juiz de Fora é uma

entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que não remunera
os membros de sua diretoria nem distribui lucros, vantagens ou
bonificações a seus dirigentes.

Tem por objetivo prestar assistência médico-cirúrgica e hospitalar;
organizar e instalar ambulatório para atendimento de doentes; manter
um serviço de higiene pré-natal e de assistência à maternidade;
manter unidade de prevenção e combate ao câncer; organizar cursos
para a formação de auxiliares de enfermagem; prestar colaboração às
autoridades médico-sanitárias.

Em razão da sua natureza e dos importantes serviços que oferece à
sociedade, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para
conceder o título decIaratóio de utilidade pública ora proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.372/2002
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Desenvolvimento de

Senador Mourão, com sede no Município de Diamantina.
A Assembléia Legislativa; do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-

Desenvolvimento de Senador Mourão, com sede no Município de
Diamantina.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 9 de setembro de 2002.
João Batista de Oliveira
Justificação: A Associação Pró-Desenvolvimento de Senador

Mourão preenche todos os requisitos legais para obtenção do
reconhecimento como entidade de utilidade pública estadual. Assim,
nada mais justo e oportuno do que conferir esse reconhecimento à
referida entidade, permitindo-lhe a prestação de maiores e melhores
serviços na região onde atua.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.373/2002
Declara de utilidade pública a Associação Paulo Apóstolo dos

Moradores da BR-120. com sede no Município de Coimbra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Paulo

Apóstolo dos Moradores da BR-120, com sede no Município de
Coimbra.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2002.
Miguel Martini
Justificação: A Associação Paulo Apóstolo dos Moradores da BR-

120 é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo
essencial promover o desenvolvimento socloeconômico da
comunidade, pela realização de obras e ações que visem à melhoria
da sua qualidade de vida.

O objetivo maior da Associação é fomentar o artesanato, as
indústrias caseiras e a agricultura. Ademais, procura conscientizar o
cidadão, exortando-o a preservar o meio ambiente.

Pelos relevantes serviços prestados e por apresentar os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe pretende outorgar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.374/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vargem

Alegrenses para o Povo, com sede no Município de Vargem Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Vargem Alegrenses para o Povo, com sede no
Município de Vargem Alegre.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2002.
Olinto Godinho
Justificação: A Associação Comunitária dos Vargem Alegrenses

para o Povo, conhecida também como ACOVAP, é uma sociedade
civil de direito privado, sem fins lucrativos, que não remunera os
membros de sua administração sob nenhum pretexto e que destina a
totalidade de suas receitas e das rendas apuradas à consecução de
suas finalidades estatutárias, quais sejam representar e defender as
pessoas carentes e desenvolver ações para a melhoria de suas
condições de vida.

A entidade preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, razão pela qual espero contar o apoio dos nobres
pares desta Casa Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.375/2002
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Vargem Alegre

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Vargem Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Central de

Vargem Alegre da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Vargem Alegre.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de 'setembro de 2002.
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Olinto Godinho
Justificação: O Conselho Central de Vargem Alegre da Sociedade

de São Vicente de Paulo representa a referida Sociedade, dentro de
sua circunscrição, delimitada pelo Conselho Metropolitano de
Governador Valadares e formada pelos Conselhos Particulares das
localidades de São Cândido, Santa Efigênia, Entre Folhas, Cordeiros
de Minas e sede do Município de Vargem Alegre. E uma entidade sem
fins lucrativos que não remunera os membros de sua administração e
que destina a totalidade das receitas e das rendas apuradas para
alcançar a sua finalidade estatutária: a assistência social a pessoas
carentes.

A entidade preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos
nobres pares nesta Casa Legislativa à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.376/2002
Altera a Lei n°13.042, de 14/12/98, que dispõe sobre o Conselho de

Beneficiários do IPSEMG - CBI.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 50 da Lei n° 13.042, de 14/12/98, passa a vigorar com

a seguinte redação:
"Art. 50 - Serão instaladas câmaras do CBI em cada município onde

houver centro regional ou agência do IPSEMG.
§ 1° - As câmaras do C31 serão compostas, no mínimo, por três e,

no máximo, por cinco servidores estaduais lotados no município, da
administração direta ou indireta de qualquer dos Poderes do Estado,
obedecendo-se, no que couber, à composição prevista no art. 3 0 desta
lei.

§ 2° - Os membros serão escolhidos em assembléias de servidores
das categorias ou dos quadros funcionais lotados nas áreas de
abrangência das suas respectivas câmaras.

§ 30 - Aplicam-se às câmaras do CBI o disposto nos arts. 3 0 e 40
desta lei.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2002.
Rogério Correia
Justificação: Este projeto objetiva propiciar a efetiva instalação da

estrutura descentralizada prevista pela Lei n° 13.042, de 14/12/98, que
criou o Conselho de Beneficiários, e cuja concepção foi fruto das
discussões efetuadas no Fórum Técnico de Seguridade Social,
realizado nesta Casa em abril de 1997.

Da forma originalmente descrita, a implementação das câmaras
dependeria exclusivamente do funcionamento regular do Conselho de
Beneficiários de Belo Horizonte, o que se demonstra
operacionalmente inaplicável.

Nosso projeto busca, assim, proporcionar aos servidores públicos
estaduais condições concretas de opinar acerca da política de
atendimento ao usuário do IPSEMG e de fiscalizar a prestação de
serviços, o que, no interior, se torna fundamental para que o IPSEMG
possa prestar serviço de quàlidade.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.481/2002, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja pedida

ao Secretário da Segurança Pública cópia de laudo realizado no
CERESP de Juiz de Fora. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.482/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Mato Verde
peloaniversário de sua emancipação político-administrativa.

N° 3.483/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Francisco Sá
peloaniversário de sua emancipação político-administrativa.

N° 3.48412002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Bom Sucesso
peloaniversário de sua emancipação político-administrativa.

N° 3.485/2002, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Manga pelo
aniversário de sua emancipação político-administrativa. (- Distribuídos
à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.486/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
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encaminhado ofício ao Procurador-Geral de Justiça, com vistas a
reiterar pedido de providências relativo a denúncia da Juíza de Direito
lara Vieira Barbosa.

N° 3.487/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Juiz da 80 Vara Criminal do Fórum Lafaiete, com
vistas a agilização do processo iniciado em virtude de denúncia
apresentada pelo Sr. Francisco Soares.

N° 3.488/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública, com vistas a
que acione o Delegado de Polícia Seccional Sul para que envie a esta
Casa cópia do inquérito relativo ao homicídio qualificado em que figura
como vítima a jovem Cristiane Aparecida Ferreira. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 3.489/2002, da CPI das Carvoarias, solicitando seja enviada ao
Presidente do Congresso Nacional e aos integrantes da bancada
mineira na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com vistas a
que procedam ao exame mais aprofundado do Projeto de Lei n°
4.302/98.

N° 3.490/2002, da CPI das Carvoarias, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado, com vistas a que se proceda à
celebração de convênio entre o Estado, a Delegacia Regional do
Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 38 Região e a
Polícia Federal, visando maior eficácia na fiscalização das relações de
trabalho em Minas Gerais.

N° 3.491/2002, da CPI das Carvoarias, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da República e ao Ministro do Trabalho e
Emprego com vistas à abertura de concurso público para provimento
de cargos de Auditor Fiscal do Trabalho.

N° 3.492/2002, da CPI das Carvoarias, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Congresso Nacional e aos integrantes da
bancada mineira na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com
vistas à aprovação, com urgência, do Projeto de Lei n° 6.039/2002. (-
Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Da CPI das Carvoarias, solicitando seja realizado um fórum técnico
para discutir o problema da terceirização e da automação nas
indústrias extrativas minerais e vegetais do Estado. (- A Mesa da
Assembléia.)
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Anderson Adauto.
Proposição não Recebida

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI
Disciplina a aferição de velocidade em rodovias, por meio de radares

eletrônicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os equipamentos eletrônicos móveis, radares, instalados

em rodovias no Estado de Minas Gerais, para o controle da
velocidade de veículos automotores, só poderão aferir a velocidade de
1 lOkm/h (cento e dez quilômetros por hora).

Parágrafo único - Os radaes a que se refere o "caput" deste artigo
deverão ser instalados no acostamento ou no anexo a este, desde
que pavimentados, de forma visível aos motoristas há pelo menos
bOm (cem metros) de distância.

Art. 20 - Os radares móveis destinados à aferição de velocidade
inferior àquela prevista no art. 1° terão sua localização exata indicada
aos motoristas, em distância :não superior a 1.000m (mil metros).

Art. 30 - O disposto nesta li aplica-se também às rodovias federais
localizadas no Estado de Minas Gerais.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário,
Sala das Reuniões, de agosto de 2002.
Maria José Haueisen
Justificação: O novo Código de Trânsito Brasileiro inaugurou um

novo período no Brasil. De um lado, a nova lei, moderna, fruto de anos
de discussão no Congresso Nacional; de outro, os cidadãos, maduros
e conscientes da necessidade de construirmos um trânsito mais
seguro. t'Jo entanto, embora os políticos e a população hajam feito sua
parte, o mesmo não podemos dizer sobre os burocratas encarregados
de regulamentar e de aplicar a nova lei, pelo menos no que diz
respeito ao controle eletrônico de velocidade, realizado por meio de
radares.

A sociedade tem sido unânime em criticar o que foi apelidado de
"indústria das multas", ou seja, os radares móveis instalados nas
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rodovias têm servido mais como agentes arrecadadores de
recursos do que como instrumentos de controle da velocidade, para
maior segurança dos motoristas.

As irregularidades são inúmeras: radares instalados em local não
visível aos motoristas, radares com aferição pelo INMETRO vencida,
autos de infração sem as informações necessárias à validade das
multas, sinalização precária, enfim, toda a sorte de vícios que colocam
em dúvida a lisura do poder público.

Além disso, embora o CTB fixe em llOkm/h a velocidade máxima
permitida nas rodovias, desconhecemos uma rodovia em nosso
Estado onde seja permitido aos motoristas empreender tal velocidade.
Da mesma forma, não há radares regulados para a aferição da
velocidade de 1 lOkm/h. Todos os radares instalados em Minas
Gerais, salvo melhor juízo, aferem velocidades inferiores à máxima
prevista no Código.

Qual o motivo para tal fato? Esta é a pergunta que não quer calar;
está nas ruas, na boca de todos os cidadãos.

E uma situação que não pode perdurar, seja porque a população
não pode continuar vítima de tal expediente, seja pelo fato de que o
poder público não pode se transformar em mero algoz dos motoristas.

Assim sendo, formulamos a presente proposta, que consideramos
por demais simples. Propomos que os radares móveis instalados em
rodovias sejam regulados para aferir apenas a velocidade de
11 Okmlh, velocidade máxima prevista no Código de Trânsito
Brasileiro Radares regulados para aferir velocidade inferior a 11 Okm/h
teriam, obrigatoriamente, que ter sua localização indicada aos
motoristas.

Nossa proposta, acreditamos, acaba de uma vez por todas com as
armadilhas, com a indústria das multas.

Do ponto de vista jurídico, acreditamos não haver óbices à proposta
isso porque, embora possa parecer que nosso projeto verse sobre
trânsito, tema da competência privativa da União, na verdade o projeto
que apresentamos dispõe sobre procedimento em matéria processual,
tema que, à luz do art. 24, Xl, da Constituição Federal, é de natureza
concorrente, podendo ser objeto de regulamentação tanto pela União,
quanto pelos Estados.

Velam nosso raciocínio: classificamos as normas contidas no CTB
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em duas categorias: materiais e processuais. As normas materiais
definem condutas - a velócidade máxima em rodovias será de
ii Okm/h; as normas proceséuais, por sua vez, apenas determinam a
forma como o poder público irá aferir o cumprimento das condutas
previstas nas normas materiais - para a aferição da velocidade será
permitido o uso de radares. Sobre esse tema, vejamos as palavras
que encontramos na nossa melhor doutrina: A distinção entre elas se
mantém pelo conteúdo que comportam, e não pela referibilidade a
qualquer hierarquia, pois enquanto as normas materiais se destinam a
valorar a conduta, qualificando-a como lícita e como ilícita, tendo
como matéria situações jurídicas de que decorrem direitos e deveres,
as normas processuais disciplinam jurisdição: o exercício da função
jurisdicional e o instrumento: pelo qual ele se manifesta, o processo
('Técnica Processual, e Teoria do Processo", Aroldo Plínio Gonçalves,
Aide Ed., 1992, pág. 49. Parêntensis nosso).

Nosso raciocínio está amparado nas palavras de um dos mais
ilustres processualistas do Brasil, Aroldo Plínio, professor titular de
Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da UFMG.

Ora, se a norma jurídica que determina a aferição de velocidade em
estradas por meio de radarõs possui natureza processual, conforme
os ensinamentos transcritos ácima, determinar a forma como fazer tal
aferição nada mais é do que procedimento em matéria processual.
Desta vez, recorremos ao dicionário para justificar nosso raciocínio:
"processo: atividade por mei6 da qual se exerce concretamente, em
relação a determinado caso, a função jurisdicional, e que é
instrumento de composição das lides"; "procedimento: forma a que
está subordinado o cumprimento dos atos e trâmites do processo"
("Novo Dicionário Aurélio", Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, P
ed., 12 a impressão, pág. 114»

Parece-nos nítida a perfeição de nosso raciocínio, embora os termos
"processo" e "procedimento" ensejem inúmeras controvérsias, como
aliás ressaltou o Prof. Aroldo Plínio, que voltamos a transcrever: "No
Direito, a palavra está também impregnada desse simbolismo (o de
expressar movimento), mesmo quando tecnicamente empregada,
embora seu uso indiferenciado, em diversas situações, a tenha
tornado um dos termos mais equívocos do campo iurídico" ("Técnica
Processual e Teoria do Processo.", Aroldo Plínio Gonçalves. Aide Ed.,
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1992, pág. 61). (Grifos e parênteses nossos.)

A proposta que ora apresentamos também pode ser tida como
perfeita no que diz respeito à sua iniciativa. As matérias cuja
competência para iniciar o processo legislativo cabe ao Governador
do Estado foram relacionadas no art. 66, III, da Constituição do
Estado, em que não há menção expressa ao tema "procedimento",
permitindo que o processo legislativo seja inaugurado por qualquer
dos membros do Poder Legislativo.

Esperamos, portanto, que nosso projeto seja bem acolhido nesta
Casa, tendo em vista a importância do tema que pretendemos
regulamentar e a ausência de óbices de natureza constitucional.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Júnior.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Direitos Humanos e do Deputado Miguel Martini.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
• Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

visitantes, imprensa, senhoras e senhores, ocupamos esta tribuna
para chamar a atenção das autoridades do Poder Executivo, do
Estado e da União, com relação à situação de flagelo e de abandono
por que passa o vale do Jequitinhonha. Em todos os anos, acontece o
mesmo. Vem a seca, o desemprego, a fome e o desespero.

Andando pelo nosso vale, nesta semana, tive a tristeza de constatar
pessoalmente o sofrimento daquela gente.

São vários os rios, córregos e ribeirões que secaram, as pastagens
estão secas, o rebanho emagrece, muito gado morre por inanição, por
falta de água e comida. As escolas rurais muitas vezes têm de
dispensar os alunos, porque não há água para as suas necessidades
em e rgen ciais.

As Prefeituras estão fazendo o que podem, com caminhões-pipa e
outras alternativas paliativas. Enfim, aquela gente sofrida e resistente
faz o que está ao seu alcance, mas os Governos, principalmente o
Federal, que tem o dever e a obrigação de implementar políticas
consistentes que dêem alternativas de vida àquela população,
protelam e atrasam as ações. Esta semana mesmo, o "Estado de
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Minas" fez várias reportagens, chamando a atenção dos Poderes
Executivos, Estadual e Federal, para o abandono e a falta de
assistência que o Jequitinhoriha está vivendo. Repórteres e fotógrafos
estiveram lá, verificando a situação. A CEDEC aguarda, de Brasília,
recursos para abrir frentes de trabalho, para as bolsas-renda, para
equipar poços artesianos que estão abertos, a fim de dar o mínimo
para sobrevivência desse povo.

Somos, por convicção, contra essas políticas compensatórias, mas,
às vezes, temos de apelar para elas, porque a fome, o desemprego e
a sede não esperam um programa consistente que vá trazer
alternativas transformadoras para a gente sofrida do Jequitinhonha.

Constatamos esse abandono e nos entristecemos também ao ver
campanhas milionárias de candidatos que não têm identidade,
compromisso, vivência e conhecimento do Jequitinhonha, do Norte de
Minas e do Mucuri. Aportam ali e são chamados de candidatos-
cometa. São aqueles que 'ninguém sabe de onde vêm, passam
rapidamente, vão para um lugar que ninguém sabe onde é quando
voltam. Fazem o pior tipo de corrupção, da esperança da gente sofrida
do Jequitinhonha, com promessas vãs, às vezes comprando agentes
políticos inescrupulosos, quê em vez de reivindicar, de lutar por
políticas públicas que tragam o desenvolvimento, resolvem,
momentaneamente, o seu problema pessoal. Vendem e iludem o
nosso pobre eleitor, às vezes incauto, com promessa ou algum tipo de
ação que não vai resolver o problema da nossa região, ou
representar, neste parlamento, junto ao Governo do Estado, o povo.
Principalmente nesta época, quando o povo está mais sofrido, é que
esses candidatos-cometa ali aportam.

E preciso dar um basta e que tenhamos a coragem de alertar o
nosso povo contra esses compradores de consciência, de votos.
Chamamos a atenção dos Governos do Estado e da União para a
necessidade urgente de implementação dessas políticas, que são
compensatórias, mas necessárias, levando àquele povo as frentes de
trabalho, os caminhões-pipa, água para as escolas, enfim, tudo que
possa proteger suas vidas, tudo que possa proteger o povo do Norte
de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri. Hoje fiz contato com a
CEDEC para agilizar o repasse de recursos às Prefeituras da nossa
região, para salvarmos algumas vidas. Vamos ter, nesta semana, uma
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notícia boa, dentre tantas ruins: a ordem de início das obras da
usina de lrapé. O Governador deverá ir a Grão-Mogol nesta semana,
quando dará a ordem de início das obras dessa hidrelétrica, que dará
emprego, renda e modificará o clima da nossa região. Sabemos que
uma hidrelétrica poderá trazer o desenvolvimento ao gerar energia
farta. Poderemos instalar ali agroindústrias, um pólo moveleiro, já que
temos um maciço florestal de eucalipto muito grande, agroindústrias e
sonhar com a agricultura irrigada, porque temos um solo fértil o ano
todo.

Mas ocupo esta tribuna, mais uma vez, para chamar a atenção,
mostrar minha indignação, como representante e homem do vale do
Jequitinhonha, contra o abandono em que vivemos. As nossas
estradas estão em situação precária, nossos rios estão secando, a
nossa gente está passando fome. E preciso que o Governo Federal
ajude o Governo do Estado, através da CEDEC, a socorrer,
urgentemente, a nossa região, para que a situação não piore ainda
mais. A grande imprensa já está mostrando a todo o Brasil nosso
sofrimento. E preciso que os Poderes Executivos, federal e estadual,
dêem-nos o que é de direito, ou seja, condições para sobreviver. Isso
nos tem faltado historicamente. Por isso, alguns ficam tão indignados.
Coloco-me entre os que desejam se separar, criar o Minas do Norte,
para que possamos continuar com dignidade, apesar das dificuldades.
Não podemos continuar sendo o patinho feio de Minas Gerais,
recebendo as migalhas e tendo de agüentar alguns políticos
inescrupulosos, pára-quedistas, compradores de votos, que vão ali
corromper a esperança de milhares de cidadãos, que esperam que
nós, gente do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte de Minas, os
representemos aqui com dignidade. Não podemos aceitar aqueles que
vão ali levar ilusão, vender uma falsa promessa, pois são como
cometas, vêm de um lugar que ninguém sabe onde, passam
rapidamente, vão para outros lugares que ninguém sabe também
onde, e nunca mais voltam, ou, se voltam, é muito tempo depois. O
nosso pronunciamento serve de alerta a toda a população do
Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. E preciso dar um basta e
elegermos os representantes legítimos e verdadeiros da nossa região,
para que possamos acabar com o descaso em que vivemos. Muito
obrigado.
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- Sem revisão do orador.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputado Márcio Kangussu,: devemos efetivamente representar as
comunidades e os municípios que nos apoiam e confiam em nosso
trabalho. Esse é um compromisso fundamental de todos os
Deputados, que têm o deverde representar não só os interesses do
Estado, mas também os dos cidadãos, das comunidades e das
Prefeituras.

Peço vênia ao Deputado Márcio Kangussu para, compreendendo a
sua palavra de indignação, pédir que seja cuidadoso, porque Minas é
una e indivisível. Pela sua formação histórica e cultural - apesar de
sua diversidade regional -, é integrada pelo espírito de sua gente e
pelo compromisso de todos na construção de um Estado cada vez
mais forte.

Ocupo esta tribuna para tratar de questão extremamente grave, que,
mais uma vez, ocorre no âmbito dessa administração desastrosa, que
tanto mal tem feito a Minas Gerais. Felizmente, a população mineira
está na contagem regressiva iSara celebrar o fim de um Governo que
tantos prejuízos lhe causou. Nós, legisladores, temos obrigação de
saber com mais clareza que a Lei n° 13.720, de 27/9/2000, proíbe que
o Estado, por meio da Secretaria de Segurança, construa unidades
prisionais no âmbito de sua administração. O seu art. 70 estabelece:
"Fica vedada a construção pela Secretaria da Segurança Pública de
estabelecimento penal de qualquer natureza".

Qual não foi a nossa surpresa ao vermos publicada no "Minas
Gerais", caderno 1, Diário do Executivo, Legislativo e Publicações de
Terceiros, de terça-feira, dia 3/9/2002, pela Secretaria da Segurança
Pública, homologação de licitàção à Construtora Visor Ltda, com o
objetivo de construir anexo à Casa de Detenção Antônio Dutra
Ladeira, no valor de R$500.000,00. Isso é um flagrante desrespeito à
Lei n° 13.720, que, explícita e expressamente, proíbe que a Secretaria
construa esse tipo de unidade. A vocação constitucional, quer no nível
federal ou estadual, atribui à Polícia Civil o exercício de polícia
judiciária e a apuração das irjf rações penais. Essa é a atribuição
constitucional dos policiais da bossa valorosa Polícia Civil. Isso está
flagrantemente desrespeitado p& essa homologação de licitação:
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No final de festa, no final do Governo que nada fez pelo Estado

em nenhuma área, por que agora essa licitação, Governador Itamar
Franco? Se V. Exa. se omitiu em todas as questões administrativas do
Estado; se V. Exa. mal compareceu ao Palácio da Liberdade - e, nas
vezes que foi, não passou dos jardins do Palácio, vistas as imagens
geradas pelas televisões e pelos fotógrafos com tanta clareza -, por
que quer uma licitação que, flagrantemente, fere o art. 70 da Lei n°
13.720, de 2002, o qual, explicitamente, proíbe esse tipo de
construção?

Deixo aqui uma palavra de alerta e um apelo ao Secretário da
Segurança Pública, para que, com a sua sensibilidade e o seu bom-
senso, impeça que isso vá a cabo, impeça que isso tenha
desdobramentos. Não é possível que, num período eleitoral, a um
mês das eleições, homologue-se uma licitação de uma empreiteira, de
uma construtora, o que até pode ser objeto de suspeição de outra
natureza, de favorecimento a essa ou àquela candidatura.

Se o Governador Itamar Franco, ao longo de três anos e oito meses,
não foi capaz de fazer nada pelo Estado, que, pelo menos agora, no
apagar das luzes da sua administração ou da ausência dela, não
desrespeite a legislação aprovada, a qual proíbe a Secretaria da
Segurança Pública de construir unidades prisionais. Essa não é a
vocação da Polícia Civil. A Polícia Civil tem de defender o cidadão,
tem de estar ao lado de toda a população, ajudando-a a enfrentar o
gravíssimo problema de segurança pública que existe hoje em todo o
País, mas também em Minas Gerais, em Belo Horizonte e no interior
do Estado.

Fica aqui essa palavra de alerta e esse apelo, que não dirijo mais ao
Governador. A esse não há apelo. Já foram feitos tantos em dezenas,
centenas de vezes que estive nesta tribuna, advertindo o Governador,
apelando, solicitando-lhe: "Ainda há tempo, Governador. Pelo menos
agora, que V. Exa. não conseguiu ser candidato à Presidência da
República, faça alguma coisa". "Pelo menos agora, que V. Exa. não
conseguiu ser candidato a Vice-Presidente da República na chapa do
Senador José Serra, meu candidato, assuma o Governo de Minas".
"Pelo menos agora, que V. Exa. não conseguiu ser candidato ao
Governo de Minas, tente, pelo amor de Deus, alguma coisa, algum
gesto que seja, para que fique na história que V. Exa. não foi
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absolutamente omisso". Mas, não.

No entanto, nos últimos meses, rompe a omissão, rompe a
paradeira, rompe a falta de compromisso com o povo de Minas com
um ato dessa natureza, um flagrante desrespeito à lei, em que
homologa uma licitação para construir unidades prisionais anexas à
Penitenciária Outra Ladeira. Ora, isso é para lá de suspeito. V. Exa.,
no meu entender, está-se metendo, no mínimo, em uma grande
suspeição. Pode ser uma enrascada das graves. V. Exa. já se meteu
em muitas ao longo do seu Governo em Minas, mas isso é sério e é
grave.

Estarei atento. E obrigação do Poder Legislativo, além de apresentar
proposições de lei, fiscalizar o Poder Executivo. Não abro mão, até o
último dia do meu mandato, de exercer plenamente o meu papel
fiscalizador. Está publicada no 'Minas Gerais", do dia 3/9/02, essa
homologação de licitação. Estaremos acompanhando. Se houver
desdobramentos essa publicação, iremos ao Ministério Público e a
quem pudermos apelar, para impedir que, no momento - não apenas
no ano ou num período eleitoral, mas na reta final das eleições -, faça-
se isso com o dinheiro público.

Termino pedindo: Sr. Secretário da Segurança - homem equilibrado,
profissional de carreira da polícia, que provavelmente não recebeu
uma orientação cuidadosa sobre essa matéria -, isso está em
flagrante desrespeito à lei. Nós, legisladores, temos de acompanhar e
alertar as autoridades do Poder Executivo, porque não aceitaremos
isso, e já existem fofocas e insinuações sobre a natureza dessa
licitação. Não conheço essa empresa, essa empreiteira, nem ninguém
que esteja envolvido nesse processo. Não posso corroborar nenhuma
insinuação de segundas ou terceiras intenções, mas quero alertar
exatamente para que não paire nenhuma dúvida, não fique uma
mancha sobre esse setor da administração pública, porque outros já
estão absolutamente manchados. A toalha da administração já é rota
de denúncias de toda natureza, e que não paire mais nenhuma
dúvida.

Solicito ao Secretário da Segurança que, no uso de suas atribuições
legais, impeça que se cometa mais um crime contra os interesses do
povo de Minas Gerais. E que essa licitação, envolvendo a Construtora
Visor Ltda., nessa homologação de 30/8/02, publicada no "Minas
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Gerais" de 3/9/02, não tenha efeito legal. Era o que tinha a dizer,
Sr. Presidente. Muito obrigado.

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

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

o
s 3.486 e 3.487/2002, da Comissão de Direitos

Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.
Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação
apresentada nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos -
aprovação, na 11 9 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n°
1.992/2002, do Deputado Durval Angelo (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n°
1.407/2001. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Anderson Adauto, solicitando que o
Projeto de Lei n° 2.277/2002 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir o seu parecer. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso VII do art. 232. c/c o art. 140, do
Regimento Interno.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 11, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de



369
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 56a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Às dez horas e quarenta minutos do dia quatro de setembro de dois
mil e dois, comparecemna Sala das Comissões os Deputados
Eduardo Brandão, Antôniõ Andrade, Rogério Correia e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta
a reunião e, em virtude da, aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria da pauta. O Presidente suspende a reunião. As 12 horas,
havendo número regimental, com a presen ça dos Deputados Eduardo
Brandão, Antônio Andrade, Rogério Correia, Sebastião Navarro Vieira,
membros da Comissão supracitada, o Presidente reabre a reunião.
Estão presentes também os Deputados Mauro Lobo, Rêmolo Aloise e
Dilzon Meio. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de:  pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Presidente, na qualidade de relator,
procede à leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação, com a Emenda n° 1, do Projeto de Lei n° 1.416/2001. Na
fase de discussão, é concedida vista da matéria ao Deputado Rogério
Correia. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Rogério Correia em
que solicita a realização de audiência pública da Comissão para
debater com convidados ! o Projeto de Lei n° 1.416/2001, do
Governador do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão pára a próxima reunião ordinária, bem como
para a reunião extraordinária de 10/9/2002, às 9 horas, com a
finalidade de se debater com convidados o Projeto de Lei n°
1.416/2001, do Governador do Estado, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Antônio Andrade - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.189/2002

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n°
2.189/2002 dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de
informações sobre café torrado e moído na embalagem do produto.

Publicada em 25/5/2002, a proposição foi distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor. Aquela
comissão emitiu parecer concluindo pela sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria.

Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre o
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, IV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Visa a proposição a determinar que os estabelecimentos

responsáveis pela torrefação e pela moagem do café divulguem, na
embalagem, informações acerca da espécie, da classificação e do
ponto de torra do produto.

A obrigatoriedade de inclusão de informações na embalagem pelos
produtores e pelos distribuidores de qualquer alimento enquadra-se
tanto no campo de relação de consumo como no da proteção à saúde;
é, pois, medida de competência concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal, nos termos do art. 24, V e XII, da Constituição da
República.

No âmbito federal, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
estabelece, no inciso III de seu art. 6 0, que se deve assegurar ao
consumidor "informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço". Compete à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, por sua vez, fixar as normas gerais
sobre os conteúdos mínimos que deve haver na embalagem de cada
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produto alimentício. Por meio da Portaria n° 377, de 1999, a
referida Agência estabelece as informações que devem constar na
embalagem do café, como : bem destaca o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça; contudo, as exigências da mencionada portaria
visam apenas a resguardar a saúde do consumidor, não exigindo a
divulgação de informações que revelem a qualidade do café. Desde
já, cabe reconhecer a diferença entre qualidade e pureza. Esta diz
respeito à ausência de matérias estranhas ao café, como galhos,
folhas e terra, no produto comercializado, o que é atestado mediante
selo da Associação Brasileira da Industria do Café. A qualidade é um
conceito mais amplo, que envolve não apenas a pureza, mas também
outras variáveis como a espécie, a classificação e o ponto de torra do
café, informações que se pretende exigir que constem na embalagem
do produto. Ora, as espécies de café apresentam qualidades
diferentes, podendo-se destacar nas mais conhecidas - arábica e
robusta - as seguintes características: a primeira apresenta um aroma
intenso, enquanto a segunda, suave; aquela tem uma grande
variedade de nuanças em seu sabor, enquanto esta tem um sabor
único. Quanto mais elevado o ponto de torra, por sua vez, mais forte é
o café. Ora, essas informações são importantes para maior
conhecimento do produtd, em uma época em que a cultura
gastronômica está crescendo. Assim, o consumidor irá compreender
porque prefere este, e não aquele outro produto, pois suas diferenças
estão estampadas nas emblagens.

O projeto excede na sanção estabelecida, em razão do eventual
descumprimento da exigência, a saber, a apreensão do produto. Não
nos parece razoável que o desrespeito da norma que estabelece a
exigência de se divulgarem informações sobre a qualidade do café
possa ter como sanção a: apreensão do produto. Por esse motivo,
efetuamos alteração, mediante a Emenda n° 1 para se estabelecer
uma multa, nos termos do inciso 1 do art. 56 do Código de Defesa e
Proteção do Consumidor.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto n° 2189/2002

com a Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação:
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"Art. 20 - Fica sujeito à multa correspondente a 10% (dez por

cento) do valor do produto o estabelecimento que descumprir o
disposto nesta lei.".

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2002.
João Paulo, Presidente e relator - Doutor Viana - Bené Guedes.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.621/2001
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei sob

análise trata da disponibilização na Internet de informações sobre
atividades da administração pública estadual.

Aprovada em 10 turno na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, desta Comissão, e as
Emendas n os 2 e 3, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, vem agora a matéria a esta Comissão a fim de receber
parecer no 20 turno.

Apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O princípio da publicidade, expresso no art. 37 da Constituição da

República, consagra, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, o
dever de a administração pública "manter plena transparência em
seus comportamentos" (Bandeira de Mello, C. A. -, "Curso de Direito
Administrativo". a ed. - São Paulo: Malheiros, 1994, p. 59). E próprio
do Estado Democrático de Direito o acesso facilitado do cidadão às
informações relativas aos negócios da administração pública. A
proposta em discussão visa dar a esse princípio dimensão
proporcional às inovações tecnológicas de nosso tempo.

A proposição estabelece que todos os órgãos e entidades da
administração pública estadual estarão obrigados a disponibilizar na
rede mundial de computadores informações de interesse público,
especialmente as relacionadas com licitações, contratações,
convênios, obras em execução e despesa com pessoal. Vê-se, na
medida, a aplicação do princípio democrático em sua acepção
contemporânea, segundo o qual a participação do cidadão não se
resume ao momento do voto, mas é atividade permanente, que inclui
o acompanhamento das ações de governo.
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Recorde-se que o princípio da publicidade na administração

pública não pode se restringir a mero cumprimento de formalidades,
como a publicação de atos no órgão oficial dos Poderes do Estado. E
indispensável que a publicidade seja eficaz, atingindo o objetivo de
proporcionar efetivo controle popular dos atos da administração
pública. No atual estágio de evolução dos meios de comunicação, é
fundamental que o Estado se mostre amplamente nas páginas da
Internet.

Afaste-se, assim, qualquer oposição fundada no fato de que a
maioria de nossa população ainda tem dificuldades para acessar os
meios da informática. E que, ao lado desse dado, há o
reconhecimento do crescente uso da Internet em nossa sociedade,
abrangendo um número cada vez maior de pessoas. E de se
mencionar, finalmente, que e uso da Internet na administração pública
é tendência irreversível. Neste contexto, é fundamental que as
medidas nesse campo visem à maximização de seu potencial sob o
enfoque democrático, o que é plenamente atingido pela proposta em
análise.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, em 2 0 turno, do Projeto

de Lei n° 1.621/2001 na forria do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2002.
João Paulo, Presidente - Doutor Viana, relator - Bené Guedes.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.621/2001

Torna obrigatória a dispbnibilização na Internet de informações
sobre as atividades da administração pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurado a todo cidadão o direito à obtenção de

informações sobre as atividades da administração pública por meio da
rede Internet, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e dó Estado.

§ 1° - Para os fins do: disposto no "capuf' o Estado manterá
endereço eletrônico para acesso direto dos cidadãos.

§ 2° - As solicitações de informação feitas por meio do endereço
eletrônico serão registradas, analisadas, respondidas e arquivadas.

Art. 2° - Os Poderes, os órgãos e as entidades da administração
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pública estadual disponibilizarão e manterão atualizadas na
Internet as seguintes informações:

- resumo dos contratos realizados por órgão ou entidade, com os
seguintes dados:

a) objeto do contrato;
b) valor do contrato;
c) número do processo de licitação, ou de dispensa ou de

inexigibilidade;
d) valor do empenho;
e) data da publicação do contrato no órgão oficial dos Poderes do

Estado;
II - resumo dos convênios com a discriminação do objeto, das partes

e das obrigações e dos valores de responsabilidade do Estado;
III - valor da remuneração paga pelo órgão ou entidade aos agentes

públicos ativos e inativos, discriminado por cargo, emprego ou função,
especificando-se a quantidade de ocupantes de cada cargo, emprego
ou função;

IV - obras em execução com o nome da empresa contratada,
municípios envolvidos, estágio da obra, valor total e valor
desembolsado.

Parágrafo único - Os titulares dos órgãos e entidades públicos são
responsáveis pelos conteúdos disponibilizados na Internet.

Art. 30 - Os serviços de atendimento ao cidadão terão versão na
Internet.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 10/9/2002, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Miguel Martini, notificando o falecimento do Cardeal
Dom Lucas Moreira Neves, ocorrido em 10/9/2002, em Roma. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 391 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11/9/2002
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Álvaro Antônio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 327 e 328/2002
(encaminham Projetos de Lei n o

s 2.377 e 2.378/2002,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 2.379 a 2.382/2002 - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Sebastião Cota e Wanderley Avila (2) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Marco Régis, Amilcar Martins,
João Leite e Antônio Genaro - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho Silveira - Amilcar Martins
- Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bené Guedes Bilac Pinto - Cristiano Canêdo Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Durval Angelo -
Eduardo Brandão - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Glycon Terra Pinto - João; Leite - João Paulo - José Braga - José
Henrique - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro
Lobo - Pastor George - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Alvaro Antônio, 30-Secretário, nas funções de 20-
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Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

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

seguinte correspondência:
"MENSAGEM N° 327/2002*

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2002.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a
denominação de Professora Maria Olímpia de Oliveira (ciclos
intermediário e avançado) à Escola Estadual de Ensino Fundamental
(5 a a 8 a séries), no Município de Fama.

O projeto em questão objetiva prestar justa homenagem à memória
da Professora Maria Olímpia de Oliveira, pessoa de reputação ilibada,
honrada e honesta, pelos relevantes serviços prestados à comunidade
de Fama no desempenho das atividades de professora e catequista
da referida unidade de ensino e no exercício da Presidência do
Apostolado da Oração.

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

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

Justificação: O presente projeto de lei propõe seja dada a
denominação de Professora Maria Olímpia de Oliveira à E.E. de
Ensino Fundamental (5a a 83 séries).

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela
comunidade (colegiado) da E.E. de Ensino Fundamental (5aa
séries), que, em reunião realizada no dia 6/3/2001 homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome de
Professora Maria Olímpia de Oliveira, para denominação da referida
unidade de ensino, como tributo e reconhecimento ao seu trabalho,
bem como aos relevantes serviços prestados à população de Fama,
com destaque as seguintes realizações: desempenhou sua missão
como exemplar professora e catequista, exerceu a Presidência do
Apostolado da Oração e foi membro de corais religiosos. Sempre
ajudou a sanar divergências. Foi uma pessoa marcada por muita

rs



377
honestidade e bom caráter. A senhora Maria Olímpia de Oliveira,
nasceu no dia 27 de julho de 1914. Faleceu no dia 2 de agosto de
1984.

Por outro lado cumpre registrar que no município de Fama não
existe estabelecimento, instituição nem próprio oficial do Estado com
igual denominação.

Vê-se, ante o exposto, ue a denominação ora proposta guarda
plena conformidade com os requisitos fixados pela Lei n° 13.408, de
21 de dezembro de 1999,  que dispõe sobre a denominação de
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,
assim, em condições d& ser submetida ao exame da egrégia
Assembléia Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 19 de junho de 2002.
Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação.

PROJETO DE LEI N° 2.377/2002
Dá a denominação de Professora Maria Olímpia de Oliveira à Escola

Estadual de Ensino Fundamental (5a a 8a série), no Município de
Fama.

Art. 1° - A Escola Estadual de Ensino Fundamental (5H a 8a série)
situada na Av. José Nascér, s/n°, no Município de Fama, passa a
denominar-se Escola Estadual Professora Maria Olímpia de Oliveira,
de Ensino Fundamental (cicios intermediário e avançado).

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
'MENSAGEM N © 328/2002*

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a
denominação de Professora Maria Fontes à Escola Estadual de Santa
Luzia, em Santa Luzia, no Município de Caratinga.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da
Professora Maria Fontes pelos relevantes serviços por ela prestados à
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população da localidade de Santa Luzia, como professora e
membro da Entidade São Vicente de Paula, conforme justificativa do
Senhor Secretário de Estado da Educação, anexa.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a
denominação de Professora Maria Fontes à Escola Estadual de Santa
Luzia, em Santa Luzia, município de Caratinga. Trata-se de proposta
resultante do pedido formulado pela comunidade (colegiado) da
Escola Estadual de Santa Luzia que, em reunião realizada no dia
2/4/2002, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros,
a indicação do nome de Professora Maria Fontes para denominação
da referida unidade de ensino, como tributo e reconhecimento ao seu
trabalho, bem como aos relevantes serviços prestados à população de
Santa Luzia, destacando sua atuação como professora e participação
nos trabalhos da comunidade de São Vicente de Paula. A Sra. Maria
de Lourdes Fontes Belo nasceu no dia 18 de dezembro de 1911 e
faleceu no dia 22 de abril de 1998.

Registro que no município de Caratinga não existe estabelecimento,
instituição nem próprio oficial do Estado com igual denominação.
Portanto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade
com os requisitos fixados pela Lei n° 13.408, de 21 de dezembro de
1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2002.
Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação.

PROJETO DE LEI N°2.378/2002
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Maria Fontes à

Escola Estadual de Santa Luzia, no Município de Caratinga.
Ari. 1° - A Escola Estadual de Santa Luzia, em Santa Luzia, no

Município de Caratinga, passa a denominar-se Escola Estadual
Professora Maria Fontes.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário"
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Da Sra. Laura Pavôn Jaramillo, Presidente da Confederação
Parlamentar das Américas, convidando os parlamentares desta Casa
para participarem da IV Assembléia Geral dessa Confederação, a
realizar-se de 24 a 27/11/2002, em Ixtapan de Ia Sal, no México.

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
comunicando que esse Tribunal apreciou o Balanço Geral do Estado,
exercício de 2001, e encaminhando cópia do Processo n° 660598, que
contém o parecer prévio sobre o referido balanço. (- Anexe-se à
Mensagem n°291/2002.)

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
comunicando que foi encaminhado à Fundação João Pinheiro o
conjunto de dados referente às contas do exercício de 2000, dos
municípios do Estado. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos
Municipais (2), prestando informações relativas aos Requerimentos
n°5 3.378/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, e 3.385/2002, do
Deputado Geraldo Rezende.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo e Assuntos
Municipais, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n°
2.113/2002, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao referido projeto.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, indicando,
em atenção a pedido da Cômissão Especial da Samarco, o Sr. João
Alberto Vizzotto para representar essa Secretaria na visita da
Comissão à referida empresa. (- A Comissão Especial da Samarco.)

Do Sr. José Benísio Werrheck, Presidente da Câmara Municipal de
João Monlevade, comunicando o apoio dessa Câmara à aprovação do
Projeto de Lei n° 2.093/2002, em tramitação nesta Assembléia. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei h° 2.093/2002.)

Do Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, solicitando
seja determinada a efetivação dos descontos de 3,2% e 1,6% nos
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contracheques dos contribuintes que menciona e feito seu
recolhimento diretamente ao IPSEMG.

Do Sr. Rinaldo Junqueira de Barros, Secretário de Apoio Rural e
Cooperativismo, comunicando liberação de recursos referente a
convênio com o Sindicato Rural de lturama.

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF, dando ciência da liberação de recursos destinados
à COPASA-MG. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Da Sra. Selma Barros, Assistente de Campanhas da Rede
Internacional dos Rios, solicitando sejam garantidos os direitos da
comunidade atingida pela construção da Usina Hidrelétrica Murta. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°2.379/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro do

Centro de Faria Lemos, com sede no Município de Faria Lemos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro do Centro de Faria Lemos, com sede no
Município de Faria Lemos.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2002.
Durval Angelo
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro do Centro de Faria

Lemos é uma entidade civil sem fins lucrativos e com personalidade
jurídica própria que não remunera os membros de sua diretoria nem
distribui lucros, vantagens nem bonificação a seus dirigentes ou
mantenedores, conforme atestado apresentado.

Por atender, com base na documentação apresentada, aos
requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, a referida entidade
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por certo contará com o apoio dos nobres pares nesta Casa, para
que lhe seja concedido o título declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.380/2002
Declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade de Divino,

com sede no Município de Divino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho da

Comunidade de Divino, coni sede no Município de Divino.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Reuniões, 11 de setembro de 2002.
Sebastião Costa
Justificação: O Conselho tia Comunidade de Divino é uma entidade

civil sem fins lucrativos que não remunera os membros de sua
diretoria nem distribui lucros, vantagens nem bonificação a seus
dirigentes. Fundada em 14/3/2000, encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos.

Sua finalidade principal é auxiliar as autoridades judiciais e policiais
em todas as tarefas de reintegração dos presos recolhidos na cadeia
pública da comarca no convívio social e prestar assistência
psicológica, educacional e r+iaterial ao detento e a seus familiares. Em
razão disso, contamos com o apoio dos nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.381/2002
Acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 12.925, de 30 de

junho de 1998, que dispõe sobre a concessão de benefícios de
assistência social no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n o:12.925, de 30 de junho de 1998, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 1°- .......................................................
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Parágrafo único - As disposições desta lei não se aplicam a

convênio celebrado para transferência de recursos a entidade
esportiva sem fins lucrativos cadastrada na Secretaria de Estado de
Esportes, para fomento ao desporto, na forma prevista no art. 217 da
Constituição da República.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2002.
Ivair Nogueira
Justificação: O Ministério do Esporte e Turismo, por meio de

diversos programas e projetos, destina recursos ao Estados para
fomento do desporto, em cumprimento do disposto no art. 217 da
Constituição da República.

Em Minas Gerais, existem inúmeras entidades esportivas sem fins
lucrativos, cadastradas na Secretaria de Estado de Esportes, que
necessitam de verbas públicas para o desenvolvimento de suas
atividades. A maior parte dos recursos disponíveis no Estado para
esse fim são provenientes da União, destinados especificamente para
aplicação no desporto, nos termos da Lei Federal n° 9.615, de 1998,
que regulamenta o art. 217 da Carta Magna.

Ocorre que, devido a um equívoco em nossa legislação, os recursos
destinados a essas entidades esportivas devem passar pelo crivo do
Conselho Municipal de Assistência Social, conforme preconiza o art.
70 da Lei n°12.925, de 1998.

De outro lado, a Lei n° 14.371, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2003 e dá outras providências, no
"caput" de seu art. 25, estatui que a celebração de convênio para
transferência de recursos a entidade privada sem fins lucrativos, bem
como a sua programação na lei orçamentária, está condicionada ao
cumprimento do disposto na Lei n° 12.925, de 1998. Ora, esse último
diploma legal dispõe sobre a concessão de benefícios de assistência
social no Estado. Neste ponto encontra-se o equívoco que
entendemos existir em nossa legislação: a Lei de Diretrizes
Orçamentárias condiciona a liberação de recursos, qualquer que seja
a sua destinação, à observância das regras contidas em lei que regula
tão-somente a concessão de benefícios de assistência social, entre as
quais se destaca a norma que preconiza que o acompanhamento, a



fiscalização e o controle daapIicação dos recursos de subvenções 383
sociais e auxílios para despesa de capital, bem como a aprovação dos
planos de trabalho das entidades e das organizações beneficiárias,
ficarão a cargo do Conselho Municipal de Assistência Social.

Obviamente que, em se tratando de recursos destinados a ações de
assistência social, ainda que ligadas ao esporte, é necessária a
observância dessa regra, em cumprimento, aliás, da própria
Constituição Federal, que, em seu art. 204, II, dispõe que as ações
governamentais na área da assistência social sejam organizadas com
base na participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações
em todos os níveis; porém, no que tange especificamente ao
desporto, quando os recursos são distribuídos com o objetivo de
fomentar práticas desportivâs, e não promover ações de assistência
social, deve-se observar o disposto no art. 217 da Carta Magna, que,
como não poderia deixar dd ser, não condiciona a liberação de verba
à participação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Desse modo, pretende-se , com a presente proposta corrigir grave
distorção em nosso ordenamento jurídico, além de viabilizar o repasse
de recursos provenientes da União Federal a maior número de
entidades esportivas sem fins lucrativos, haja vista a inexistência de
conselhos de assistência social em muitas municipalidades.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N°2.382/2002
Declara de utilidade pública o Clube de Xadrez de Mariana - CXM.
A Assembléia Legislativa dó Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado dë utilidade pública o Clube de Xadrez de

Mariana - CXM -, entidadei civil sem fins lucrativos, com prazo de
duração indeterminado e sede nesse município, constituída nos
termos do estatuto aprovadoem 16 de março de 1996, no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Mariana, sob o n° 483, no livro
A4.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, julho de 2002.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O Clube de Xadrez de Mariana - CXM - é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado e sede
nesse município. Foi constituída nos termos de seu estatuto, aprovado
em 16/3/96.

"Art. 20 - O Clube como entidade esportiva, cultural e recreativa, sem
intuitos econômicos, religiosos ou políticos tem as seguintes
finalidades:

- O cultivo e difusão do jogo de xadrez, realizando reuniões,
torneios e competições, ministrando cursos didáticos, mantendo
biblioteca especializada e promovendo o intercâmbio enxadrístico com
outras entidades;

II - Promoção da sociabilidade entre seus membros mediante
atividades recreativas e reuniões culturais".

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sebastião Costa e Wanderley Ávila (2).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palvra, o Deputado Marco Régis,
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, bem-

vindos os visitantes que ocupam as nossas galerias, telespectadores
da TV Assembléia, funcionários desta Casa que trabalham no Plenário
e nos gabinetes, não poderia deixar de ocupar a tribuna numa data
tão significativa para a história da humanidade como o 11 de
setembro. Não o faço no mesmo diapasão com que o fazem os meios
de comunicação e os membros do condomínio global - é como chamo
os Estados Unidos, a mãe Inglaterra e seus aliados -, que vivem a
oprimir e a massacrar os povos do Terceiro Mundo. Usam o
simbolismo da data de hoje para conquistar lágrimas da humanidade.
Não vejam aqui os meus aplausos, mas jamais me enganarão para
conquistar as minhas lágrimas, para chorar o que aconteceu no 11 de
setembro do ano passado. E os acontecimentos, depois daquela data,

ri
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Sr. Presidente, levam-nos à crer que, se os alvos daqueles aviões
tivessem sido exclusivamente o Pentágono e a Casa Branca, talvez os
povos do mundo todo estivessem hoje aplaudindo, delirantemente, o
que aconteceu.

Claro que lamento a vitirnação de cerca de 3 mil pessoas, embora
nem todas as pessoas que trabalhavam nas torres que simbolizavam
o poder econômico do mundo fossem inocentes. Boa parte defendia,
ardentemente, aquela simbologia do capitalismo, o poder do dinheiro,
o individualismo dessa maldita globalização que destroça valores
humanos e cristãos.

Aquele era o verdadéiro símbolo da dominação, do poder
econômico, do massacre dos valores humanos e cristãos diante desse
vil dinheiro. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores,
gostaria de dizer que não é de hoje que tenho uma posição segura e
concreta nesta Assembléia Legislativa diante dos acontecimentos
mundiais.

Em 1997, passou pela Assembléia Mr. Augus King, Governador do
Maine, das vizinhanças de Washington, Estados Unidos. Tive
oportunidade de entregar :a ele uma carta de protesto escrita em
inglês. Vi, muito bem, o Governador saindo e lendo a nossa carta
dentro do carro. Infelizmente, não sou bem versado em inglês.
Entendo somente um pciuco que aprendi na minha escola em
Muzambinho. A carta dizia mais ou menos o seguinte: "Belo
Horizonte, 19 de novembro de 1997. Para Mr. Augus King,
Governador do Maine, Estados Unidos. Prezado senhor, sou
representante de 15 milhões de pessoas do Estado de Minas Gerais.
Em nome dessas pessoasJ quero dar-lhe as boas-vindas. Entretanto,
gostaria de torná-lo portador do meu protesto endereçado ao governo
do seu país, que é o protesto de milhares de brasileiros que se
insurgem contra o espírito de dominação dos Estados Unidos contra
os pobres do Terceiro Mundo. Atitudes de intromissão e dominação,
como as que têm acontecido no mundo por parte dos Estados Unidos,
têm gerado reações de ódio contra esse povo. Em nome disso, pedia,
na carta, um levantamento do bloqueio econômico ao Iraque, Cuba,
Líbia, Irã, e a todos os povos oprimidos por esse famigerado domínio
global". Isso aconteceu em 17 de novembro de 1997. Saiu uma
pequena nota no "Estado de Minas". Permanentemente, ao longo de
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minha vida, desde adolescente, tenho combatido por meio das
minhas palavras, que são as minhas armas, e protestado duramente
contra esse império do mal chamado Estados Unidos da América do
Norte. Eles que achem outro nome para dar ao Iraque, ao Irá e seus
aliados que chamam de eixo do mal. Se esses são o eixo do mal, eles
são o império do mal, a besta do apocalipse.

Há pouco tempo, ocupei esta tribuna para ler uma carta aberta do
Bispo Bernard Law, Arcebispo Católico do Arcebispado de Boston,
Estados Unidos. Nessa carta dirigida ao Presidente Bush, ele
explicava por que os Estados Unidos são odiados em todo o mundo e
por que há o ódio. E o Bispo perguntava, num trecho da carta: "Já
ouviram dizer sobre atentados terroristas contra a Embaixada do
Canadá, Suécia, Dinamarca, e de outros países escandinavos ou
pacifistas? Não, nunca houve atentados contra esses países, porque
eles não agem como imperialistas por todo o mundo. E o Arcebispo
Bernard Law, um americano, terminava sua carta dizendo para Bush e
o povo americano: "Precisamos deixar de ser maus e ser bons. Só
assim deixaremos de ser odiados em todo o mundo".

Por quê esse canalha, esse débil mental do Presidente Bush está
preparando guerra contra o Iraque? Por que esse famigerado
Presidente norte-americano, em vez de defender o planeta na
conferência de meio ambiente, realizada em Johannesburgo, na África
do Sul, estava preparando guerra, que mata, mutila e vitima
populações civis indefesas como aquelas que tombaram nas torres
gêmeas? Porque o espírito de Bush é sanguinário como o do seu pai,
que também foi Presidente e realizou, em 1990, a primeira invasão
contra o povo iraquiano. Naquela época, eu era Prefeito de
Muzambinho e já protestava contra esse ato, embora o Iraque tivesse
dado motivos, porque havia invadido o Kuwait. Mas agora o Iraque
está quieto. Os povos árabes estão em polvorosa, porque o ódio dos
Estados Unidos contra eles é acirrado. Os Estados Unidos, que tanto
defendem Israel, dizendo que invadirão o Iraque, porque não cumpre
a resolução da ONU, deveriam cobrar do terrorista internacional Anel
Sharon obediência às resoluções internacionais da ONU, que Israel
nunca cumpriu. Os Estados Unidos e Israel são conluiados
internacionalmente. O dinheiro dos judeus do mundo ajuda a
movimentar a economia americana, que está debilitada. Portanto, o
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Presidente Bush prepara à guerra, que reativará a economia do
país. O mundo que se dane.

Por isso, o próximo Presidente que for eleito no Brasil deverá cuidar
seriamente da construção de uma bomba atômica, porque sem ela
ninguém tem soberania. Por que não querem que outro país construa
bomba atômica? Será por medo de ameaça ao planeta? Mas têm
bomba atômica e ameaçam; constantemente invadir os outros países.
Se for necessário a jogarãoi, como já o fizeram contra os vietnamitas,
queimando-os vivos com lombas Napalm. Os Estados Unidos são
odiados no mundo por essas atitudes.

Neste 11 de setembro, estou aqui não para deplorar esta data e nem
para comemorar mortes nós Estados Unidos, mas para dizer que
aquele pais, após os ataques, jamais sentirá a mesma segurança de
se considerar inviolável em seu território ou intransponível em suas
fronteiras, porque sabem dó que o mundo será capaz de fazer um dia
contra ele. O que representam os homens-bombas na Palestina? O
que representaram os pilotos preparadíssimos que atingiram as torres
e o Pentágono? Tinham famílias, amigos. A maioria era formada em
curso superior. Acham verdadeiras as explicações americanas de que
eram meros terroristas e que atacaram os Estados Unidos por
fanatismo religioso? De maneira alguma. Atacaram diante do
desespero causado pela opressão, que nos leva a tomar atitudes
drásticas. Temos de reagir contra a dominação desse império do mal
chamado Estados UnidosJ aliados ao bom mocinho e também
cafajeste Tony Blair, da Inglaterra.

Não posso me calar neste 11 de setembro, principalmente pela
comédia plantada pelo mundo inteiro, com medo de novos ataques.

Ninguém é imbecil, idiota,: de querer jogar bomba para comemorar
um ano de ataques guerrilheiros aos Estados Unidos. Mas fazem
aquela comédia toda para dizer que a data passou incólume, que
novos ataques não aconteceram e que o povo pode ficar tranqüilo. Na
verdade, ninguém é imbecil de utilizar data como a de hoje para
atacar.

O monstro - e os Estados Unidos são um monstro - tem que ser
atacado de qualquer forma! Já disse desta tribuna, na rasteira, no
tapa, na facada, no tiro e até com terrorismo, que não há como
enfrentar um monstro, a não ser pela traição. Quem vai enfrentar os
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Estados Unidos de peito aberto?

Portanto, conclamo o povo e os novos governantes brasileiros a se
conscientizar da nossa soberania, que só se mantém com o
desenvolvimento do projeto nuclear, para que possamos defender,
com verdadeira fidelidade, as nossas fronteiras. Não podemos mais
ficar submissos ao império do mal. Na hora que o Serra for derrotado,
tenho certeza, essa submissão acabará, seja com Garotinho, Ciro
Gomes ou Lula. Vamos buscar outro caminho para este País.

O Brasil é um país continental: tem água para beber, terra para
plantar, reservas minerais importantes, potencialidades que nenhum
outro, como a China, Rússia, Inglaterra e os próprios Estados Unidos,
tem. Podemos viver isolados desse mundo global. Precisamos viver a
nossa vida e deixar de ser explorados por esse famigerado, maldito
FMI, que nos traz dinheiro a peso de ouro, mas deixa transparecer
que está dando esmola.

Nesta data, não poderia deixar de me pronunciar, até para reiterar
minhas manifestações feitas no dia 11 de setembro do ano passado,
no momento em que os ataques aconteceram. E não os chamo de
ataques terroristas, o julgamento subjetivo dos que querem manipular
os fatos. Para mim, houve um ataque guerrilheiro, ato de guerra, e,
infelizmente, em atos de guerra morrem pessoas, como aquelas que
os Estados Unidos têm matado por todo o mundo, desde a época das
bombas de Nagasaki e Hiroshima, desde a guerra ao povo vietnamita,
sem falar em todos os países invadidos ao longo de sua história.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Marfins.
• Deputado Amilcar Mart ins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o

parlamento é o espaço do contraditório. E com grande respeito que
ocupo esta tribuna para discordar, de maneira definitiva e peremptória,
de pronunciamento que celebra ato terrorista, que celebra a morte de
milhares de civis inocentes.

No mundo inteiro, para todos os povos e pessoas amantes da paz,
hoje é um dia de luto e de solidariedade às famílias de milhares de
inocentes que, no seu trabalho, foram assassinadas de maneira
covarde, bárbara e inaceitável, por pessoas desatinadas, sem
compromisso com a vida, com o futuro da humanidade.

Não se trata de fazer a defesa desse ou daquele governo. Faço a
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defesa da vida. Não tenho nenhuma dificuldade em manifestar a
minha solidariedade ao povo americano.

Conheço grandes figurasque deram enorme contribuição para a
arte, a literatura, a política, as ciências sociais, a ciência e tecnologia,
ao desenvolvimento técnico, enfim, a vários ramos do conhecimento
na história da humanidade Não tenho nenhuma dificuldade, mesmo
sendo contrário a um determinado governo, que também representa
uma ameaça à paz entre os povos. Apesar disso, sou solidário às
vítimas dos atentados terroristas no mundo inteiro. Nem nos Estados
Unidos, nem em lugar nenhum do mundo, é possível, é aceitável, é
compreensível que se faça a defesa de um ato de barbaridade, de
uma agressão inaceitável a pessoas inocentes.

Portanto, venho a esta tribuna apenas para deixar registrada esta
minha palavra. Hoje é um dia de luto, é um dia de solidariedade, é um
dia de reafirmação dos valores da vida humana, é um dia de
reafirmação da paz entre os povos, da fraternidade universal, e não de
elogios ou de qualquer gesto que possa sugerir, por mais tênue que
seja, qualquer forma de appio a assassinos frios, que mancharam a
história do mundo, como os nazistas e como tantos ditadores e
assassinos fizeram no passado.

Faço minhas as palavras de Cecília Meireles: "O grandes
oportunistas sobre o porão debruçados, que calculai mundo e vida em
contos, dobras, cruzados, todo esse poder que tende confunde os
vossos sentidos. E a glória que amais, é desses que por vós são
perseguidos. Vede que masmorras negras, que fortalezas seguras,
que duro peso de algema, que profundas sepulturas, nascidas de
vossas penas, de vossas assinaturas. Por sentenças, por decretos,
pareceríeis divinos, mas hoje sois, no tempo, eternos, como ilustres
assassinos. Por fictícia austeridade, vãs razões, falsos motivos,
inutilmente matastes. Vossos mortos são mais vivos e sobre vós, de
longe, abrem grandes olho&pensativos".

Essa é a sabedoria de urra das maiores poetas da vida brasileira,
uma mulher que celebrou á vida e o amor, a nossa querida Cecilia
Meireles, que celebra a vida e condena os assassinos no "Romanceiro
da Inconfidência".

Portanto, Sr. Presidente, meus companheiros Deputados, termino
minha fala dizendo que celebro a vida. Que esse espaço democrático,
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o espaço da Assembléia Legislativa de Minas Gerais - o Estado da
liberdade e também da fraternidade, o Estado da compreensão, o
Estado em que se constroem as grandes unidades nacionais -, seja
aquele da celebração da vida e da paz, e não um espaço da
celebração da morte. Minha palavra de solidariedade a todas as
vítimas do terrorismo, especialmente hoje, no dia 11 de setembro, em
que me solidarizo com as vítimas dos atentados terroristas feitos
contra os Estados Unidos da América. Que este seja um momento de
repúdio, em que se diga um basta à violência e à insanidade dos atos
terroristas. Viva a vida. Viva a paz. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta tarde

de um dia tão triste para a memória de todo o mundo, lamento o
ocorrido no dia 11 de setembro, nos Estados Unidos da América. Nós,
em Minas Gerais, convivemos em perfeita harmonia e paz com todas
as comunidades do mundo: árabe, americana, britânica, judaica,
israelita, em Belo Horizonte, comunidades que prestam serviço de
relevância ao Estado, que têm trazido ao povo mineiro contribuição
em todas as áreas, merecendo atenção e respeito de todos nós.
Contribuição esta de que não podemos nos esquecer. O que mais me
chama a atenção é a convivência entre elas no Estado.
Constantemente em intercâmbio com seu país, convivem em paz
aqui. Preocupa-me o fato de alguns quererem trazer-nos conflitos. Os
problemas do Oriente Médio só podem ser resolvidos lá, pois a luta
acontece lá. A questão da água acontece nas colinas de Golan. Não
temos esse problema entre as comunidades, pelo contrário, elas
contribuem com o Estado.

Este é um dia de muita tristeza, de lamento, de choro para o mundo,
pois não só os americanos perderam seus conterrâneos. Havia
também brasileiros na torre. Vi, hoje, na televisão, a citação do nome
dos brasileiros, e suas famílias cientes de que o contato nunca
acontecerá. Foi uma força terrorista e beligerante, que todos
repudiamos. Esse 11 de setembro não pode ser esquecido, como
também nenhum ato terrorista, porque a história tem-nos mostrado
que esse não é o caminho. O caminho apontado é o da paz e da
harmonia entre os povos, da maneira que vivem em Minas Gerais.

Junto-me ao Deputado Amilcar Martins, que fez uma manifestação
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de pesar pelo dia de hoje. Que o 11 de setembro seja um grande
exemplo de como as coisas não podem acontecer no mundo em que
vivemos. As experiências anteriores demonstram que esse não é o
caminho. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, após
a Segunda Guerra, que ceifou tantas vidas, ficou demonstrado que o
preconceito racial e a discriminação levam a grandes desastres.

Não podemos permitir que isso aconteça nesse tempo em que
estamos vivendo. Quero juntar-me, hoje, ao Deputado Amilcar Martins
e a tantos no mundo que estão lutando pela paz, para que vença o
amor, e quero lembrar, Deputado Amilcar Martins e Pastor Genaro, o
Apóstolo Paulo, Igreja de Corinto, Capítulo 13, Primeira Carta: "tudo
passa, tudo um dia vai passar, apenas o amor permanecerá para
sempre. Não adianta falar a língua dos anjos, não adianta dar tudo
que tenho para os pobres, se não houver amor, nada serei". Espero
que vença o amor, e não o terrorismo, a violência, porque têm-nos
trazido grande tristeza e lamento. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Genaro.
• Deputado Antônio Genaro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

quero, nesta oportunidade, fazer minhas as palavras dos colegas que
me antecederam, especialmente o Deputado Amilcar Martins, que nos
surpreendeu com memória impressionante ao citar, de cor, trechos da
literatura brasileira, e também as do Deputado João Leite, que se
manifestou concordando com o Deputado Amilcar Martins no
equilíbrio e no bom-senso. Gostaria de dirigir-me aqui - se é que estão
nos ouvindo ou assistindo, ou disso terão conhecimento - tanto à
comunidade americana quanto às comunidades árabe e israelense, e
lembrar que esta Nação, o Brasil, é berço da paz, se analisarmos sua
história e sua tradição. Nesta Nação convivem dezenas de culturas e
religiões diferentes, e, com tudo isso, conseguimos viver em paz.

Quando visitamos determinadas cidades, como Bauru, onde fui
criado, no interior de São Paulo, vemos a comunidade judaica com a
comunidade árabe vivendo em plena comunhão ; Sei que os ânimos
no Oriente Médio sempre foram exacerbados. E uma história muito
longa, milenar, com problemas e dificuldades históricas e territoriais. O
que não podemos é apregoar esse ódio, destruidor, destrutivo, que só
alimenta a vingança, o que há de mais sórdido na natureza humana,
como bem ressaltou o Deputado Marcos Régis. De dentro do ser
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humano podem-se tirar coisas boas e ruins. Se pendermos para o
lado das palavras exasperadas e extremistas, tiraremos o que há de
mau; mas, se usarmos palavras boas, considerando cada indivíduo, a
sua liberdade de ser, cada nação, tiraremos coisas boas. Não gostaria
de destacar nenhuma nação como maligna. Mas poderia ressaltar que
existem seres humanos que se deixam levar pelo mal. Temos bons e
maus cidadãos quer americanos, quer árabes.

E verdade que toda nação, quando se destaca como poderosa
econômica ou militarmente, será odiada, mesmo porque o ser
humano, quando tem muito poder, fica meio assoberbado. Assim é a
História, e todo o mundo que a conhece sabe disso.

Quero deixar, por último, a minha palavra de tristeza pelo que
aconteceu no dia 11/912001. Na ocasião, não morreram americanos
simplesmente, mas representantes de mais de 40 nações do mundo.
Morreram brasileiros, japoneses, ingleses, franceses e africanos.

Não podemos, pois, em hipótese alguma, apoiar nenhum tipo de
violência, como bem lembrou o Deputado João Leite, ao mencionar a
carta do apóstolo São Paulo à Igreja cristã de Corinto, no capítulo 13
da primeira epístola aos Coríntios. Trata-se de uma leitura das mais
belas; ali se diz que o amor não é invejoso, não é ciumento; o amor
tudo pode e tudo suporta; o amor tudo vence. O que está faltando em
nosso mundo é exatamente isto: amor. E esse amor - recitado e
descrito pelo apóstolo São Paulo - é diferente daquele que o homem
conhece, um amor, digamos assim, muito mais de atrações físicas. O
amor descrito por São Paulo é ágape, divino. Está faltando, portanto,
amor de Deus na raça humana.

Peço a Deus que essas comunidades que vivem em crise possam
se acertar, porque o caminho não é o da violência. A palavra de Deus
diz, na Bíblia: "A vingança não pertence ao homem, pertence a Deus".
E, toda vez que o homem toma a vingança em suas mãos, tudo dá
errado.

Então, deixo aqui minha palavra de pesar pelas mortes ocorridas,
quando se completa o primeiro ano dessa grande catástrofe. Que
nenhuma pessoa tenha a inspiração de pegar um avião e jogá-lo em
cima de alguma casa, pois ninguém merece isso! Obrigado.

Sem revisão do orador.
Encerramento



O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - A Presidência
verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a reunião
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados
para a reunião ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 209a REUNIÃO ESPECIAL, EM 2/9/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Amilcar
Martins - Palavras do Secretário Angelo Osvaldo de Araújo Santos -
Palavras do Sr. Serafim Jardim - Apresentação musical - Exibição de
vídeo - Entrega de placa - Lançamento da "Revista do Legislativo" -
Entrega de troféus - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Agostinho Patrús - Ambrósio Pinto - Amilcar

Martins - Maria Olívia - Rêmolo Aloise.
Abertura	-

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 20h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Agostinho Patrús, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Compõem a Mesa os Exmos. Srs. Angelo Osvaldo de
Araújo Santos, Secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais e
Presidente Executivo da Comissão Estadual de Comemoração do
Centenário de JK, representando o Governador do Estado, Dr. Itamar
Franco; Serafim Jardim, Presidente da Casa de Juscelino,
representando a família de Juscelino Kubitschek; Aécio Cunha, ex-
Deputado Federal; Israel Pinheiro Filho, ex-Deputado Federal; José
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Maria Couto Moreira, Diretor-Geral da Imprensa Oficial; Vera Alice
Cardoso Silva, professora do Departamento de Ciência Política da
Universidade Federal de Minas Gerais; Divaldo Jardim, Diretor da
Sociedade Mineira de Agricultura; e o Deputado Amilcar Martins, autor
do requerimento que deu origem a esta comemoração.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Srs. João Pessoa de Castro

Araújo, Diretor do jornal ÍQ Ruralista"; Francisco Costa, Presidente da
Associação dos Procuradores Federais; Darci de Souza Lima,
Vereador e Diretor da UVEMIO, representando a Sra. Branca Castilho,
Presidente da Associação; José Gama Dias, assessor do Reitor da
UEMG, representando o Magnífico Reitor José Antônio dos Reis; e
Carlos Megale, Superintendente da COPASA. Em seu nome,
gostaríamos de saudar a presença dos familiares e dos amigos do
saudoso Juscelino Kubitschek.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do centenário

de nascimento de Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado pelo Coral da Assembléia, sob a regência de
Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Secretário Angelo Osvaldo de Araújo Santos; Serafim
Jardim; ex-Deputado Federal Aécio Cunha; ex-Deputado Federal
Israel Pinheiro Filho; José Maria Couto Moreira; Vera Alice Cardoso
Silva; Divaldo Jardim; Deputado Amilcar Martins; senhores, senhoras,
meus queridos conterrâneos diamantinenses, é com grande satisfação
e emoção que esta Presidência dá início à reunião especial
comemorativa do centenário deste cidadão do mundo e exemplo de
mineiridade: o estadista Juscelino Kubitschek de Oliveira.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais orgulha-se de ter dado o
nome desse brasileiro tão amado pela sua gente ao Plenário desta
Casa, palco da democracia e espaço privilegiado de defesa dos
direitos do povo de nossa terra.

A história de Diamantina, berço de nosso ex-Governador e ex-
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Presidente, remonta aos tempos pioneiros da mineração no
Estado, aos tempos da busca do ouro e do diamante, que deram
origem a uma surpreendente elite intelectual em Minas. Nessa época,
surgiram vilas e arraiais e foram erguidas capelas e igrejas, belíssimos
monumentos da arquitetura, por onde circularam poetas, pintores e
músicos, tornando ainda mais refinada a alma desses lugares. Tomás
Antônio Gonzaga, Antônio Francisco Lisboa, Manuel da Costa Ataíde,
Lobo de Mesquita participaram da construção dessa nata intelectual,
que se tornou a mais sofisticada da América portuguesa.

Minas Gerais, desde cedo, esteve atento às idéias iluministas que
transformavam a Europa e foi capaz de assimilá-las de maneira
própria e original. O mundo passou a conhecer o jeito mineiro de
reelaborar as idéias e recriar a cultura. Richard Burton, viajante inglês
do século XIX, surpreendeu-se com o alto grau de civilidade da gente
de Diamantina. Foi nessa época que a cidade, jóia lapidada no século
XVIII, viu nascer JK, fruto digno da herança da terra dos Inconfidentes,
herança essa comprometida com o progresso e a liberdade. Juscelino
veio de família pobre, filho do caixeiro-viajante precocemente falecido
João César de Oliveira e da Profa. Júlia Kubitschek. Embora
Diamantina, assim como os Kubitscheks de Oliveira, estivesse
empobrecida pelo esgotamento da mineração, não deixaria morrer a
tradição que a tornaria patrimônio cultural da humanidade.

Com certeza, esse ambiente de arte e cultura influenciou o
Presidente que modernizaria o País, recorrendo à colaboração dos
maiores artistas brasileiros. Juscelino, menino diamantinense
alfabetizado pela própria mãe, iria valorizar Cândido Portinari, Oscar
Niemeyer, Lúcio Costa, Alberto da Veiga Guignard, unindo intelectuais
e políticos na promoção das artes e da cultura, esforço que logo
despertou o interesse mundial.

Ao deixar sua cidade, JK tinha um encontro com a história. Ele iria
realizar o velho sonho da integração brasileira, criando a nova Capital
no planalto goiano.

Integrar, essa era sua vocação, a vocação que definiu o estadista.
Como Prefeito de Belo Horizonte, procurou trazer a cidade da era
positivista de Aarão Reis para os tempos modernos, abertos ao
cosmopolitismo, ao progresso e também a uma arquitetura
caracterizada pelo funcionalismo e racionalidade. A Pampulha



396
constitui o símbolo dessa integração.

Como Governador do Estado, Juscelino voltou sua atenção
sobretudo para a expansão da energia elétrica e para a abertura de
estradas. Foi, assim, responsável pela integração espacial de um
território antes disperso em várias Minas. Ao mesmo tempo, resgatou
a vocação industrial dos antigos mineradores.

Finalmente, Brasília concretizou sua percepção do destino nacional.
O Brasil desloca-se definitivamente do litoral para o centro. O País
ganha um coração e articula-se, com mais equilíbrio, em um só corpo.

Enquanto isso, as iniciais de seu nome tornavam-se a marca de uma
época. De todos os Presidentes do século XX, apenas dois são
reconhecidos por identificarem um período da história republicana.

Getúlio Vargas capitaneou uma revolução, uma ditadura e, ainda,
um mandato democrático, ao longo de 24 anos. Foi precursor da
industrialização e da legislação social no País, dando origem a um
estilo de governar hoje conhecido como Era Vargas.

Os anos JK são apenas cinco, mas, como em seu lema eleitoral,
valem por cinqüenta. Período marcado pela paz, conquistada graças
ao espírito de conciliação e à generosidade próprios de JK, mas
também pelo grande crescimento do País, que passou a ser ouvido
com mais respeito no contexto mundial.

Nesses cinco anos nascem a Bossa Nova e o Cinema Novo, duas
grandes contribuições brasileiras à cultura mundial. Em 1958, o povo
comemora nas ruas nossa primeira Copa do Mundo, num clima
espontâneo de otimismo e alegria.

Os anos JK foram os da afirmação nacional, quando perdemos
qualquer complexo de inferioridade diante de outras nações. Juscelino
foi o estadista que Minas deu ao Brasil, para que o mundo nos visse
com outros olhos. O Brasil destacava-se mundialmente no esporte e
na arte, que conciliava os aspectos erudito e popular.

O Brasil de JK construía o seu futuro com uma grande dose de auto-
estima, esse sentimento que precisamos urgentemente resgatar. No
entanto, o País e a própria vida não se mostraram gratos àquele que
sempre mereceu o carinho do povo. O infausto Ato Institucional n° 5,
lançando suas sombras sobre a vida de todos os cidadãos, liquidaria o
resto de liberdade que o golpe de 1964, interrompendo a democracia,
impusera aos caminhos nacionais.

rÀ'1
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As prisões encheram-se não apenas de políticos, mas também

de intelectuais e artistas, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ferreira
GulIar e Carlos Heitor Cony. Ao lado deles, estaria JK, que tanto
defendeu a liberdade e a democracia. Juscelino permaneceu preso,
durante vários dias, em um quartel de Niterói, sem roupa para trocar e
nada para ler. Dali sairia para um mês de prisão militar e, em seguida,
para o exílio, compartilhado por todos os que se viam perseguidos por
suas idéias. E a grande idéia de JK chamava-se convivência
democrática.

Acusado de ligação com os comunistas e de corrupção, era
submetido a interrogatórios humilhantes cada vez que interrompia seu
desterro e voltava ao País. Entretanto, para irritação dos militares, era
recebido com grandes manifestações de carinho popular.

Nesse tempo fora do País, sua saúde começou a fraquejar, mas
morreria no Brasil, em agosto de 1976. Seu automóvel foi atingido por
um ônibus e arremessado contra uma carreta, que vinha em direção
contrária.

As dúvidas sobre o acidente nunca foram esclarecidas. Aqueles
tempos, com ditaduras espalhadas por todo o continente, eram
suspeitos. Na mesma época, morriam, em circunstâncias estranhas,
dois outros opositores do regime da época: Carlos Lacerda e João
Goulart.

O mistério em torno da morte de Juscelino Kubitschek transformou-o
num mito para todos os brasileiros. O seu fim, pela obscuridade e
dúvida, foi tão polêmico quanto a de outro mineiro, o inconfidente e
poeta Cláudio Manuel da Costa, cidadão de Mariana, cujo suicídio na
prisão parece ter sido forjado.

JK, conduzido pela morte ao tempo dos mitos, ao não-tempo
reservado aos deuses e aos heróis, também dispõe de um lugar
relevante na história.

Como Tiradentes, outro símbolo nacional, Minas produziu o
Presidente pé-de-valsa e seresteiro que sempre se misturou ao povo.
No cortejo de seu sepultamento, em mais de uma ocasião, a multidão
tomou em suas mãos a urna, aos gritos de "o povo leva", entre vivas a
JK e à democracia.

Hoje, o povo mineiro, que esta Casa representa, leva Juscelino
Kubitschek de Oliveira em seu coração, reconhecendo sua
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generosidade e sua disposição para nos conduzir à posição que
nos cabe neste planeta, como povo criativo e capaz de escrever sua
própria história.

Palavras do Deputado Amilcar Martins
Exmos. Srs. Presidente Deputado Wanderley Ávila. Angelo Osvaldo

de Araújo Santos, Serafim Jardim, Aécio Cunha, Israel Pinheiro Filho,
José Maria Couto Moreira, Divaldo Jardim e cara Profa Vera Alice
Cardoso, para minha alegria, esta Mesa está composta apenas de
amigos pessoais, companheiros de longa data, e de uma colega de
faculdade.

Senhoras e senhores, amigos de Juscelino, esta é uma noite muito
especial na história desta Casa. Reunimo-nos aqui, para, mais que o
centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek, celebrar sua vida.

Peço ao Presidente e aos convidados licença para quebrar o
protocolo e, em vez de ler um discurso, falar de JK e de sua vida de
maneira informal; falar, sobretudo, com o coração, apesar de não ter
tido o privilégio de conviver com ele. Nossos contatos não foram
numerosos, mas me lembro bem da sua simpatia, da sua figura
impressionante e, sobretudo, do imenso orgulho que meu pai, Amilcar
Viana Martins, sentia de ter trabalhado com Juscelino no Governo
Federal, tendo sido por ele convocado para ser Diretor do Instituto
Osvaldo Cruz e, em seguida, Diretor do Departamento Nacional de
Endemias Rurais. Durante a vida inteira, meu pai manifestou orgulho
de ter feito parte da equipe de Juscelino.

Minas Gerais tem sido pródiga e generosa com os mineiros.
Exemplo disso são Tiradentes e os Inconfidentes, Bernardo Pereira de
Vasconcelos, Onório Hermeto Carneiro Leão, Marquês de Sapucai,
Teófilo Otoni, todos esses do Império; e Cesário Alvim, Silviano
Brandão, Afonso Pena, do começo da República. Lembram-se ainda
os Bias Fortes e os Andradas, Crispim Jacques e Antônio Carlos,
Bernardes e tantos outros. Mais recentemente, destacam-se, como
contemporâneos de Juscelino, Pedro Aleixo, Milton Campos,
Capanema, Alkimim, Renato Azeredo, Tristão da Cunha, João
Pinheiro, Israel Pinheiro, Tancredo Neves, Santiago Dantas, os Meio
Franco e tantos outros mineiros ilustres.

Não é fácil se destacar nesse grupo. Juscelino conseguiu e foi o
mais querido, foi o mais amado dos mineiros. Para nós, mineiros, não
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é difícil falar sobre a sua vida, desde o seu nascimento, em
Diamantina, num sobrado da Rua Direita, numa casa que pertencia a
seu avô, há um século. Sua infância foi modesta, humilde, pobre.
Ficou órfão antes de completar três anos de idade e dizia que a
lembrança mais antiga, mais remota de sua memória era justamente o
enterro de seu pai, à noite, o féretro com a banda de música tocando
a marcha fúnebre. Ele ao lado de sua irmã, Naná, um ano mais velha,
e dizia: "Adeus, papai". Veio, em seguida, a mudança para Grupiara, e
ele deixou a sua infância em Diamantina, infância feliz apesar de
modesta, humilde e pobre, povoada pelas histórias e lendas contadas
por Augusta da Generosa, filha de escravos que, com a sua meiguice
e doçura, ajudou D. Júlia a cuidar dos dois meninos. Dona Júlia,
professora, tinha de trabalhar, porque, orgulhosamente pobre, não
dependeu de ninguém para cuidar de seus filhos.

Juscelino passou assim a sua infância tranqüila, em Diamantina. Era
coroinha do Pe. Lessa, na Igreja de Nossa Senhora da Luz, e cresceu
entre missas, novenas, procissões e a festa do Divino, a mais bonita
de Diamantina. Lembrava-se de um carneirinho, que foi seu
companheiro na infância - o Gigante, como o chamava -, comprado
como presente de uma amiga da família, que lhe deu dinheiro quando
ele fez a Primeira Comunhão.

Em suas recordações estavam a visão do Cometa Harley, os
cuidados da mãe, que o educou, que lhe ensinou as primeiras letras, a
passagem pelo Seminário dos Lazaristas, o seu esforço para
continuar estudando, a luta para se tornar telegrafista; finalmente, a
vinda para Belo Horizonte, a Escola de Medicina, época em que
trabalhou muito, para continuar estudando. Lembre-se sua formatura,
o primeiro emprego como médico, o funcionário da Imprensa Oficial,
depois da Santa Casa, o aperfeiçoamento na França, com o Prof.
Maurice Chevassu da Faculdade de Medicina de Paris, e também na
Alemanha. De volta ao Brasil, ingressou na Polícia Militar e participou
da Revolução de 32 - quando foi convocado como Capitão-Médico
para integrar justamente o Teatro de Guerra do Túnel da Mantiqueira,
que teve um papel fundamental na sua vida, e onde fez muitas
amizades, em particular com aquele que o introduziu na vida pública,
Benedito Valadares. Em seguida, vem toda a trajetória pública de
Juscelino, que é muito conhecida. Trabalhou, primeiramente, no
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gabinete, com Benedito Valadares; e, em seguida, em 1934,
disputou seu primeiro mandato, como Deputado Federal, sendo o
Deputado mais votado de Minas Gerais. Foi eleito pelo Partido
Progressista, ao lado de tantos outros amigos, como Alkmin, Pedro
Aleixo, Gabriel Passas, seu futuro cunhado, e Negrão de Lima.
Nomeado Prefeito de Belo Horizonte, promoveu uma verdadeira
revolução na cidade, uma cidade tacanha, que Juscelino começou a
modernizar, não só com a Pampulha, mas com sua visão de estadista,
pensando no futuro e nas grandes transformações.

Eleito para o Governo de Minas, dedicou-se rigorosamente ao
binômio energia e transporte, com o qual se elegeu. Depois,
Presidente da República, realizou seu plano de metas e seu sonho de
fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. Eleito Senador por Goiás, viveu
um período negro em sua vida, enfrentando a perseguição, a
covardia, a injustiça e a incompreensão. Essa é a vida pública de
Juscelino.

Mas prefiro falar, ainda que rapidamente, sobre um conjunto de
qualidades, um conjunto de características, traços de personalidade
que o diferenciaram de outros políticos, de outras pessoas. Foi uma
combinação particularmente feliz de traços, alguns herdados de seu
pai, outros da família de sua mãe, que permitiu que ele se tornasse
esse homem tão especial, um exemplo para todos nós. Refiro-me, em
primeiro lugar, à audácia, à crença no futuro, à coragem, à
determinação e perseverança, ao otimismo, à ousadia, à alegria de
viver. Essa determinação, essa crença no futuro do Brasil, essa visão
otimista e de esperança é a marca registrada de Juscelino, presente
em todos os atos de sua vida. De seu pai herdou a alegria de viver e o
otimismo. A disciplina de trabalho foi herdada de sua mãe, sempre de
pés no chão, professora, pobre, que trouxe para ele características
como dignidade e firmeza de caráter. Outro traço, que marca sua
personalidade definitivamente, é a sua generosidade, tolerância,
equilíbrio, capacidade de perdoar e de conciliar. E notável que, em
seu coração, absolutamente enorme, não havia espaço para o ódio. E
exatamente essa característica, a capacidade de perdoar, de
aglutinar, de atrair contrários, de conciliar, que o transformou no
grande condutor de homens e dos seus grandes projetos.

E esse o exemplo de que tanto precisamos para a política de Minas
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e do Brasil. Para ser breve, lembro a sua sensibilidade, que foi
fundamental para humanizar esse grande construtor e desbravador,
uma enorme sensibilidade para as questões sociais e espirituais. Esse
traço favoreceu o acercamento de Juscelino a um grupo fantástico de
intelectuais: Autran Dourado, Augusto Frederico Schmidt, Ciro dos
Anjos, o que lhe permitiu, no processo transformador da realidade
brasileira - como Prefeito, Governador e Presidente -, construir obras
fantásticas como a Pampulha, para a qual trouxe a Belo Horizonte
Neimeyer, Portinari e Burle Marx, grandes gênios da vida cultural e
artística do Brasil. Essa combinação única de capacidade
empreendedora e de sensibilidade possibilitou a Juscelino, nesse
processo de modernização de Belo Horizonte, trazer Guignard para
criar uma escola de artes plásticas em Minas, a qual transformou a
vida cultural de Belo Horizonte e de todo o Estado.

E é essa combinação fantástica que lhe dá a dimensão social de
exemplo único de brasileiro que acreditou no seu País, na sua gente,
que soube perdoar até mesmo nos momentos de maior dificuldade,
quando foi injustiçado, perseguido, humilhado, desrespeitado como
ex-Presidente; que não carregou ódio no coração e deixou-nos esse
legado de paz, de grandeza, de pensamento afirmativo, de crença no
futuro do País. Por tudo isso, Juscelino permanece como exemplo
para todos nós. Que seu exemplo não seja esquecido pelas gerações
futuras; que sua presença iluminada permaneça abençoando todos os
mineiros. Obrigado.

Palavras do Secretário Angelo Oswaldo de Araújo Santos
Exmo. Sr. Presidente Deputado Wanderley Ávila; Exmo. Sr. Serafim

Jardim, que representa a família de JK e a sua própria - seu pai, José
Geraldo Jardim, recentemente fez 100 anos, tendo sido conterrâneo e
contemporâneo de JK, testemunha viva de todo o processo celebrado
aqui, hoje -; senhoras e senhores, tenho a honra de trazer a palavra
do Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Itamar Franco, que se
associa às homenagens que o Legislativo mineiro presta, no Plenário
Juscelino Kubitschek, ao grande Prefeito de Belo Horizonte,
Governador de Minas Gerais e Presidente da República, o estadista
mineiro e diamantinense Juscelino Jubitschek de Oliveira.

O Governador do Estado constituiu uma comissão que vem
procurando estimular, apoiar e incentivar atividades que se

rÃ
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multiplicam por todo o Estado, especialmente em Diamantina e
Belo Horizonte, pólos de irradiação dessa grande mobilização, a fim
de que possamos, de fato, evocar Juscelino Kubitschek e celebrar-lhe
os 100 anos de nascimento.

Temos registrado, nos últimos anos - e tudo isso coincidiu com os
quatro anos de Governo de Itamar Franco -, um número
impressionante de centenários, o que denota a expressividade e a
força daquela geração que surgiu no fim do século XIX e nos
primeiros dias do século XX. Ainda há pouco, evocávamos o
centenário de Milton Campos, de Gustavo Capanema, de Pedro
Aleixo e de José Maria de Alkmin. Estamos caminhando para o
centenário de Carlos Drumond de Andrade, no dia 31 de outubro, e
estamos a dez dias da comemoração dos 100 anos de nascimento de
Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Não se trata apenas de um conjunto de efemérides, de um registro
acadêmico ou nostálgico em que vamos relembrar biografias, recordar
pontos culminantes e iluminar lições que permanecem. Trata-se, de
fato, da reconstrução da nossa memória histórica, que foi tão abalada
ao longo do regime militar, quando se obscureceram referências,
registros, laços e vínculos fundamentais para o processo de
construção da nossa identidade. E esta se faz a partir da nossa
memória e do registro consciente daqueles fatos que balizam a linha
evolutiva do processo civilizatório e cultural do nosso País.

O que fazemos nesses centenários não é simplesmente a laudação,
mas o exercício de se abrir acesso às novas gerações, para que
possam conhecer personalidades marcantes e para que possam,
através dessas personalidades e biografias, adentrar na própria
história de Minas Gerais e do nosso País. A história de Juscelino
Kubitschek é profundamente rica, como aqui demonstraram o
Presidente Wanderley Ávila e o Deputado Amilcar Martins.

Se lermos "Minha Vida de Menina", as anotações da menina Alice
Brant, do final do século XIX, em Diamantina, publicadas depois, sob
o pseudônimo de Helena Morley, poderemos sentir, naquela
Diamantina fina e secular, o ambiente em que o Juscelino viveria, ali,
na aurora do século XX.

Uma cidade que vivia na eterna expectativa da possível localização
de algum diamante, da possibilidade de progresso, que poderia vir
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com a chegada do trem ou com alguma mudança que viesse a
ocorrer aqui, ali, naquele sem-fim do Alto Espinhaço, dos azuis da
serra do ltambé.

Juscelino saiu de Diamantina, uma pequena cidade do garimpo de
Minas Gerais, do nosso profundo sertão, para tornar-se, de fato,
cidadão do mundo e o homem que soube ser um marco fundamental
para Minas Gerais e para o Brasil, pela associação que fez entre os
valores da tradição e os apelos da modernidade.

Quando falamos em Pampulha, não podemos esquecer que foi
também Juscelino quem instalou o Museu Histórico Abílio Barreto, na
Fazenda do Córrego do Leitão, remanescente, quase único, do antigo
arraial de Curral dei-Rei, arrasado pela construção de Belo Horizonte
no final do século XX.

Quando pensamos em Juscelino trazendo Guignard para Minas
Gerais, em 1944, para criar sua escola no Parque Municipal, devemos
igualmente pensar nele mandando fazer a erma do túmulo de
Alphonsus de Guimarães, em Mariana, e do túmulo de Bernardo
Guimarães, no Cemitério São José, em Ouro Preto.

Quando vemos Juscelino mandando realizar a primeira exposição
de arte moderna em Belo Horizonte, em 1944, no Edifício Mariana,
trazendo um resumo da Primeira Bienal de São Paulo, em 1951, na
Galeria do Edifício Dantés, também o vemos convidando Cecília
Meirelles para escrever, em Ouro Preto, "O Romanceiro da
Inconfidência".

Esse homem tinha uma dimensão dialética do passado e do futuro a
partir de uma visão otimista, audaciosa e revolucionária do presente.
Queria abreviar o tempo, encurtar a distância entre a sua geração e o
futuro do Brasil, este País de um futuro que nunca chegava. E hoje
vemos que o nosso futuro está mais distante de nós do que o
passado. Aquele futuro pelo qual propugnava Juscelino para que se
abreviasse, para que chegasse mais perto de nós, ficou mais distante
do que o passado. Hoje, Juscelino está mais próximo de nós do que
aquele futuro. Ao desviar da nossa história, distanciamo-nos do futuro.

A lição de Juscelino é a de quem soube compreender a história de
Minas Gerais e a história do Brasil, para fazer uma verdadeira
revolução na nossa Pátria.

Há poucos dias, li um livro sobre Tiradentes, publicado por uma
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historiadora da arte, de São Paulo, que se fixa nos simbolismos do
mito Tiradentes, em algumas partes, até mesmo no imperialismo
cultural de Minas Gerais. Nosso Estado é fabricante de mitos.
Tiradentes é um deles, para o que contribuíram Gustavo Capanema,
ao tempo de Getúlio Vargas, e Juscelino Kubitschek, na Presidência
da República. Foi Juscelino que, há 50 anos, em 1952, como
Governador do Estado, criou todo o rito da Medalha da Inconfidência e
das celebrações do 21 de Abril na Praça Tiradentes, em Ouro Preto.

Não somos criadores de mitos. Na verdade, somos protagonistas da
história. Sendo assim, estamos na dianteira do tempo e na linha de
frente do próprio processo histórico. E assim que Tiradentes se
matriculou luminosamente na história do Brasil. E assim que Juscelino
Kubitschek é o farol do século XX. Hoje, a nova geração tem todo o
interesse em descobrir, com encantamento, a sua personalidade
fascinante. Não se trata de um mito, e sim da liderança que alguém
exerceu no seu tempo, antecipando-se a ele.

Parece-me que essa é a definição adequada para Juscelino, que
vem de uma região que sempre produziu grandes intérpretes da
realidade e grandes antecipadores do tempo; que vem da região de
Teófilo Otôni, precursor da República brasileira, e da de João
Pinheiro, homem que embasou o pensamento republicano mais
autêntico, fundado no Positivismo, o qual, seguramente, como
Juscelino, teria sido Presidente da República, se não tivesse falecido
tão jovem, ainda como Governador de Minas, no início do século.

Juscelino Kubitschek foi, como muito bem disse o Deputado Amilcar
Martins, o mais brilhante de uma geração de homens brilhantes, de
homens fulgurantes. Basta lembrar os centenários que evocamos há
pouco, como o de Abgar Renault, seu Secretário da Educação em
Minas, e o de João Alphonsus, filho do grande poeta Alphonsus de
Guimarães. Como todos os outros da década de 20, Juscelino tinha a
visão da modernidade. Aparece no tardo ou no alto modernismo, com
a construção da Pampulha e as outras obras feitas por Niemeyer em
Minas Gerais, mas sempre com o pensamento modernista de buscar
a origem da cultura brasileira, as raízes do Brasil, a linha evolutiva da
nossa construção, e sua presença autêntica e afirmativa no contexto
cultural, mundial, globalizado. Ele possuía a peculiaridade de quem
sabe o que é original, porque tinha berço, porque sabia o que é
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Diamantina.

Estamos no Governo Itamar Franco muito satisfeitos e encorajados,
neste momento, com as celebrações do centenário de Juscelino
Kubitschek. Recuperamos a Escola Estadual Júlia Kubitschek, nome
de sua mãe, em Diamantina, e o painel de Di Cavalcanti, pintado para
essa escola. A marca de Juscelino é inquestionável: uma escola feita
por Oscar Niemeyer com um painel de Di Cavalcanti.

Há diversas outras providências em curso. No dia 11, o Governador
deve inaugurar, no Palácio das Artes, a exposição "JK: o Estadista da
Modernidade", que mostra como esse homem foi importante para o
compromisso transformador, ao longo do século XX. E, no dia 12, o
Governo de Minas se transfere para Diamantina, para a realização
das grandes celebrações. A tarde, o Governador do Estado irá à
Usina Hidrelétrica de ]rapé, que a CEMIG está construindo no rio
Jequitinhonha, para celebrar, de maneira muito cara a Juscelino
Kubitschek, em uma grande obra, os 50 anos da CEMIG, por ele
criada em 1952, e o centenário do grande Presidente, desse eterno
"peixe vivo" do Jequitinhonha.

Nossas congratulações, em nome do Governo do Estado, da
Secretaria da Cultura e da Comissão Especial do Centenário de
Juscelino Kubitschek, presidida pelo Exmo. Sr. Deputado Antônio
Júlio, e a nossa palavra de solidariedade, de fraternidade à
Assembléia Legislativa, por esta iniciativa tão importante. Parabéns,
Deputado Amilcar Martins! Parabéns, Legislativo mineiro! Que todos
possamos, em cada cidade de Minas, em cada um dos 853
municípios do nosso Estado, lembrar Juscelino Kubitschek,
atualizando suas lições no cotidiano de nossa vida comunitária! Que
nos possamos lembrar de Juscelino como um homem que soube
compreender a história, para transformá-la, buscando uma vida
melhor para todos! Muito obrigado.

Palavras do Sr. Serafim Jardim
Exmos. Srs. Deputado WanderleyAvila, representando o Presidente

da Casa, Deputado Antônio Júlio; Angelo Osvaldo de Araújo Santos,
meu amigo, que tem ajudado bastante a Casa de Juscelino; ex-
Deputado Federal Aécio Cunha, meu amigo; ex-Deputado Federal
Israel Pinheiro Filho, filho do construtor de Brasília e grande amigo de
JK; Exmo. Sr. José Maria Couto Moreira, filho de um grande amigo de

rs



406
Juscelino, Vivaldi Moreira; Profa. Vera Alice Cardoso Silva; meu
querido irmão Divaldo Jardim; Deputado Amilcar Martins; é um prazer
e uma honra estar aqui representando a família de Juscelino
Kubitschek. Em nome de Maristela Kubitschek, quero agradecer ao
Presidente desta reunião, meu amigo Wanderley Avila, e, de coração,
a quem apresentou o requerimento de solicitação desta homenagem,
Deputado Amilcar Martins.

No convite que esta Assembléia fez, estava escrito: "O que mudou
no Brasil a partir do Governo de Juscelino Kubitschek?". Quero dizer a
esta Casa que Juscelino Kubitschek, em quatro anos de
administração, de 1951 a 1955, fez um excelente Governo. E teve o
apoio desta Casa. Esta Assembléia sempre esteve a seu lado. E ele
tinha por esta Casa muita admiração e respeito.

Ao iniciar o seu Governo, em 1951, com o binômio energia e
transporte, já dizia que a energia que Minas produzia mal dava para
iluminar a pobreza do interior mineiro. Ele encontrou Minas com
200.000 cv instalados, que elevou para 600.000 cv com as usinas de
Itutinga e Tronqueiras e com as duplicações de Gafanhoto e Pai
Joaquim. Minas viu mudar o seu potencial elétrico de 200.000cv para
600.000cv. Além disso, tivemos mais 1 50.000cv por iniciativa própria,
a que o seu Governo deu todo o apoio.

Com relação a rodovias, teve o apoio desta Casa quando enviou um
requerimento pedindo o financiamento para construir 2.0001km de
novas e modernas rodovias. Apesar da UDN, que fez obstrução a
esse requerimento durante nove meses, ele construiu 3.0871km,
sulcando este Estado em todas as direções.

Esse foi o Governo de Juscelino Kubitschek, com o apoio desta
Casa. E o que mudou no Brasil depois de seu Governo? Foi com essa
administração que Juscelino chegou à Presidência da República, em
1956, e encontrou um Brasil com 800km de estradas asfaltadas;
produzindo pouco mais de 6 mil barris de petróleo; conhecido como
"Brasil, Capital Buenos Aires"; que não fabricava nada e tinha de
importar até linha para costurar. Mas, em cinco anos. Juscelino mudou
este País e sua imagem. O Brasil cresceu, mudou, transformou-se. E
outros países se impressionaram conosco.

O Brasil de Juscelino Kubitschek foi campeão mundial de futebol;
ganhou em Wimbledon, com Maria Ester Bueno; foi campeão mundial
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de basquete e de boxe, com Eder Jofre; e ganhou medalha de ouro
no salto triplo, com Ademar Ferreira da Silva. E o País crescia com a
bossa nova e com o cinema novo.

E Juscelino deixou a Presidência porque quis; porque era um
autêntico democrata. Se quisesse, teria ficado por mais tempo na
Presidência da República - e chegou até a ser procurado por políticos
da época que tinham essa intenção. Mas ele não admitiu; quis
entregar o Governo ao seu sucessor e realmente o fez: entregou o
Governo a Jânio Quadros, que, sete meses depois, renunciou.
Depois, veio a confusão que conhecemos até a Revolução de 1964,
que foi ingrata e injusta com Juscelino.

Eu, Serafim Jardim, embora algumas vezes me critiquem por isso,
creio que a Revolução de 1964 impediu que Juscelino voltasse à
Presidência em 1965. E por quê? Porque os países do Primeiro
Mundo tinham receio do crescimento do Brasil, que precisava de um
bom administrador, de um gerente, e sabiam que o tínhamos
encontrado em Juscelino Kubitschek. Assim, impediram que Juscelino
voltasse em 1965. Se isso tivesse acontecido, este País seria
completamente diferente. Juscelino iria investir na agricultura - aliás,
seu projeto para a agricultura -" 5 Anos de Agricultura, 50 Anos de
Fartura" - está no Memorial JK. Sabiam que Juscelino era o
administrador, o gerente de que o Brasil precisava. Iríamos construir a
Belém-Brasília, como acabamos fazendo. Iríamos chegar até o
Pacífico e, depois disso, seríamos parceiros deles. Então, impediram
que JK voltasse em 1965.

E sei do sofrimento do Presidente, porque com ele convivi durante
nove anos. Juscelino era um homem bom, que sofreu muito. O
sofrimento de Juscelino foi tanto que ficou diabético depois dos 60
anos - uma diabetes de fundo emocional. Vi o sofrimento de Juscelino
depois que saiu para o exílio, em 1964. Tentou voltar ao Brasil em
1965, mas o Governo não deixou; então, voltou para o exílio. Em 1967
disse que voltaria ao Brasil e só sairia daqui morto. E ficou de 1967 a
1976. Foi um sofrimento, com muita perseguição. Foi preso, em 1968,
no Teatro Municipal. Mandaram-no para um quartel em Niterói e lá
ficou. Da. Sara começou a procurá-lo, porque precisava tomar
remédios para diabetes e pressão alta. Só depois de três dias
conseguiu localizá-lo no quartel. Juscelino ainda ficou ali alguns dias
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até ir para casa, mas no seu apartamento só Da. Sara poderia ficar
com ele. Nem as suas filhas nem os seus genros, Baldomero Barbará
e Rodrigo Lopes, poderiam visitá-lo. Juscelino sofria terrivelmente.
Passou um péssimo Natal em 1968. Quando chegou o dia 31/12, um
amigo, pianista, telefonou-lhe dizendo que tinha conseguido ordem do
Secretário da Segurança do Estado do Rio para passar aquela noite
com ele. Juscelino ficou feliz. Chamou Da. Sara, colocou o
champanhe para gelar e ficou esperando. O relógio marcou 9h30min,
22 horas, meia-noite, e nada. Então começou a xingar, mas no outro
dia ficou sabendo que esse amigo havia sido detido, na entrada do
seu apartamento, e tinha passado a noite na prisão.

Tudo isso aconteceu com JK, que muito sofreu até que acontecesse
aquele trágico acidente sem explicação até hoje. Não vou falar sobre
isso, porque fui eu que reabri o inquérito sobre a sua morte e escrevi
um livro em que conto a verdade. A Câmara se reuniu e criou uma
comissão. Fui o primeiro a depor, mas terminaram dizendo que foi
acidente. Se Juscelino não tivesse morrido, teria sido morto pela
Operação Condor. Quer dizer, o mesmo que aconteceu com Kennedy
nos Estados Unidos aconteceu com Juscelino no Brasil.

Agradeço ao Deputado Wanderley Ávila por esta homenagem que
presta ao Presidente Juscelino. Em nome da sua família, agradeço, de
coração, também, ao meu amigo Deputado Amilcar Martins.

Ao terminar, Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para ler
nesta Casa, para que fique nos anais desta Assembléia, um trecho de
um discurso de JK que serve para os dias que vivemos e para o
futuro. Depois de Jacareacanga, ele disse o seguinte:

"Não confundo o poder com a violência nem a autoridade com a
força bruta, pois isso não é do meu estilo de governar nem da minha
natureza humana, antes disposto à compreensão, à generosidade e à
mansidão, aos métodos conciliadores e às soluções pacíficas.

Mas não tolero, de modo nenhum, a desordem no meu País nem
admitirei qualquer atentado à dignidade do Estado, representado
essencialmente na pessoa da autoridade. Para isso, sou e serei
intransigente, com a consciência tranqüila de que a luta entre a ordem
e a desordem, entre a autoridade e a anarquia é uma luta entre as
forças do regresso e as forças do progresso. E sou homem do futuro,
e não do passado".

rs



409
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o coral da
Assembléia Legislativa, que, sob a regência de Guilherme Bragança,
interpretará as seguintes músicas: "Peixe Vivo", "Amo-te Muito" e
"Rosa Amarela".

- Procede-se à apresentação musical.
Exibição de Vídeo

O locutor - Neste instante, será exibido vídeo em homenagem a
Juscelino Kubitschek.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Entrega de Placa

O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega ao Sr. Serafim Jardim,
Presidente da Casa de Juscelino, de placa alusiva a esta
homenagem, com os seguintes dizeres: "A homenagem do Poder
Legislativo Estadual à memória de Juscelino Kubitschek de Oliveira -
homem único, sem paralelo na história de nossa Pátria - pelo seu
centenário de nascimento. Autêntico cidadão do mundo, Juscelino
construiu, com patriotismo, tenacidade e trabalho, uma era.., a Era
J K".

- Procede-se à entrega da placa.
Lançamento da "Revista do Legislativo"

O locutor - Neste instante, será feito pela Sra. Vera Alice Cardoso
Silva, Profa. do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, o
lançamento da edição histórica da "Revista do Legislativo" sobre a
"Era JK".

A Sra. Vera Alice Cardoso Silva - Boa noite. Em nome do Deputado
Wanderley Ávila, que preside a Mesa e esta cerimônia, cumprimento a
todos os senhores e senhoras, amigos, familiares e admiradores de
Juscelino Kubitschek, que estão aqui nesta cerimônia tão comovente.
Fui escolhida para apresentar um produto muito bonito e importante
da Assembléia Legislativa, uma edição histórica da "Revista do
Legislativo" que homenageia o Presidente Kubitschek. Todos terão
acesso à revista, na seqüência desta cerimônia.

Mas esta apresentação que tenho a honra de fazer é um momento
especial de declaração de um ato muito mais abrangente do que esta
cerimônia e as outras que vão se seguir durante esta semana. Esse
produto da Assembléia Legislativa, essa edição histórica da "Revista
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do Legislativo" tem sentido histórico de duas maneiras. Primeiro,
porque a revista contém estudos e materiais documentais específicos
sobre uma época histórica, a época de Juscelino Kubitschek.

Então, a primeira comunicação de Juscelino pelo rádio está
reproduzida na revista, bem como os discursos absolutamente
emocionantes e importantes para uma época histórica difícil do nosso
País que foram pronunciados, em 1976,  por Tancredo Neves, depois
do falecimento do Presidente Juscelino, e em 1979, quando esta Casa
inaugurou a placa e o retrato comemorativos do novo nome do
Plenário, que passou a ser Plenário Presidente Juscelino Kubitschek.
Nessa data, os discursos foram pronunciados, em nome do MDB, pelo
Deputado Genésio Bernardino e, em nome da ARENA, pelo Deputado
Ronaldo Canedo.

Independentemente da coloração política de quem os pronunciou,
tais discursos mostram, num tom muito emocionado, o
reconhecimento pelo trabalho e pela vida de um homem que, como
nos mostrou o Sr. Serafim Jardim, havia sido expurgado da vida
pública na época em que a política brasileira fora emasculada, e o
Legislativo, calado. Então, essas homenagens e os discursos
expressaram bem a angústia de uma época mudada, mas que não
tinha perdido os referenciais dos valores democráticos e de uma
convivência civilizada, representados por Juscelino Kubitschek.

Enfim, tais discursos foram reproduzidos na revista, e todos os que o
lerem - estou certa - vão se emocionar, como nos emocionamos aqui
ouvindo o relato final dos anos JK, feito pelo Sr. Jardim.

Todos deverão tomar cuidado com a revista que receberão,
guardando-a como um documento histórico importante. O pessoal da
Assembléia que a publicou merece um elogio muito especial, pela
concepção bonita da revista.

Particularmente, sinto-me honradíssima pela oportunidade de
representar uma revista que contém a biografia de Juscelino
Kubitschek, a qual escrevi e que também faz parte do "Dicionário
Biográfico Mineiro", no período republicano, coordenado pela Profa.
Norma de Góes Monteiro, há muitos anos, e publicado em dois
volumes por esta Assembléia Legislativa.

Portanto, sob esse prisma, acho que todos temos de parabenizar
também a Assembléia pelo empenho que vem tendo não só em
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preservar a memória dos grandes homens, mas também a de
todos os que passaram por esta Casa. Muitas pessoas têm dito,
Presidente da Mesa, que precisamos reeditar o Dicionário, que já está
esgotado, acrescentando-lhe as novas biografias. Esse cuidado, que
só a Assembléia de Minas tem, vale a pena ser preservado.

Estou muito honrada por ter contribuído com a biografia do
Presidente Juscelino Kubitschek, que foi republicada pela revista,
como parte da homenagem. E quero agradecer a oportunidade de
apresentar a revista. Todos, certamente, irão apreciá-la, porque está
muito bonita.

Enfim, quero parabenizar a Assembléia pela concepção da revista e
por estar realizando esta homenagem, que vai durar muito mais que
esta semana e que é um presente muito bonito para os mineiros, que
prezam e amam Juscelino Kubitschek. Muito obrigada.

Entrega de Troféus
O locutor - Neste momento, a Assembléia Legislativa abre espaço

para que a Sociedade Mineira de Agricultura, através do Sr. Divaldo
Jardim, seu Diretor, possa prestar sua homenagem a JK. Com a
palavra, o Sr. Divaldo Jardim.

O Sr. Divaldo Jardim - Exmo. Deputado Wanderley Ávila, Exmo.
Secretário Angelo Osvaldo de Araújo, a Sociedade Mineira de
Agricultura, que, nesta década, completará também 100 anos na luta
em favor do produtor rural, o homem do campo, não poderia deixar de
participar das homenagens em comemoração do centenário de
nascimento do mais completo político brasileiro: Prefeito, Senador,
Governador e Presidente da República Juscelino Kubitschek de
Oliveira, que terminou seus dias de vida atuando como agropecuarista
na Fazenda Santa Júlia, em Luziánia - Brasília.

Assim, a Sociedade Mineira de Agricultura criou o Troféu
"Desenvolvimento Juscelino Kubitschek de Oliveira, com os dizeres da
única meta que deixou de realizar, por ter sido impedido de voltar à
Presidência da República em 1965. E ainda hoje são proféticos seus
dizeres para a independência econômica, financeira e social do Brasil:
"Cinco anos de agricultura de verdade, cinqüenta anos de paz, fartura
e prosperidade". Esses troféus serão entregues ao Governador do
Estado e à Assembléia Legislativa.

Para proceder à entrega ao representante do Governador,
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Secretário Ângelo Osvaldo, convidamos o companheiro
participante do Conselho Superior da Sociedade Mineira de
Agricultura, o ex-Deputado Federal Aécio Cunha.

- Procede-se à entrega do troféu.
O Sr. Divaldo Jardim - Para agradecer à Assembléia Legislativa de

Minas Gerais pela oportunidade que deu à Sociedade Mineira de
Agricultura, convidamos, para receber o troféu, em nome da Casa, o
Deputado Wanderley Ávila.

- Procede-se à entrega do troféu.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos
demais convidados os agradecimentos, pela honrosa presença, bem
como ao coral da Assembléia, pela brilhante apresentação, e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição do dia 3/9/2002.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 95 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e um de agosto de dois mil
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aflton
Vilela, Doutor Viana e João Batista de Oliveira (substituindo este ao
Deputado Bené Guedes, por indicação da Liderança do PDT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica que, nos termos da Resolução n°
5.204, esta Comissão passa a ser denominada Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte. Comunica, ainda, o recebimento da
seguinte correspondência: dos Srs. Adilson Lamounier, Juiz de Direito
da 2 a Vara Criminal, e Adalto Antônio Gonçalves, Presidente da
Câmara Municipal de Patos de Minas (publicadas no "Diário do
Legislativo" em 20/7/2002); Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador-
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Geral do PROCON Assembléia, solicitando providências no sentido
de apresentar manifestação contrária ao Projeto de Lei n° 6.954/2002,
que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. O
Presidente acusa o recebimento, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.621/2001 e informa que, em 13/8/2002, foi designado relator da
matéria o Deputado Agostinho Patrús. Passa-se à P Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto
de Lei n°2.159/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Viana). Passa-se à Y
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Doutor Viana,
solicitando seja encaminhado pedido de informação ao Supervisor do
Grupo Gestor da ex-MinasCaixa sobre a situação dos mutuários do
Sistema Financeiro de Habitação com cobertura do FCVS; e
solicitando sejam encaminhados ofícios aos Líderes dos partidos
políticos no Congresso Nacional, manifestando o repúdio desta
Comissão ao Projeto de Lei 6.954/2002, em tramitação na Câmara
dos Deputados: e Maria José Haueisen, solicitando seja formulada por
esta Comissão moção de apoio à manutenção, em Fatos de Minas, do
núcleo mantido pela CEMIG naquela localidade, para a execução dos
serviços de faturamento e arrecadação referente às regiões Noroeste
Mineira e do Alto Paranaíba; requer, ainda, seja dada ciência da
referida moção à Câmara Municipal de Fatos de Minas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2002.
João Paulo, Presidente - Doutor Viana - Bené Guedes.

ATA DA 1W REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de setembro
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Leite, Márcio Kangussu e Maria José Haueisen (substituindo
esta ao Deputado Edson Rezende, por indicação da Liderança do PT),
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membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Miguel Martini e Paulo Pettersen. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Cel. PM Cláudio Lelis Araújo,
Corregedor da PMMG, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 3.169/2002; Cel. PM Jaime Pimentel de Souza,
Chefe do Estado-Maior da PMMG, encaminhando esclarecimentos,
em atenção ao Requerimento n° 2.861/2001, publicados no "Diário do
Legislativo" de 30/8/2002; Sr. Messias de Fátima Corrêa, Delegado
Seccional da loa Delegacia de Polícia de Ribeirão das Neves,
encaminhando, em atenção a solicitação feita pelo Movimento
Nacional de Direitos Humanos Central Estadual Contra a Tortura,
ofício referente à apuração do crime contra Lúcia Helena Novais
Randt, daquele Município; fax de Rita Hoppe, Berlim, Alemanha, e do
Dr. Rolf Künnemann, Secretário-Geral da FIAN International Human
Rights Organization - Alemanha, onde mencionam o processo de
licenciamento da Usina Hidrelétrica Murta, juntamente com a FEAM,
na construção da Barragem de Coronel Murta; carta do bureau do PT
de Tarumirim, pedindo providências a respeito de atitude e
comportamento de agentes militares e civis daquele Município;
informativo do Sr. Frederico dos Santos, Coordenador Nacional de
Cooperação e Parceria do Movimento Nacional de Direitos Humanos -
Regional São Paulo, referente ao plebiscito da ALCA; carta do Sr.
Antônio Carlos Francisco de Souza Vieira, detento da cadeia da
DEOESP-13H, pedindo providências a respeito de atitude de policiais
militares no que tange a sua pessoa; convites aos membros da
Comissão II Encontro Estadual de Familiares promovido pelo
Movimento da Luta Antimanicomial, dia 14/9/2002, com o tema
"Participando na Construção da Reforma Psiquiátrica"; do Instituto
Raul Soares para participarem das "Novas Conferências de Cario
Viganó", nos dias 10 e 11/9/2002, na FUMEC; da FHEMIG para a
solenidade de comemoração dos 80 anos do Instituto Raul Soares, dia
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619/2002; e de Nilda Maria Xavier Pires, Secretária Municipal da
Coordenação de Gestão Regional Centro-Sul, para a Primeira Rodada
do Orçamento Participativo 2003/2004. Passa-se à 2a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.992/2002 (relator:
Deputado João Leite), que recebeu parecer por sua aprovação com a
Emenda n° 1. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Edson Rezende, com a Emenda n° 1, do Deputado João
Leite, em que solicitam audiência pública com as comunidades que
serão atingidas pela construção da Barragem de Murta-Jequitinhonha,
conforme reivindicação da população local; Durval Angelo, em que
pede audiência pública para discutir a situação de moradores
ocupantes de prédios abandonados de propriedade da Empresa ICC;
e do Deputado João Leite, em que solicita seja requisitado ao
Secretário da Segurança Pública o inquérito policial que apura a morte
da jovem Cristiane Aparecida Ferreira e sejam convidados o Delegado
da Seccional Sul e o Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos, para prestarem esclarecimentos a respeito desse assunto.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - João Leite - Bené Guedes.

ATA DA 94a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de setembro
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Mauro Lobo, Ivair Nogueira, Dilzon Meio, Gil Pereira e Rêmolo Aloise,
membros da supracitada Comissão, Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Andrade e Rogério Correia. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e suspende a reunião para
retornar a reunião ordinária da Comissão, até que a Comissão de
Administração Pública aprecie a matéria objeto da reunião
extraordinária. Reabertos os trabalhos, a Presidência informa que o
Projeto de Lei n° 1.416/2001 não tora apreciado pela Comissão
anterior, o que impede sua apreciação pela Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 11/9/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. José
Neris Santana, ocorrido em 30/8/2002, em São Francisco. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Antônio Lúcio Maurício da Silva, ocorrido em 7/9/2002, em Betim. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Costa, notificando o falecimento do Sr. João
Belio de Oliveira, ocorrido em 10/9/2002, em Carangola. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE SETEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 200B REUNIÃO ESPECIAL, EM 2118/2002
Presidência dos Deputados Álvaro Antônio e Alencar da Silveira

Júnior
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Primeiro painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Deputado Alencar da Silveira Júnior - Palavras do Cel.
Mauro Lúcio Gontijo - Palavras da Promotora Cássia Virgínia Serra
Teixeira - Palavras do Sr. Daniel Homem de Carvalho - Palavras do
Sr. José Antônio Barros Filho - Palavras do Sr. Magno José Santos de
Souza - Palavras do Sr. Olavo Sales da Silveira - Segundo painel:
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Jonas Carlos Girão - Palavras
da Sra. Fernanda Marinela de Souza Santos - Palavras do Sr.
Claudiney José de Souza - Palavras do Sr. Hélio Morais Nelinho -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Leitura e aprovação da
"Carta de Belo Horizonte" - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Aílton Vilela -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - D!lzon Meio - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio
Kangussu - Maria Olívia - Mauro Lobo - Pinduca Ferreira - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - As 8h15min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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Ata

- O Deputado Dinis Pinheiro, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

Debates Jogo: Realidade e Legalidade, com os temas 'Legalizar E
Preciso: da Clandestinidade para a Economia Formal, no primeiro
painel, e Geração de Empregos e Resultados Diretos em Benefício
do Social", no segundo painel.

Primeiro Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa
para o primeiro painel os Exmos. Srs. Cel. Mauro Lúcio Gontijo,
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais, representando o Sr.
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Deputado Alencar da
Silveira Júnior, autor do requerimento que deu origem a este debate;
Cássia Virgínia Serra Teixeira, Promotora de Justiça do Estado de
Minas Gerais; Daniel Homem de Carvalho, Ex-Presidente da Loteria
do Estado do Rio de Janeiro - LOTERJ -; José Antônio Barros Filho -
Diretor da Concessionária de Gerenciamento e Planejamento Ltda -
GERPLAN; Magno José dos Santos de Souza, editor do boletim
"Novidades Lotéricas"; e Olavo Sales da Silveira, Presidente da
Associação Brasileira de Bingos - ABRABIN.

Palavras do Sr. Presidente
O problema da legalização de jogos, como o jogo do bicho, os

bingos, as máquinas caça-níqueis e as demais modalidades
encontradas nos cassinos, sempre foi motivo de polêmica no Brasil.
Os debates em torno do assunto geralmente se concentram em dois
pontos: a coibição de tais jogos, já que constituem contravenção, e a
conveniência de se tomarem medidas para que saiam da
clandestinidade, para que sejam aceitos legalmente como prática
incorporada pela sociedade brasileira.

Os que defendem o cumprimento estrito da lei nos termos em vigor
argumentam que esse tipo de jogo costuma associar-se a atividades
criminosas. Apresentam ainda motivos de ordem moral ou religiosa,
segundo os quais os jogos de azar, além de acarretarem, na maioria
das vezes, prejuízos para os apostadores, têm como apelo a
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possibilidade de se ganhar dinheiro fácil, em contraposição ao
caminho do trabalho, considerado mais digno e mais honrado.

Da mesma forma, não faltam argumentos para os defensores
desses jogos. O primeiro é que geram empregos para milhares de
pessoas que teriam dificuldades em ser absorvidas em outras
atividades dentro do mercado de trabalho. Legalizados os jogos,
acrescentam seus adeptos, o número de empregos no setor cresceria,
• os trabalhadores nele envolvidos passariam a ter a carteira assinada
• todos os direitos sociais previstos na legislação, como o Fundo de
Garantia, férias, 13° salário e os benefícios da Previdência. Fora da
clandestinidade, afirma-se ainda, as empresas do setor recolheriam
impostos normalmente, como quaisquer outras, aumentando a
arrecadação dos Estados e municípios e possibilitando maior
aplicação de recursos em áreas como educação, saúde e segurança.

A legalização dos jogos de azar é controversa, e esta Casa, como
intérprete de anseios, demandas e inquietações da sociedade, está
aberta à análise das questões que lhe são encaminhadas de forma
madura, isenta e responsável.

Essa disposição para ouvir a sociedade é um princípio e uma
vocação construída e consolidada, durante seguidas legislaturas, por
este parlamento. Acreditamos ser essa a forma mais segura e
democrática de colher subsídios para uma das funções precípuas
desta Casa: a de legislar.

Os projetos de lei e as demais produções legislativas da Assembléia
não resultam apenas do envolvimento e da iniciativa dos Deputados.
Refletem, acima de tudo, os valores e a vontade dos cidadãos,
apresentados a este parlamento por intermédio da sociedade civil
organizada.

Temos a certeza de que os esclarecimentos, as sugestões e as
proposições apresentadas neste encontro contribuirão para o
amadurecimento das discussões referentes aos jogos não legalizados.

Agradecemos aos palestrantes, debatedores e demais participantes
deste evento e a todos aqueles que ajudaram a realizá-lo. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado Alencar da Silveira Júnior
Sr. Deputado Alvaro Antônio, Cel. Mauro Lúcio Gontijo, Sra. Cássia

Virgínia Serra Teixeira, Sr. Daniel Homem de Carvalho, Sr. José
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Antônio Barros Filho, Sr. Magno José dos Santos de Souza, Sr.
Olavo Sales, senhoras e senhores, hoje é um dia especial para mim.
Pela primeira vez em sua história, a Assembléia de Minas, que integro
com muito orgulho, abre-se para uma discussão séria e assume o
papel de representatividade da sociedade em todos os seus
segmentos. A Assembléia vai discutir a realidade que está em cada
esquina: os jogos considerados clandestinos, como o jogo do bicho e
as máquinas caça-níqueis. Este dia é muito especial porque vem
coroar uma carreira política em defesa da legalização dos jogos.

Há 14 anos, em mandatos consecutivos como Vereador e Deputado,
sempre defendi a classe de cambistas, trabalhadores e banqueiros e,
recentemente, dos empresários de caça-níqueis. Esses últimos
acreditaram na Loteria do Estado de Minas Gerais e no Governo,
investindo no setor de diversão. E foram subitamente cerceados pelo
Ministério Público. Para mim, é gratificante ver que a Assembléia
agora exerceu seu primordial papel de representatividade. O
Deputado representa os segmentos sociais nesta Casa. E não
podemos mais fingir que o jogo não existe. Ele existe e está aí, em
cada esquina, movimentando a economia informalmente, infelizmente,
sustentando milhares de famílias.

Nosso encontro vai mostrar aqui, com a colaboração dos nossos
palestrantes, as diversas visões do problema, não só em Minas, mas
também em outros Estados.

Nosso tema, realidade e legalidade, mostra bem a dimensão que
queremos dar ao evento. E preciso, de uma vez por todas, fazer uma
legislação definitiva sobre o jogo do bicho, o bingo e os caça-níqueis.
Não podemos ficar eternamente à mercê dos palpites desse ou
daquele governo. Num governo pode, no outro já não pode.

Não podemos nos esquecer de que há um segmento econômico
inteiro colocado na clandestinidade por uma legislação arcaica, de
1945, como a do jogo do bicho, que considerou a atividade
contravenção penal.

A realidade hoje é outra. Há crise de desemprego, as atividades
produtivas do País enfrentam uma desleal concorrência externa
devido à globalização. E o Brasil se dá ao luxo de ignorar um setor
produtivo organizado, que hoje poderia estar na economia formal,
contribuindo com impostos e para o desenvolvimento do social.
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Em Minas, a situação é pior ainda, porque aqui a polícia, em vez

de perseguir bandido, persegue trabalhadores do bicho e maquineiros.
Mas devemos agradecer à Polícia Militar de Minas porque, nas últimas
200 apreensões que fez, no final de julho e início de agosto, não
encontrou um grama sequer de cocaína ou tóxico ou uma arma
sequer em poder dos maquineiros ou do jogo do bicho. Ou seja, a PM
apenas passou atestado de idoneidade para o jogo em Belo Horizonte
e Minas. Aqui, maquineiro só mexe com máquinas.

Hoje, a perda do Estado em receitas com jogos como os caça-
níqueis, por exemplo, é de R$3.300.000,00 por mês, em valores de
2000, quando as máquinas funcionavam legalmente, pagando um selo
para a Loteria Mineira de R$330,00 por mês. Havia 10 mil máquinas
legalizadas, ou seja, em um ano, o orçamento advindo desse setor
daria para custear - pasmem os senhores - a segurança pública do
Estado de Minas Gerais, que gasta R$40.000.000,00 por ano. As
máquinas estavam arrecadando R$35.000.000,00, enquanto o Estado
gasta R$40.000.000,00 com segurança pública anualmente.

Outra perda é com a arrecadação dos bingos. O Estado poderia ter
R$100.000.000,00 de antecipação de receitas - o sonho do Dr. Itamar
Franco é antecipar a receita do Imposto de Renda - sobre a
premiação em casas de bingo, se estivesse cumprindo a lei que a
Assembléia aprovou e não foi questionada na justiça pelo Ministério
Público. Enquanto os caça-níqueis pagam 51% ao Estado e os bingos
pagam 30%, a Loteria Mineira tem uma receita irrisória de 6% de
jogos como Toto Bola e Dindin da Sorte.

Agora, afastaram os empresários mineiros que acreditavam na
Loteria e colocaram o grupo americano Agitek. Esta Casa já está
colhendo assinaturas para ver o que aconteceu. O grupo Agitek pode
explorar as máquinas que estão aí, máquinas de azar, como se
constatou em laudos. E os empresários mineiros não podem explorar
as máquinas de caça-níqueis. Esta Casa vai instalar uma CPI para
investigar - falo isso aos senhores em primeira mão - o contrato da
Agitek com a Loteria do Estado de Minas Gerais. A CPI vai acontecer
nesta Casa para passar a limpo esse contrato que hoje está em vigor.

E por isso que o Estado está quebrado, porque se recusa a seguir o
exemplo de outras unidades da Federação, como Alagoas, Santa
Catarina, Espírito Santo, Goiás, Ceará, onde os caça-níqueis são
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regulamentados e rendem receitas para os cofres públicos.

E isso sem falar no bicho, que está na economia informal há uma
centena de anos, apenas rendendo para os bolsos de alguns, que
vivem de propinas.

Não tenho medo de estar neste Plenário falando sobre esse tema. E
também não é nenhuma jogada política, feita por causa das eleições,
que estão se aproximando.

Há 14 anos falo sobre esse assunto. Contudo, costumo até ser
chamado de chato, quase de político de um discurso só, mas a
legalização dos jogos está em minha bandeira há 14 anos. Não é
somente agora por estarmos próximos das eleições, que defendo
esse assunto publicamente, mas minha luta a favor da legalização do
jogo do bicho e, mais recentemente, dos caça-níqueis e dos bingos
está documentada em jornais, revistas e televisão. Guardo todas as
notícias, como, por exemplo, uma manifestação de cambistas em
1988, quando os recebi na Câmara, como Presidente da instituição. A
manifestação foi contra a ação da polícia de prender cambistas e
fechar lojas.

Um longo caminho percorri até aqui, fiz leis na Câmara e agora na
Assembléia, porque não fico apenas no discurso, meu mandato é de
resultados. E, pelo menos com a lei dos bingos, consegui uma vitória
nesta Casa, pois foi aprovada em dois turnos, com uma expressiva
votação pelos colegas Deputados. Depois, o Governador vetou, mas
conseguimos derrubar o veto.

Estamos, pelo menos, levantando a necessidade de um discurso
sério, de envolvimento maior da sociedade no assunto. Os jogos não
são, necessariamente, um braço do crime organizado, talvez a
clandestinidade acabe levando a isso. Mas, em Minas, está mais do
que provado que é um setor limpo. Os jogos legaliados poderão
incentivar o turismo, dar empregos e, principalmente, trazer receitas
para o Estado.

Não adianta ficar aumentando impostos deste ou daquele setor,
como o Estado de Minas Gerais fez recentemente, com o gás veicular,
quase inviabilizando a atividade, para tapar rombos do Tesouro.

Vamos preparar um documento, nesta Assembléia, com os
resultados deste debate, com sugestões e até mesmo uma lei para
isso, e encaminhar aos candidatos ao Governo de Minas.
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O Governo está mudando, e precisamos ter esse fato político

para entregar aos candidatos ao Governo de Minas um pedido de
compromisso para com a atividade. Vamos exigir deles compromisso
com o setor de jogos de diversão, e enfatizo, jogos de diversão,
porque não concordo com o Ministério Público de Minas, que os
classifica como jogos de azar, apesar dos laudos de 16 Estados, mas
o laudo do Instituto de Criminalística de Minas Gerais prova o
contrário. Queremos dos candidatos ao Governo de Minas um
compromisso e uma postura séria e sem preconceitos.

E preciso trazer para a formalidade esse setor que hoje está à
margem e que tem muito a contribuir socialmente. Basta rasgarmos a
máscara da indiferença e da hipocrisia. O jogo existe e é realidade.
Este ciclo de debates dará resultados. Muito obrigado.

Palavras do Coronel Mauro Lúcio Gontijo
Exmos. Srs. Deputado Alencar da Silveira Júnior, Deputado Alvaro

Antônio, pelos quais saúdo os demais parlamentares desta Casa;
Exma. Sra. Dra. Cássia Virgínia Serra, por intermédio da qual saúdo a
todos os componentes do nosso Ministério Público, parceiros da
Loteria Mineira; Exmo. Sr. Dr. Daniel Homem de Carvalho, por cujo
intermédio saúdo a todos os integrantes da família lotérica que se
encontram neste Plenário; prezados colegas da nossa Loteria Mineira,
visitantes, senhoras e senhores, trazemos o abraço e os
cumprimentos do nosso Governador, Dr. Itamar Franco, a esta Casa,
na pessoa do Deputado Alencar da Silveira Júnior, pela iniciativa de
realizar este ciclo de debates. Acreditamos que esta oportunidade que
a democracia nos oferece nos permite crescer e conhecer novos
caminhos, novos horizontes e, quem sabe, por intermédio deles,
chegar a lugares mais cobiçados.

Assistimos, principalmente nesta legislatura, a debates bastante
interessantes para nossa sociedade. Participamos de alguns deles,
por exemplo, sobre segurança pública, sobre as águas do nosso
Estado, sobre meio ambiente, educação, saúde e outros. Hoje,
estamos aqui mais para ouvir do que para falar, porque nossos
palestrantes e debatedores certamente trarão ao conhecimento dos
que aqui se encontram assuntos ou propostas que nos apontarão
rumos mais seguros.

Li uma matéria interessante dizendo que, por volta de 1718, um
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padre trouxe a loteria, os jogos e as rifas para nosso Estado. E
dizem que jogo é coisa do diabo. Então, tudo é possível.

Também acreditamos nas receitas, como diz o Deputado. Receita é
interessante, é bom, mas primamos, em primeiro lugar, pela
legalidade, paralelamente à conveniência de se fazer. Em Minas, a
primeira loteria correu em Vila Rica, em 1784, com os recursos
destinados à construção da cadeia pública, prédio que hoje abriga o
Museu da Inconfidência. Foi a primeira loteria a correr em nosso País,
há quase 300 anos. Nós, mineiros, conhecemos o interesse, a
importância dessas loterias ou dos jogos. Queremos continuar nesse
trabalho dentro da legalidade. Tomara que saiamos daqui mais felizes
do que quando chegamos. Desejamos, mais uma vez, Deputado
Alencar da Silveira Júnior, como Presidente da Loteria, boa sorte a V.
Exa., a fim de que os trabalhos sejam coroados de êxito.

Palavras da Promotora Cássia Virgínia Serra Teixeira
Exmo. Sr. Deputado Alvaro Antônio, Exmo. Cel. Mauro Lúcio

Gontijo, Exmo. Sr. Deputado Alencar da Silveira Júnior, Exmos. Srs.
Daniel Homem de Carvalho, José Antônio Barros Filho, Magno José
dos Santos de Souza, Olavo Sales da Silveira, senhoras e senhores; o
Ministério Público, a exemplo dos Deputados desta honrada Casa,
representa também a sociedade. E nessa condição que nós,
representantes do Ministério Público, primamos pela busca e pelo
cumprimento da legalidade, em especial, da nossa Carta Magna. Na
questão que será tratada hoje, além de fatores sociais e trabalhistas,
como está sendo exposto pelo ilustre Deputado, existem matérias
técnicas, entre as quais a legalidade e a competência. Conforme a
nossa Constituição e o direito penal material, legalização, autorização
e liberação de bingos e das chamadas máquinas caça-níqueis são de
competência da União. A matéria em pauta serve como fundamento
para buscar amparo para a legalização ou a não-legalização de
determinado assunto. Entretanto, considerando que a Lei das
Contravenções Penais, que tipifica os jogos de azar e de bicho como
contravenções penais, a Lei n° 1.521, de 1951, que trata dos crimes
de organização econômica e estabelece como crime a exploração,
isto é, a pessoa é induzida a uma fraude, que seria similar ao jogo de
azar, que é lei federal, não pode, por meio da Assembléia Legislativa,
desconstituir, dirimir, destipificar determinadas condutas. Para que

rs
-



425
essas condutas não mais sejam consideradas ilícitas, não teríamos
como, por meio do Estado, normatizar ou deixar de discriminar
determinadas situações.

Portanto, quando o Ministério Público age, desagrada algumas
pessoas. Quando o Ministério Público atuou no chamado transporte
alternativo, não agradou uma faixa da população, mas agradou a
outros tantos. O papel do Ministério Público não está vinculado a um
único e determinado toque, atua em um universo muito grande, e esse
universo está sempre visando à legalidade para que a sociedade
possa estar protegida. Não é apenas máquina caça-níquel, não é
apenas bingo e não é apenas a questão do combustível. Se, com a
apreensão de máquinas, não são apreendidas substâncias
entorpecentes, não significa que não haja crime organizado
envolvendo máquinas caça-níqueis. Não vislumbramos que pessoas
voltadas ao tráfico estejam utilizando esses pontos de jogos para a
distribuição de substâncias entorpecentes. Como o Deputado fez, não
podemos excluir nem afirmar essa questão de o tráfico estar vinculado
à apreensão de máquinas caça-níqueis. Não temos nenhuma
declaração da polícia nesse sentido.

Portanto, hoje, quando o Ministério Público entrou com a ação de
inconstitucional idade, em decorrência da lei aprovada nesta Casa, foi
exatamente porque esta Casa não teria a competência para legislar
em determinada matéria de competência exclusiva da União. Hoje, o
Ministério Público atua em cima da competência. Para legalizar,
teríamos que ter uma lei federal para fazer determinada alteração. No
mais, o Ministério Público está à disposição de todos os senhores a
qualquer momento. Quando o Ministério Público atua, o faz em nome
do cidadão. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Júnior) - Como
Presidente deste debate, quero falar para a Promotora que, sobre
essa colocação que fiz, de que não foi achada nenhuma arma e
nenhum grama de tóxico, antes de falar isso em público procurei o
Comandante-Geral da Policia Militar e perguntei se haviam sido
encontrados em alguma ocorrência.

Palavras do Sr. Daniel Homem de Carvalho
Deputado Alvaro Antônio, Deputado Alencar da Silveira Júnior,

Presidente da Loteria de Minas, Cel. Mauro Lúcio Gontijo, Promotora
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de Justiça Cássia Virgínia Serra, companheiros da Mesa, senhoras
e senhores do Plenário, quero dizer da minha honra, do meu júbilo de
estar na Casa do povo de Minas para falar um pouco da minha
experiência de dois anos à frente da LOTERJ. Nesse período, sob a
orientação do Governador Anthony Garotinho, pudemos levar a cabo
o processo de estadualização das modalidades lotéricas que estavam
em situação de perigo no Rio de Janeiro. Naquele momento, o
Governador vivia uma situação de perplexidade diante de supostas
irregularidades havidas no âmbito do Ministério do Desporto. E, como
resolução do problema, certas atividades lotéricas foram proibidas.
Isso causaria ao Estado do Rio de Janeiro e às obras sociais do
Estado um prejuízo bastante grande.

Sobre a discussão da competência dos Estados para legislar sobre
atividade lotérica, aproveitando a minha experiência como advogado e
professor de Direito Constitucional, pude trabalhar numa legislação
que permitisse ao Estado do Rio de Janeiro ter uma experiência
absolutamente exitosa no que concerne à gestão da arrecadação
lotérica no Rio de Janeiro. Somente num processo de estadualização
conseguimos dobrar a arrecadação líquida do Estado do Rio. No
primeiro ano, a primeira-dama do Rio, Rosinha Mateus, pôde
transformar uma favela num bairro. Ela construiu um conjunto
habitacional para mais de 900 famílias. Essa é um pouco da
experiência que vou procurar passar, concentrando na questão
jurídica, em vista da minha especialidade. Sou o único "ex" aqui e
muito me honra estar sendo convidado para o Plenário desta Casa.

Como muitos de nós sabemos, os Estados possuem entes
dedicados à exploração da atividade lotérica. Muitos também sabem
que boa parte das loterias estaduais são mais antigas do que a
atividade explorada pelo Governo Federal. Quando o Presidente Jânio
Quadros tomou posse, quem explorava a atividade lotérica no País
era a família Peixoto de Castro, uma família dedicada à exploração de
petróleo, que detinha a concessão da venda da Loteria Federal. Diz-
se que por uma divergência de campanha o Presidente Jânio Quadros
confiscou essa concessão da família Peixoto de Castro e a entregou à
Caixa Econômica. Portanto, a atividade da Caixa Econômica na esfera
lotérica remonta ao inicio da década de 60.

Quando o nosso Presidente da Loteria remonta a Vila Rica, no
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século XVIII, podemos concluir que a tradição da exploração da
atividade lotérica é da titularidade dos Estados federados. Que a Dra.
Cássia me perdoe, mas a tese que desenvolverei é exatamente sobre
a competência concorrente dos Estados membros para regular
matéria lotérica. A legislação brasileira relativa à atividade lotérica
remonta ao Decreto n° 21.143, de 1932, seguido pelo Decreto-Lei n°
6.259, de 1944. Nesse ano, vivíamos o Estado Novo centralizado, e
inseriu-se a necessidade de que as modalidades lotéricas dos
Estados tivessem uma ratificação pela esfera federal, embora fosse
mantida a norma de 1932, para que os Estados pudessem também ter
as suas loterias. Em 1944, por força do sistema constitucional da
Carta de 1937, determinou-se que a esfera federal ratificasse a
criação das loterias. Isso foi mantido pelo Decreto-Lei n° 204, de 1967,
também se mantendo a necessidade de que houvesse uma ratificação
das iniciativas lotéricas estaduais por parte do Governo Federal;
porém, já sob a égide da Constituição de 1967, inúmeros
constitucionalistas administrativistas já defendiam a tese de que essa
exigência era inconstitucional, porque rompia com a idéia do regime
federativo, que implica uma autonomia dos Estados membros, para
que a União tenha competência exclusiva para regular ou para
administrar determinada matéria. Essa competência exclusiva deve
estar expressa indubitavelmente na Carta Constitucional. Esse não
era o caso nem da Constituição de 1967 nem da Constituição de
5/10/88, em vigor.

A atividade lotérica pode ser interpretada sob dois aspectos: o
aspecto da atividade econômica e o aspecto do serviço público. Em
ambos os casos, seja da existência do monopólio da prestação de um
serviço público, seja da existência de um monopólio no exercício de
uma atividade econômica, essas duas exclusividades têm de ser
expressas pela Carta Constitucional, O monopólio para a atividade
econômica e o monopólio para a prestação de serviço público têm de
estar discriminados literalmente na Carta. A grande discussão que
imagino que a Dra. Cássia tenha mencionado refere-se ao art. 22,
inciso XX, da Constituição de 5/10/88, que diz que é exclusividade da
União legislar sobre consórcios e sorteios. Esse é o ponto a que todas
as pessoas que buscam questionar a competência dos Estados para a
regulamentação da matéria lotérica fazem menção. O art. 22, inciso
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XX, diz que a União tem competência para legislar sobre
consórcios e sorteios. Com relação à idéia dos consórcios, não há
nenhuma dúvida, pois, remontando à própria origem da palavra
consórcio, trata-se de uma associação de particulares visando à
aquisição de um determinado bem. Quem aqui não passou pela
experiência de participar de um consórcio? Adquiri o meu primeiro
carro por meio de um consórcio. A partir da junção de esforços dos
contribuintes, conseguimos adquirir um bem, que seria de difícil
aquisição em virtude do seu preço elevado.

O termo "sorteio" não pode referir-se à atividade lotérica, porque
essa idéia está regulada, desde 1971, pela Lei n° 5.768, que
menciona os mecanismos de captação da poupança popular. Os
sorteios são atividades que permitem ao particular organizar
promoções. Os "shoppings". no Natal, por exemplo, fazem uma
promoção em que, a partir de determinado valor de compra, o
consumidor recebe cupons para, no final do mês, participar de um
sorteio. A norma constitucional estava se referindo a essa atividade, e
não à idéia da atividade lotérica. Portanto, a Constituição Federal não
deu à União a exclusividade e o monopólio para a regulação da
atividade lotérica, como a Caixa Econômica nos quer fazer crer.

O art. 195, III, da Constituição em vigor, de 5/10/88, ao referir-se ao
custeio da seguridade social, estabelece que os recursos virão da
União, dos Estados e dos municípios, sob a receita de concurso de
prognósticos. Então, a própria Constituição Federal prevê a
possibilidade de os Estados membros terem os seus sorteios de
prognósticos dirigidos ao custeio da seguridade social. Portanto, mais
do que o fato de a Constituição não dar à União o monopólio, garante
aos Estados a possibilidade de explorar a atividade lotérica, quando
diz que os Estados também participarão do custeio da Previdência
Social a partir do seus sorteios de prognósticos.

Logo, não tenho nenhuma dúvida em fazer essas afirmações, pois
tomamos tal decisão quando estadualizamos a atividade de loterias de
bingo no Rio de Janeiro. Solicitamos pareceres de grandes
constitucionalistas do Rio de Janeiro, como os Profs. Luiz Roberto
Barroso e Celso Bastos, que se referiam à possibilidade de os
Estados membros exercerem atividade legiferante e regulatória na
área de loterias.
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Quanto à questão da atividade dos jogos de azar, prevista na Lei

de Contravenções Penais, não se pode cogitar de uma atividade
lotérica, explorada por uma autarquia estadual, constituir um fato
típico de contravenção penal. O agente da contravenção penal é o
particular. Quando a atividade lotérica, regulada pelo Estado membro
é fiscalizada, concedida ou explorada diretamente por uma autarquia
estadual, não pode ser considerada uma contravenção. Não existe
Estado ou poder público contraventor; existe o princípio da
legitimidade dos atos do poder público.

Portanto, uma lei emanada da Assembléia Legislativa, um ato
administrativo emanado de uma secretaria de Estado, de um Chefe do
Executivo, ou a portaria de autarquia nascem dotadas da presunção
de legitimidade. Mais do que isso, corrobora essa tese de que não
existe Estado ou poder público contraventor o conceito de jogo de
azar, contido na Lei de Contravenções Penais, a qual diz ser o jogo
em que o agente e o apostador estão submetidos exclusivamente à
"alea", à sorte.

Quero saber dos senhores e senhoras o seguinte: quando se vai a
uma casa lotérica da Caixa Econômica e se faz um palpite em
qualquer um dos jogos da Sena, simplesmente se faz uma aposta em
que se recebe um bilhete- Nesse caso a pessoa está submetida
absolutamente, no dizer da Lei de Contravenções, a' "alea", à sorte.
Não há nenhuma intervenção do jogador, do apostador ou de quem
faz o prognóstico no resultado do sorteio. Portanto, a CEF também
explora jogos de azar. E claro que não estou afirmando que a CEF é
contraventora. Por quê? Porque não existe Estado contraventor.

Se tenho uma lei que é dotada de presunção de legitimidade e um
agente público que regula, fiscaliza, arrecada ou explora diretamente
ou por meio de uma empresa, como no caso da GETEC, a que o
Deputado Alencar da Silveira se referiu, não posso, amanhã, indiciar o
Presidente da CEF por jogo de azar, embora afirme, com todas as
letras, que a Mega Sena é um jogo de azar, que a Dupla Sena é um
jogo de azar e que a Quina, a Loto e o bilhete da loteria são jogos de
azar.

Por quê? Porque o apostador está submetido exclusivamente à
"alea". Portanto, é um jogo de azar, mas permitido. Por que é
permitido? Porque é regulado, fiscalizado e administrado por um
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órgão público. Não pode haver a contradição de um órgão público
explorar um jogo de azar e ser contraventor.

Peço desculpas pela minha ênfase. A minha idéia é suscitar o
debate. Agradeço a paciência de todos os membros da Mesa e do
Plenário. Encerro a minha manifestação. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Antônio Barros Filho
Primeiramente, gostaria de saudar os Exmos. Srs. Secretário da

Assembléia Legislativa, Deputado Alvaro Antônio, o Presidente da
Loteria do Estado de Minas Gerais, Mário Lúcio Gontijo, o
coordenador, nosso querido Deputado Alencar da Silveira Júnior, a
representante do Ministério Público, Dra. Cássia Virgínia Serra
Teixeira, o ex-Presidente da LOTERJ, Daniel Homem de Carvalho, o
editor do boletim "Novidades", Magno José Santos, e o Presidente da
Associação Brasileira de Bingos, dava Salles, senhoras e senhores,
creio que, no que cabia e competia à abertura destes trabalhos, em
uma análise do que entendemos ser a legislação pertinente às loterias
estaduais, o Daniel foi muito feliz em suas colocações. Obviamente,
sabemos que se trata de um tema polêmico e, sendo assim, é mais
um motivo para nas sentirmos até enaltecidos e envaidecidos em
poder participar deste ciclo de debates.

A partir do momento em que se sentam à mesa os debatedores e a
sociedade como um todo, esta Casa demonstra que está buscando,
através do reconhecimento do que é correto, o melhor para o setor.
Estão presentes o Ministério Público, e o Presidente da Loteria do
Estado de Minas, numa demonstração inequívoca da busca de
solução dessa temática contraditória. Trago a experiência do Estado
de Goiás, já que fui funcionário público durante 23 anos, quando tive a
oportunidade de ser Coordenador Lotérico da Loteria do Estado de
Goiás por seis anos. Conheci a Loteria quando ela passava por crises
de falta de recursos, quando não tínhamos recursos para saldar a
folha e até para pagamento de prêmios na devida data. Naquela
época, a Loteria passava por graves dificuldades e, a exemplo das
loterias de muitos Estados da Federação, teve de parar suas
atividades.

A Loteria do Estado de Goiás data de 1951 e foi criada,
basicamente, com o bilhete tradicional. Os avanços tecnológicos, e o
desenvolvimento da informática fazem com que essas loterias se
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modernizem. Temos loterias desativadas em vários Estados do
Brasil porque hoje não são rentáveis os produtos gráficos. Daí, a
necessidade da evolução. A loteria necessita desenvolver outros
produtos. Hoje, presenciamos questionamentos vários com relação às
máquinas caça-níqueis. Por que não se questionava antes da
existência desses equipamentos? Porque a questão de competência
das loterias nunca foi contestada. Quando trabalhava com bilhete e
raspadinha, nada se questionava. Por que são permitidos o bilhete e a
raspadinha e não o são os jogos eletrônicos?

Em 1995, o Governador do Estado, à época Maguito Vilela,
constatando as dificuldades por que passava a Loteria do Estado e
sem condições de fazer com que o Estado aportasse recursos para
essa autarquia, tinha duas opções: fechava a Loteria ou fazia
concessão através de concorrência pública. Foi feita a licitação
pública, em 1995, e sagrou-se vencedora do certame a empresa de
que hoje sou Diretor, a GERPLAN. Atualmente, temos uma
arrecadação de aproximadamente R$600.000,00 mensais, que
passamos à Loteria. Seu quadro era composto por 44 funcionários,
que foram remanejados para outra área da atividade pública. Hoje,
apenas sete funcionários executam o trabalho de fiscalização da
concessionária. Ainda faltam muitos ajustes, pois enfrentamos muitas
dificuldades, até mesmo pela própria incompreensão do
funcionamento dos terminais. Várias ações interpostas pelo Ministério
Público foram cassadas graças ao reconhecimento da justiça.
Tivemos recentemente uma decisão de mérito em que a justiça
reconheceu a competência do Estado para legislar exatamente pelo
entendimento de que ele não é contraventor. O próprio magistrado a
quem coube a decisão fez este comentário: "Por que a hipocrisia de
dizermos que uma Tele Sena, uma Mega Sena ou uma Super Sena
estão dentro da legalidade e uma máquina eletrônica, periciada pelo
Instituto de Criminalística, regulamentada por lei estadual, embasada
em lei federal, não? Com esses argumentos, o magistrado cassou a
liminar do Ministério Público, permitindo a continuação da atividade,
que está sendo explorada em Goiás, apesar das dificuldades que lhe
são peculiares.

Mas existe uma atividade regulamentada no Estado, gerando
emprego e receita, receita essa muito importante para as obras
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sociais do Governo de Goiás.
Parabenizo a iniciativa desta Casa mineira, porque é através do

debate e da troca de pontos de vista diferentes, que existem entre os
vários representantes dos Estado, que teremos condições de fazer
essa implantação em todos os Estados. E essa visão já está
ocorrendo, porque a lei que autorizou o funcionamento da atividade
lotérica em Goiás é de 2000. E a Lei n° 13.762, que estabelece as
modalidades lotéricas, entre elas a videoloteria. Com  base nessa lei é
que estamos trabalhando. Acreditamos que, assim como este debate
está ocorrendo aqui, vários Estados da Federação já estão vendo, nas
suas loterias, a possibilidade de geração de recursos. Esses recursos
estão previstos na Constituição, e são exatamente financiadores da
seguridade social.

Vários Estados já estão operando naturalmente, de 1995 para cá:
Paraná, Rio de Janeiro, Goiás. Temos licitação prevista para Sergipe,
e em muitos outros Estados o próprio Governador está vendo que é
uma fonte geradora de recursos e de benefícios para a sociedade.
Precisamos tirar um pouco do estigma que existe com relação a essa
atividade. Precisamos dizer por que determinadas modalidades, que
também dependem da sorte - porque não há forma de se fazer
nenhuma intervenção -, podem, e as máquinas de videoloteria, tão
questionadas, não podem.

Tenho a esperança de que este debate venha a criar mecanismos
capazes de melhorar a atividade, não só em Minas, pois sabemos que
tudo isso é um processo de evolução, mas também em outros
Estados da Federação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em razão de compromissos anteriormente
assumidos, o Dr. Mauro Lúcio e a Dra. Cássia tiveram de se ausentar,
mas estão presentes assessores da Loteria e também do Ministério
Público, para acompanhar os debates.

Palavras do Sr. Magno José dos Santos de Souza
Bom dia. Quero saudar o Presidente da Mesa, Deputado Alencar da

Silveira Júnior; o Dr. Daniel, o representante da GERPLAN e todos
vocês, por estarem aqui. Pretendo fazer uma breve análise do que é o
mercado lotérico brasileiro hoje. Procurarei ser ao máximo informativo,
não perdendo a oportunidade de emitir alguns comentários.

Edito um jornal diário há um ano, pela Internet, o qual trata do
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mercado lotérico, e participo da revista "Games Magazine", em cuja
equipe trabalha o Gildo, que está aqui, fotografando. São as duas
únicas publicações brasileiras do setor. A revistas "Games" é
bimestral, e o boletim "Novidades Lotéricas" é um jornal diário
distribuído pela Internet. Acho que passei para algumas pessoas o
endereço eletrônico, para que vocês possam solicitar o recebimento
gratuito desse boletim durante um período.

Quero dizer a vocês que a culpa é de Minas, já que foi Minas que
começou a operação de loterias aqui, no Brasil. A discussão sobre
jogos de azar é muito curiosa, principalmente quando se tenta definir
jogo de azar. Não seria jogo de azar, mas jogo de sorte, como outro
dia me definiu o Oswald de Souza. Jogo de azar é aquele em que a
sorte decide o resultado, como acontece na Mega Sena, na Quina, na
Loto, na Raspadinha, no bilhete de loteria, no bingo, nas máquinas
caça-níqueis e nas máquinas eletrônicas programadas, que
chamamos de videobingo.

Para não ser considerado de azar, ou jogo de sorte, os jogadores
têm de ter conhecimento e habilidade sobre a modalidade em disputa,
como é o caso do black jack, do pôquer, da biriba, do pif-paf, da
tranca, do jóquei e da Loteria Esportiva.

Outra coisa que não posso deixar de comentar é que o Código
Penal Brasileiro, no art. 45, que trata das contravenções, estabelece
expressamente que é crime 'extrair loteria sem concessão regular do
poder competente ou sem a ratificação de que cogita o art. 3 0 , com
penas de 1 a 4 anos, ou seja, é necessário que o poder público
autorize a loteria.

Tentarei dividir em partes e falarei de loterias, lotéricas, bingos,
videoloterias, jogo do bicho, caça-níqueis, jóquei clube e cassino. E
vou trazer alguns números para vocês, porque, como jornalista e
editor de um boletim sobre o mercado, o mais importante é que traga
informação sobre números, até para vocês poderem estabelecer
alguns parâmetros.

Atualmente, a Loteria Federal está nas mãos da Caixa Econômica
Federal. A Caixa atua de forma conservadora. Tem seus jogos
tradicionais, como a loteria instantânea, que é a Raspadinha, como
Loteria Federal, Dupla Sena, Quina, Lotomania, Lotogol, Loteca e a
Mega Sena. A CEF hoje investe muito pouco em publicidade e em
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lançamento de novos jogos. Atualmente, tem investido muito mais
ria operação financeira nas lotéricas - pagamento de contas e tributos
- do que propriamente na questão da loteria, porque tem sido mais
rentável para ela. Acredito que, com o início do funcionamento das
loterias "on-line" e "real time" das lotéricas estaduais, a CEF terá um
sério problema de concorrência. Por quê? Porque todo Deputado,
quando faz um projeto em Brasília, tenta buscar nas loterias da Caixa
a fonte de receita para esse projeto. Cada vez mais, os planos de
premiação das loterias da Caixa ficam menores. O apostador sabe -
não gosto de usar a palavra "jogador", prefiro usar "apostador", e
também não gosto de falar "jogo", prefiro utilizar a palavra "loteria" -
qual a loteria que lhe dá mais chance de ganhar. Só para vocês terem
noção, hoje a Caixa destina, de suas loterias, 44% para premiação,
1% para o Fundo Nacional de Cultura, 22,4% para o INSS, 9,6% para
o Programa de Crédito Educativo do Governo Federal e 3% para o
Fundo Penitenciário Nacional.

A Caixa anunciou, no final do ano passado, um recorde de vendas
de R$2.800.000.000,00. Isso não é motivo de comemoração. Por
quê? Se considerarmos que a população brasileira conta 170 milhões
de habitantes e que a cotação média do dólar americano, em 2001, foi
de R$2,36, teremos uma aposta de US$7,00 por pessoa. No Congo,
aposta-se isso. Na África do Sul, apostam-se US$7,00; na Tunísia,
US$8,00; na Tailândia, US$12,00; na Argentina, US$40,00; no Japão,
US$61,00; na Austrália, US$95,00; na França, US$101,00. Só para
vocês terem uma idéia, no Estado campeão, o Rhode lsland, nos
Estados Unidos, a média de aposta é de US$879,00 por pessoa. Dos
25 primeiros colocados nesse ranking, o 250, a loteria Columbia
Britânica, no Canadá, tem uma aposta por pessoa de US$152,00, ou
seja, o Brasil é um grande mercado, ainda muito mal explorado.

Falando um pouquinho sobre as loterias estaduais, não são todas
que têm uma atuação forte. Devo destacar algumas. Considero a do
Rio de Janeiro uma grande loteria, porque tem hoje um taturamento
líquido em torno de R$20.000.000,00 a R$22.000.000,00 por ano.
Temos que 80% desses recursos são praticamente aplicados no
social. Desses recursos da LOTERJ, 80% vêm do faturamento dos
bingos que foram estadualizados durante a gestão do Dr. Daniel, que
falou há pouco para vocês. Hoje a raspadinha só existe em dois
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Estados do Brasil e na Caixa Econômica: Minas, Rio e a Caixa,
vendendo a Raspadinha do Rio, na força da publicidade, o mesmo
valor financeiro que a Caixa Econômica Federal. A LOTERJ vende
hoje 7 milhões de raspadinhas por mês, que não é tão rentável quanto
a operação dos bingos e das máquinas de videoloteria instaladas no
interior dos bingos.

Farei uma passagem rápida: Santa Catarina já colocou bingo na
Internet, estadualizou os bingos, mas voltou atrás, tem casas de
videoloterias, está implantando "on-line"; o Paraná tem uma operação
de videoloteria, Pimba e Totobola, que também há em Minas, no Rio e
no Rio Grande do Sul; Ceará tem a primeira loteria terceirizada do
País; Minas tem a loteria tradicional, que ainda funciona; o Rio Grande
do Sul também tem a loteria tradicional e o Totobola; o Tocantins está
implantando videoloterias; Pernambuco acabou de criar um projeto
por meio de um órgão da Secretaria da Fazenda que estadualiza os
bingos; Alagoas está investindo e tem vários projetos em andamento -
a Dra. Fernanda deve falar daqui a pouco sobre isso -; a Loteres
estadualizou os bingos; e São Paulo, um grande mercado - e ninguém
entende porque São Paulo ainda não tem uma loteria atuante -, tem
só a loteria tradicional, a loteria de bilhete, e está investindo agora na
implantação - o edital já está na rua - da Loteria da Cultura, que será
em três etapas. Pelas informações que temos no mercado, a primeira
etapa deve ser realizada próximo às eleições.

O próximo item de que falarei são as lotéricas. Elas, hoje em dia,
têm sérios problemas de segurança. Por quê? Porque elas foram
transformadas, da noite para o dia, em miniagências bancárias sem a
estrutura de segurança que os Bancos têm hoje. Portanto, noticiamos
diariamente assaltos a lojas lotéricas. Também não sabemos para
onde vão caminhar as lotéricas, principalmente em vista dessa briga
que está ocorrendo agora entre a CEF e a Gtech. Muitos dizem que a
briga é combinada, outros dizem que não. Mas é uma briga que
envolve uma quantia de R$ 1.000.000.000,00, e a Gtech não quer
largar esse contrato, que é extremamente rentável para ela, algo em
torno de 5,75% do que a Caixa arrecada.

Com relação aos bingos, não entrarei nessa área porque temos aqui
um especialista em Bingo, o Olavo, Presidente da Abrabin. Ele poderá
falar muito melhor que eu sobre essa atividade. Só quero dizer que
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hoje existe um projeto que caminha na Câmara dos Deputados e
pelo qual o Olavo está brigando. Existem vários Estados que
estadualizaram os seus bingos. Citarei o exemplo do Rio de Janeiro,
onde isso é um sucesso e já vai para dois anos e meio. O Rio tem 32
bingos estadualizados, que geram uma receita fantástica para a
loteria. Há também uma associação muito forte que briga para que
esse mercado não se deteriore.

Quando falo em videoloterias, refiro-me a máquinas no interior de
bingos ou em salas exclusivas. Elas hoje representam algo em torno
de 70% a 80% do faturamento das salas de bingos. As pessoas
preferem ir aos bingos e jogar nas máquinas a ficar sentadas
marcando cadela. Elas acham mais emocionante. Estive em Las
Vegas, há dois anos, e as nossas máquinas de videoloteria são muito
melhores do que as que vi por lá. Confesso isso para vocês. Temas
alguns Estados que possuem lojas com máquinas de videoloteria
instaladas: Santa Catarina, Tocantins, Paraná. Não sei como está o
caso de Minas. Não temos ainda uma legislação específica para esse
setor. Vários investidores estrangeiros gostariam de investir nessa
área de videoloterias e de fabricação de máquinas, no Brasil, mas,
pelo fato de não termos uma legislação que diga para o empresário o
seguinte: "Pode investir aqui que garantiremos o seu investimento",
eles desistem de entrar no mercado do Brasil. Assim, ficamos sempre
vivendo esta questão: uma hora está legalizado, outra hora vira
contravenção. E as pessoas e os empresários não sabem para onde
ir.

Há mais um tópico sobre o qual gostaria de falar para vocês: o jogo
de bicho. Trarei uma curiosidade. Dizem que uma mentira repetida
muitas vezes vira uma verdade absoluta. Não foi o Barão de Drumond
que inventou o jogo do bicho. Digo isso com propriedade porque
trabalhei no jardim zoológico do Rio de Janeiro, e fizemos uma
pesquisa. Quem inventou o jogo do bicho foi um espanhol chamado
Manuel Ismael Zevada. Foi uma cópia do "number games" de
Chicago, mas ele fez uma adaptação colocando figuras de bicho. No
Brasil, o jogo pegou e só existe aqui. Esse jogo não existe em nenhum
outro lugar do mundo. Mas o jogo ia mal, e, numa jogada de
"marketing", ele o apresentou ao Barão de Drumond, que era dono, na
época, do jardim zoológico no Rio de Janeiro, em Vila Isabel. A partir
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daí, o jogo decolou. Para conhecimento das pessoas mais novas,
eles colocavam uma figura de um bicho dentro de uma caixa. Pela
manhã, ela era colocada no alto de um mastro e as pessoas
passavam o dia inteiro apostando. No final do dia, a caixa descia e
sabíamos qual era o bicho sorteado, o bicho do dia. Com relação ao
jogo do bicho, no Rio, ele tem problemas, porque, em uma pesquisa
feita pela LOTERJ na administração do Dr. Daniel, descobriu-se que o
apostador do jogo do bicho envelheceu e que os operadores do jogo
do bicho migraram para outra atividade, no caso, hoje, os caça-
níqueis, uma máquina na rua que está sendo alvo de estudos, no Rio
de Janeiro.

Tenho notícia também que está sendo fabricada em Manaus uma
máquina chamada zooloteria. Ela é eletrônica e reproduzirá o mesmo
conceito do jogo do bicho. Eles tentarão vender essas máquinas para
várias loterias estaduais.

O próximo item - andarei mais rápido - é o caça-níqueis. Quando
falo em caça-níqueis, é a máquina que está no bar, na rua. Essa
modalidade hoje preocupa porque não há uma legislação específica
para ela. Alagoas é o único Estado que está se preocupando com
esse tipo de atividade. Acho que as pessoas devem se preocupar com
o caça-níqueis, principalmente do ponto de vista de crianças jogando
nessas máquinas. Acho muito ruim colocar máquinas no caminho das
pessoas, das crianças, para que elas joguem. Deve haver uma
preocupação tanto nossa, dos jornalistas, quanto do poder público
para que a atividade seja legalizada. Diga-se de passagem, sou
favorável à legalização de absolutamente tudo, desde que haja
controle, fiscalização. São Paulo, atualmente, tem um projeto de lei
tramitando na Câmara dos Vereadores que pretende legalizar os
caça-níqueis na rua.

Com relação aos jockeys, atualmente, eles se encontram em crise.
Vários jockeys do País estão recorrendo à instalação de máquinas de
videoloterias para aumentar as suas receitas. A Loteria do Espírito
Santo - LOTERES - já regulamentou essa prática de máquina em
jockey clube.

Falando um pouquinho sobre cassinos, o que é inevitável, eles
foram proibidos no Brasil, em 1946, e, atualmente, existe um projeto
de lei que já passou pela Câmara e está atualmente no Senado,
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guardado, esperando uma agenda favorável, para ser colocado em
votação, e que se tenha um Presidente favorável à causa. Em 2000,
Lãs Vegas teve um faturamento de US$31.500.000.000,00, e, no ano
passado, apesar da crise de 11 de setembro, houve um crescimento
para US$31.600.000.000,00. Acho que não se pode desprezar esse
dinheiro. Temos de ter uma atividade de cassino cujo modelo ainda
não definimos.

Nesse mesmo projeto de legalização dos cassinos foi inserida a
legalização do jogo do bicho. Se for aprovado, com certeza trará a
aprovação do jogo do bicho. Mas há alguns pontos polêmicos. Sendo
aprovado o projeto, enquanto não for criada a comissão nacional de
jogos, quem terá capacidade de autorizar serão as loterias estaduais,
que administrarão tanto o jogo do bicho quanto os cassinos,
chamados de temporários, pelo período de dois anos. Caberá a essa
comissão dar a diretriz da regulamentação, tanto do jogo do bicho
quanto do cassino. Qual é a vantagem do projeto? Esse projeto segue
o padrão internacional de regulamentação de jogos e tem muita coisa
parecida com o modelo americano. Caso seja aprovado, temos de nos
preocupar com o caráter temporário da lei, que pode gerar
transformação imediata dos bingos em cassino. Nesse caso, haverá
deterioração da poupança doméstica, ocasionando problemas, com
milhares de cassinos espalhados pelo País.

Existe também controvérsia entre dois modelos, o europeu, que são
os bingos adaptados em cassinos, e o americano, que é o modelo de
hotéis-cassinos. Esse é o modelo em que acredito, porque é
necessário construir o hotel, gerando novas profissões e empregos.

O projeto tramitou tão rápido que a questão tributária não foi
discutida. E isso terá de ser feito por medida provisória.

Existem mais algumas coisas. A legalização dos cassinos no Brasil
pode gerar pólos turísticos, empregos, arrecadar tributos, diminuir a
evasão de divisas e captar investimentos estrangeiros.

Os aspectos negativos são a prostituição, a lavagem de dinheiro, o
crime, a segurança e a deterioração da poupança familiar.

Hoje vejo dois problemas no mercado lotérico nacional. O primeiro
deles é que ninguém trata da questão dos jogadores compulsivos.
Apesar de pesquisas demonstrarem que o jogador patológico
representa apenas 2%, ele existe, e a indústria tem de tratar desse
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problema, porque faz muita marola.

Precisamos também de associações mais fortes para brigar por
esse mercado.

Para finalizar, peço autorização ao Gildo, que escreveu um texto
belíssimo na última edição da revista "Games Magazine", para ler um
trecho de sua matéria: 'A matéria da "Veja" termina com dois dados
interessantes. A febre nacional atinge até os soldados ...... Essa
matéria da "Veja" tratou da questão do mercado dos cassinos nos
Estados Unidos, que é extremamente promissor. "... americanos que
servem no exterior. Eles torram US$1 .000.000.000,00 por ano nas 7
mil máquinas de caça-níqueis e de vídeo-pôquer instaladas em 94
bases militares americanas espalhadas pelo mundo. A atividade gera
um lucro os cofres do Pentágono. No País da jogatina, até o Governo
ataca de "crupiê". E o Brasil continua brigando pelas migalhas de uma
CPMF que não gera empregos, não atrai turistas e, o pior, onera a
produção e o custo do Brasil. Obrigado.

Palavras do Sr. Olavo Sales da Silveira
Exmos. Srs. Deputado Alencar da Silveira Júnior, Daniel Homem de

Carvalho, José Antônio Barros Filho, Magno José dos Santos de
Souza, senhoras e senhores, como Presidente da ABRABIN, tenho
acompanhado muito de perto, contribuído e me empenhado para que
o bingo tenha uma legislação adequada à sua natureza, o que até
hoje não ocorreu.

Vejo com muita satisfação que esta Casa se tenha proposto a
analisar e a discutir o tema dos jogos. O momento e a oportunidade, a
sensibilidade para tratar de assuntos legais são aspectos muito
importantes para a sociedade. As leis não devem vir para criar
práticas ou costumes, mas para regrá-los e criar limites. E, na medida
do possível, não se prestar a atender a interesses particulares. A
sociedade é dinâmica e, como tal, evolui. Quando a sociedade não
repudia determinado fato, quando o aceita, e a lei o proíbe,
costumam-se criar situações muito desagradáveis na sociedade,
acabando por gerar perturbação social. Temos o exemplo clássico da
Lei Seca nos Estados Unidos. Em determinado momento, os puritanos
proibiram bebida alcóolica de qualquer natureza em todo o território
americano. Foi o momento de mais turbulência, crise, gangsterismo e
contrabando, tudo o que uma sociedade não quer, por conta de uma
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lei inadequada.

No Brasil, há uma situação semelhante. O jogo do bicho é tolerado
pela sociedade. Não obstante, é contravenção pelo menos desde
1941, desde que saiu o Decreto-Lei n°3.688, de 3 de outubro. Nesse
contexto, compartilho a opinião do Dr. Daniel, de que cabe aos
Estados legislar em determinadas situações, sobre jogos e loterias.

Farei um retrospecto sobre a história da legislação do bingo, para
igualarmos nossas informações.

Restringirei minha contribuição à experiência que adquiri na
operação e no esforço de estabelecer legislação compatível com a
atividade.

De antemão, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos
que entendo fundamentais nessa preocupação. O primeiro aspecto
que deve ser levado em consideração, partindo do pressuposto de
que esta Casa está trabalhando, trabalhou e vai legislar sobre o
assunto, é o temor de que se repita o que ocorreu na legislação
federal: não dar tratamento correto à natureza do bingo, que é de
jogo. Na legislação brasileira, é tratado como assunto lotérico. Isso
pode parecer mera confusão semântica, mas é muito importante O
bingo, tendo sua natureza de jogo, cria uma situação de giro de
apostas, coisa que a loteria não tem. Sempre que a legislação tributa
o giro de apostas, cria uma carga tributária que a atividade não
suporta. Ao criar uma carga tributária que não é suportada,
naturalmente haverá sonegação ou fechamento. Como a atividade
não pretende ver frustrado seu objetivo e fechar, não consegue
cumprir aquilo que erroneamente se estabelece como receita do bingo
e expectativa de arrecadação. Para ter êxito, a legislação estadual ou
federal deve tratar o bingo por sua natureza.

E muito fácil compreender: se tivéssemos cinco pessoas em torno
de uma mesa jogando qualquer coisa e cada uma delas tivesse
R$ -1.000,00 no bolso, em torno dessa mesa haveria R$5.000,00. Se
fossem jogar qualquer coisa, buraco, pife ou pôquer e chamássemos
essas apostas de receita, vamos imaginar que a aposta média fosse
de R$500,00, o 'barato", como se chama vulgarmente, se fizermos
150 rodadas, como é feito em um bingo, teríamos 150 rodadas de
R$500,00, são R$75.000.00. Esses R$75.000,00 são um dinheiro que
não existe, ele é giro de apostas. Até hoje, toda legislação aponta
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cobranças de taxas e impostos em cima dos R$75.000,00. Mas em
torno da mesa só havia R$5.000,00 de dinheiro físico, real. Toda
tributação, até hoje, incide sobre os R$75.000,00. Tínhamos a CEF
querendo 11%, a instituição autorizada mais 7%. Excedia-se a 20%
incidentes sobre os R$75.000,00. Daria R$15.000,00 onde só existia
A$5.000.00.

Ao contrário de uma loteria da CEF ou de qualquer outra, se ela
vender R$1.000.000,00 durante a semana, no final da semana, esse
R$1.000.000,00 é real. No bingo, esse dinheiro não existe, é virtual.
Esse tem sido o grande problema que os bingos não conseguem
expor, não conseguem ser percebidos e sofrem críticas por conta da
falta de transparência da atividade.

Se esta Casa se propõe a legislar, temos de fazê-lo com
compreensão da natureza do bingo. Por outro lado, não podemos
sobrepor situações. Temos de buscar legalização do jogo do bicho,
que está em evolução. Hoje se estão colocando máquinas nos bares e
nos restaurantes. E uma situação a ser analisada e com a
competência que cabe às loterias, à sociedade, através de seus
representantes, para legislar. Acredito que cabe um estudo, uma
proposição e que se criem condições para que a atividade ocorra
legalmente.

Temos de ter cuidado com outro aspecto, na minha opinião,
prejudicial: alguns Estados estão buscando vender a imagem de que
se está criando um tipo novo de jogos, que tem sido batizado como
videoloteria, loteria "on-line", que, na verdade, está usurpando espaço
do videobingo, que é a máquina do bingo alocada dentro do bingo,
com nomes diferentes. Está-se criando uma situação de loteria "on-
line real time" e situações similares. Acredito que há espaço, como os
números bem demonstram, para o crescimento, para a inserção, para
a evolução das loterias, para práticas e propostas de jogos novos.
Não acredito que seja válido que se sobreponha um processo a outro
já existente, meramente buscando trocar o nome e criando situação
que não conhecemos como sendo funcional, em locais onde as
máquinas já existam. Não conheço o funcionamento do "on-line real
time" para as máquinas de bingo. Conheço máquinas "oft-line" em
todo o mundo.

Na minha opinião, cabe legislar sobre bingo. Gostaria de mostrar o
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estágio em que se encontra a legislação sobre bingo. Vou-me
permitir um pequeno retrospecto. O bingo, na sua posição inicial,
estaria restrito pela lei das contravenções. Pediria que fosse projetado
o Decreto n° 3.688, de 1941, na tela, para acompanharmos.

- Procede-se à apresentação de transparências.
Como primeira etapa, o bingo estaria inserido no contexto do

Decreto-Lei n° 3.688, de outubro de 1941, a conhecida Lei das
Contravenções Penais. Essa lei estabelecia restrições, penas e por
que não se poderia praticar esse jogo. O que é considerado jogo de
azar?

Acredito que não é o momento para nos aprofundarmos na análise
da lei, mas para conhecermos o ponto de onde estamos partindo.

O passo seguinte foi o da permissão do jogo no Brasil, que veio com
a Lei n° 8.672, de 6/6/93 (Lei Zico). Essa lei estabelecia, em seu art.
57, que as entidades de direção e de prática esportiva filiadas podem
explorar o bingo.

Na seqüência, temos uma situação própria do momento. O decreto
que regulamentava a Lei Zico estabelecia bingo e loteria, em que se
sorteiamao acaso números de 1 a 90. A Lei Zico foi substituída pela
Lei n° 9.615, de 24/3/98, conhecida como Lei Pelé. Na
regulamentação da Lei Pelé, que trata basicamente do mesmo
assunto, encontramos outro tratamento: " 1° - Jogo de bingo
constitui-se de loteria". Nesse momento, já estamos aparentemente
evoluindo no conceito do bingo, que sai de um conceito de loteria e já
passa a ser aceito como jogo.

Evoluindo no histórico da posição legal do bingo, passamos pela Lei
n°9.981, de 14/7/2000, chamada Lei Maguito. O art. 2 0 dessa lei traz
que: "Ficam revogados, a partir de 31/12/2001, os arts. 59 a 81 da Lei
n° 9.615, ou seja, os artigos da Lei Pelé ficam revogados, respeitando-
se as autorizações que estiverem em vigor até a data de sua
expiração.

Para alguns, há o entendimento de que o bingo acaba nesta data. A
CEF gostaria que essa interpretação predominasse, pois tem, em
relação ao segmento de jogos, uma posição muito clara: quer
reconstituir o seu monopólio no segmento de apostas. Só ela e
algumas poucas loterias faziam operações no segmento de apostas.
O bingo foi o primeiro rompimento desse monopólio, o que não
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interessa muito à CEF, a menos que o bingo seja uma atividade
para gerar recursos para ela. Ela prefere que não exista essa
atividade com outros, se tiver objetivos financeiros fora dos seus
cofres. Se existir, tem de ser com esse objetivo. Por esse motivo, ela
não trabalhou para que a legislação dos bingos fosse renovada ou
atualizada.

A Medida Provisória n° 2.049 busca regulamentar a Lei Maguito e a
evolução dessa situação, transferindo para a CEF a operação do
bingo e sua regulamentação.

Quero mostrar o que os juristas da ABRABIN entendem como sendo
a posição do bingo hoje e como temos conseguido firmar essa
posição junto aos tribunais. Chamaria a atenção, hoje, para um fato
importante: o Projeto de Lei n° 1.037, da Câmara Federal, pela
primeira vez trata de forma realista a natureza do bingo. Esse decreto
trata do assunto com profundidade e contempla de forma razoável a
questão tributária, que, no inicio da minha exposição, alertava como
sendo um fator muito importante para que não se crie um novo espaço
de contravenção, sonegações e desserviços à sociedade, que uma
legislação inadequada impõe.

Esse fato é importante, porque vivemos uma polémica: saber se o
bingo é legal ou ilegal. Esse texto é da lavra do ex-Ministro da Justiça.
Esse parecer foi solicitado pela ABRABIN e diz o seguinte: 'Posição
atual. Devido às patentes • inconstitucionalidades aí implicadas, a
revogação dos artigos 59 a 81 da Lei Pelé, pela Lei n° 9.981, Lei
Maguito ( ... ) O art. 2° redunda em uma situação de
desregulamentação legal de jogos de bingo. Vale dizer que, a partir de
1 0/112002, inexiste disposição legal ou com eficácia de lei regulando a
atividade de jogos de bingo. Em face disso, poder-se-ia imaginar o
retorno à situação normativa de ilicitude ou, mais especificamente, de
contravenção. Certamente que não, pois a qualificação legal da
atividade de jogos de bingo como contravenção encontra-se revogada
desde a edição da Lei Zico, que institucionalizou o setor. E dizer que o
art. 50 da Lei de Contravenções Penais, desde a Lei Zico, encontra-se
especificamente revogado, quanto aos jogos de bingo.

Ora, uma vez especificamente revogado o art. 50 da Lei de
Contravenções Penais quanto aos jogos de bingo, não lhe devolve o
vigor a revogação da Lei Zico pela Lei Pelé nem a revogação das
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disposições destas concernentes ao tema pela Lei Maguito,
porquanto, segundo comezinho princípio do nosso ordenamento, o
chamado efeito repristinatório - revigoramento de uma norma anterior
revogada - depende de explícita disposição legal que o determine.

Isso é tratado na Lei de Introdução ao Código Civil, art. 2 0, 30 . E
certo que a Lei Maguito não explicitou nenhuma prescrição para o
revigoramento da Lei das Contravenções Penais, art. 50, quanto aos
jogos de bingo.

Isso diz o seguinte: a atividade bingo, desde que retirada do art. 50
da Lei das Contravenções, para lá não retornou porque não existe
efeito repristinatório. Teria que existir uma lei que determinasse: 'bingo
está proibido'. Não existe essa lei.

Porquanto, a partir daí, rechaçada a incidência do art. 50 da Lei das
Contravenções Penais sobre os jogos de bingo e mantida a atual
legislação, Lei Maguito, a inexistência de regramento legal sobre o
setor, desde 1°/1/2002, enseja a incidência direta e solitária das
disposições constitucionais referentes à ordem econômica.

Por este motivo, bingo, na minha opinião, está assim caracterizado:
ele é legal, sujeito às disposições constitucionais. Parece-me claro,
pelo enunciado do Dr. Daniel, muito bem posicionado, que caberia a
esta Casa legislar sobre esse assunto e criar o regramento, uma vez
que é uma atividade que estaria sujeita a regramentos. Ela é lícita,
porém sem regulamentação neste momento. Agradeço a paciência de
todos e peço desculpas por ter-me excedido no tempo.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença das
autoridades e dos demais convidados.

Segundo Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa a
Exma. Sra. Fernanda Marinela de Souza Santos, Diretora Técnica da
Loteria Social do Estado de Alagoas - LOTEAL - e os Exmos. Srs.
Jonas Carlos Girão, advogado e Assessor da Associação Brasileira de
Loterias Estaduais - ABLE -, representando o seu Presidente, Sr. José
da Rocha Girão; Claudiney José de Souza, Vice-Presidente da
Associação dos Funcionários de Bingos de Minas Gerais; Hélio Morais
Nelinho, Fundador e Vice-Presidente da Associação dos Diretores das
Empresas de Prognósticos Numéricos de Minas Gerais - APRON-MG
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-, e José Bijos Júnior, advogado da Loteria do Estado do Mato
Grosso do Sul - LOTESUL.

Palavras do Sr. Jonas Carlos Girão
Quero saudar os ilustres componentes da Mesa, Sr. Olavo, Sr. José

Antônio, o ilustre Deputado Alencar da Silveira Júnior, a quem
parabenizo pela iniciativa de estabelecer um foro de debates sobre o
jogo.

Em relação às questões do jogo, urge que se trace um perfil de
legalidade. E necessário romper este manto de hipocrisia que permeia
a atividade. Somente dessa forma atingiremos os objetivos de
geração eficaz de empregos e de definição de uma atividade que
possa trazer retorno social efetivo.

Em relação aos benefícios sociais, os próprios diplomas originários
da matéria loteria tinham preocupação com o social. Como os
senhores podem ver, o Decreto-Lei n° 204, de 1967, já dispunha que
uma parte da renda liquida deveria ser destinada para aplicação social
e assistência médica. Tempos depois, a Constituição Federal, de
1988, giza de forma definitiva a vinculação da loteria com a
problemática social. Além de referendar sua licitude de forma
inquestionável, quando a caracteriza como atividade de fomento
social.

O seu art. 195, inciso III, estabelece que os concursos de
prognósticos são fonte de custeio da seguridade social. Isso é
ratificado posteriormente pela Lei n° 8.212, que também assevera
essa licitude.

Daí em diante, todas as regulamentações estaduais seguiram essa
diretriz de preocupação e vinculação com o social de torná-la
atividade lotérica e de lhe dar uma função social efetiva.

Algumas regulamentações podem servir de exemplo: Portaria n°
11/99, de Goiás, que regulamenta as videoloterias; a Lei n° 6.140, do
Governo de Alagoas, que cria uma loteria social; a Resolução n°
1/2000, do Pará, que prevê a arrecadação e posterior repasse à Santa
Casa de Misericórdia e à Secretaria de Trabalho e Promoção Social.
Todas são atividades de cunho social.

Um dos projetos de lei sobre bingos, que tem como relator o
Deputado Gilmar Machado, demonstra a preocupação com o social,
destinando recursos ao esporte. Há previsão de que cada bingo
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destinará, no mínimo, R$10.000,00. Aproximadamente, há mil
bingos. portanto, estima-se que a destinação ao esporte gire em torno
de R$10.000.000,00, verba bastante significativa que poderia resolver
muitos problemas sociais.

Com certeza, um montante dessa ordem impulsionaria
sobremaneira o esporte em nosso Pais. Os senhores podem ver
também uma alusão à quantidade de empregos gerados pelos bingos.
Calcula-se uma média de 120 empregos gerados por bingo,
perfazendo um total de 120 mil empregos.

Já o Projeto de Lei n° 9.196 trata exatamente da questão dos
cassinos e da legalização do jogo do bicho. Entre seus ditames, ela
prevê uma canalização para o social. Os cassinos fomentariam o
turismo, e o jogo do bicho, a saúde pública. Sem dúvida, são duas
atividades de grande monta no aspecto social.

Temos um comentário a fazer quanto a esse dever de vinculação
com uma destinação social explícita que se caracteriza como uma
contribuição por sua origem de legalidade e por vincular,
peremptoriamente, as loterias a fatos e a deveres sociais. Para
exemplificar essa ligação que fica patente até na nomenclatura de
algumas loterias, trouxemos a Loteria de Alagoas, tipificada como
Loteria Social de Alagoas; a Loteria de São Paulo é a Loteria da
Habitação; a Loteria do Paraná é a Loteria de Assistência à Criança e
à Família; a Loteria do Sergipe, a Loteria do Turismo. Como os
senhores vêem, todas essas loterias desempenham funções
relevantes em nossa sociedade.

Agora, vamos abordar a questão dos empregos e da destinação
social. Temos o maior interesse em comprovar efetivamente o que
vem sendo realizado pelas loterias desse diapasão. No Estado do
Ceará, por exemplo, temos quatro modalidades dé jogos, 2 mil
agentes e 10 mil empregos indiretos, repassando, mensalmente,
R$78.000,00, perfazendo, ao final do ano, em torno de
R$1.000.000,00. Esse dinheiro é enviado a entidades filantrópicas,
hospitais e escolas públicas, provendo e abrindo horizontes sociais,
principalmente para as pessoas de baixa renda, que são as mais
carentes e necessitadas.

No Pará, temos em torno de 2.800 agentes e vendedores e mais ou
menos 10 mil empregos indiretos gerados, número que caracteriza a
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geração de empregos em uma loteria de pequeno porte. O repasse
ao social é da ordem de R$82.000,00 mensais, como os senhores
viram há pouco, para a Santa Casa de Misericórdia, para a saúde e o
social. Então, em 2001, o repasse foi da ordem de R$750.000,00.
Urge salientar que esse repasse é oriundo da legalização das
máquinas de videoloteria naquela entidade federativa.

Em São Paulo, temos esse quadro de agentes credenciados e
vendedores. E uma loteria atípica. Se houvesse um outro molde,
certamente a sustentação social seria muito mais sólida. Como se
sabe, somente o poder econômico do Estado de São Paulo já seria
suficiente para gerar inúmeros empregos e resolver a problemática
social grave que ali vislumbramos hoje. No entanto, o recolhimento
mensal no Estado é de somente R$400.000,00 e a renda de 2001 foi
de R$5.000.000,00, insignificante para um Estado daquele poderio.

Temos, aí o quadro do Estado do Paraná, onde temos em torno de
800 agentes credenciados. São gerados 2.200 empregos, com uma
arrecadação destinada ao social de 80%. Como podemos constatar,
trata-se de um percentual altíssimo, que enobrece bastante a
atividade naquele Estado. A atividade custeia a Secretaria da Criança
e assuntos de família, outra problemática que aflige bastante a
sociedade e que recebe essa parcela de contribuição da loteria
estadual. O repasse total em 2001 foi da ordem de R$1 0.000.000,00.

No quadro do Rio de Janeiro, temos alguns projetos sociais e a
destinação financeira nesses períodos. O "Vida", obra social,
representou um repasse de R$14.000.387,41, de abril a novembro de
2001. Em 2002, de abril a junho, o repasse foi de R$665.009,72. Já o
"Nova Vida", obra social, representou um repasse em 2002, de abril a
julho, de R$3.165.009,72. Ou seja, trata-se de um trabalho deveras
significativo na temática social. Destarte, podemos comprovar o que a
eficácia de um trabalho lotérico bem-realizado pode auferir e o retorno
que pode proporcionará população.

Aqui, em Minas Gerais, temos 160 agências cadastradas e 5 mil
distribuidores, gerando 18 mil empregos indiretos, com 8 tipos de
jogos em funcionamento. O repasse ao social pela Loteria Mineira no
Governo Itamar Franco nos últimos três anos foi de R$25.000.000,00,
perfazendo uma média anual de R$8.0000.000,00, também muito
significativa. Para os senhores constatarem a importância que a
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atividade lotérica representa, uma atividade desse porte não pode
ter questionada sua licitude. Como é que o ente estatal vai ser alvo de
sanções penais dessa natureza? Acreditamos que essa luta se
encerrará com a legalidade definitiva. Esta é a batalha dos lotéricos:
funcionar dentro da economia formal, saindo da clandestinidade. E aí
que estão associados os efeitos deletérios e nocivos do jogo. E
preciso enxergar a legalidade e a importância da loteria estadual para
o social, para que ela possa gerar os fins para os quais ela é criada.
Como a Assembléia Legislativa é um reduto das causas estaduais,
torcemos por que ela aprove as regulamentações que têm esse
cunho. As loterias visam ao retorno social, e a geração de empregos é
condição precípua para seu funcionamento. Ao final, evidentemente, o
maior premiado será o povo, que vai ficar com os benefícios maiores.

Agradeço a todos a atenção dispensada e coloco-me à disposição
para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Palavras da Sra. Fernanda Marinela de Souza Santos
Autoridades presentes, senhoras e senhores, quero parabenizar os

realizadores deste evento e agradecer a oportunidade de poder estar
aqui para falar sobre a situação do Estado de Alagoas.

Todos os dias surgem problemas com relação à exploração do jogo
pelos Estados, à arrecadação, à legalização, à transparência e,
conseqüentemente, à sua credibilidade.

Quanto à tipiticação da atividade como contravenção penal,
inúmeros motivos nos afastam desse caminho. Primeiro, pelo fato de
a Lei de Contravenção Penal estabelecer que é crime o jogo não
autorizado e o jogo de azar. Nenhuma dessas justificativas procedem,
pelo menos da forma como o jogo é feito em Alagoas. O nosso Estado
já legislou a respeito da matéria, excluindo assim a falta de
autorização. Criou a Loteria Social, a chamada LOTEAL, por meio da
Lei Estadual n° 6.225, de 1991, que tem por objetivo a captação e a
canalização de recursos para a saúde e a assistência social.

Por meio de controle, exploração e fiscalização da atividade, a
Loteria arrecada verbas para a ação social, podendo explorar o
serviço diretamente ou por concessão e permissão, precedidas de
licitação.

Afastamos a hipótese de ser um jogo de azar. A maioria dos autores
que tratam da matéria reconhece como jogo de azar aquele em que
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há a possibilidade de encontrar um vencedor inferior a 50%. A
exigência do Estado de Alagoas para a maioria de suas modalidades
é que tenha 75% de probabilidade de haver um vencedor, o que
afasta o segundo elemento.

Se isso não bastasse, temos ainda o Decreto-Lei n° 6.259, de 1944,
que estabelece que loteria é modalidade de serviço público. Sendo
assim reconhecida, é óbvio que a loteria estadual está afastada das
normas do direito penal. Como podemos considerar essa atividade
como serviço público e, ao mesmo tempo, contravenção penal? O
mesmo absurdo ocorre quando admitimos que a União explora a
mesma atividade, considerada lícita, sendo o Estado, como
contraventor, um criminoso. Jamais poderíamos admitir tal situação.

O texto constitucional é expresso quando estabelece que o serviço
público de interesse nacional deve ser explorado pela União, o
regional, pelo Estado, e o local, pelo município. Tal regra se justifica
para permitir, aliás, a coexistência pacífica das diversas ordens
políticas. Nesse contexto, a Loteria Social sofreria uma limitação na
sua competência: só poderia explorar o serviço nos limites do território
de seu Estado. Assim, a Loteria continua sendo competente para
tratar de assuntos regionais.

Quanto à arrecadação, inerente à exploração do serviço público, não
se trata de tributo, como alguns querem fazer acreditar. Na verdade, a
Loteria celebra com o particular um contrato de concessão e
permissão do serviço público, regulamentado pela Lei Federal n°
8.987, de 1995. Ele pode ser oneroso, tendo uma contraprestação
pecuniária, que não se trata de tributos, sendo então um preço
público. Significa que o Estado continua autorizado a fazê-lo.

Os arts. 21 e 22 da Constituição Federal enumeram a competência
da União e dos municípios, estabelecendo que para o Estado fica a
competência remanescente ou reservada. Ou seja, o que sobrar cabe
a ele, o que não lhe for proibido é de sua competência. Em nenhum
desses dispositivos a Constituição estabeleceu a quem caberia a
exploração do serviço público de loteria. Portanto, se sobrou, cabe ao
Estado. Mais uma vez, ele é competente para legislar a respeito da
matéria.

Temos a questão do monopólio. Seria contra-senso admitir que
somente a União tem exclusividade, mesmo porque a Constituição
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Federal, quando quis instituir um monopólio, o fez expressamente
no art. 177. Nesse rol, nada está previsto a respeito da exploração da
loteria. Sendo assim, não podemos fazer interpretação extensiva,
porque toda exceção só existe no ordenamento jurídico, se estiver
prevista. Significa, mais uma vez, que o Estado pode explorar esse
serviço. Para conservar esse entendimento, temos o recente Decreto-
Lei n° 3.058, de 1999, que conceitua concurso de prognósticos, e o
art. 212, § 1°, estabelece o seguinte: "Considera-se concurso de
prognóstico todo e qualquer concurso de sorteios, de números ou
símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza nos âmbitos federal,
estadual, distrital e municipal, podendo este ser explorado por um
órgão público ou por sociedades civis e comerciais". Mais uma vez, o
Estado pode legislar e explorar esse serviço.

Quando falamos em serviço público, temos em mente um
instrumento que satisfaça as necessidades públicas inerentes à
convivência em sociedade. Cabe ao Estado, como ente da Federação,
satisfazer essas necessidades públicas. Surge, então, a atividade
lotérica como uma relevante fonte de angariação de recursos para que
o Estado desenvolva a sua finalidade.

Hoje, a Loteria representa grandes desenvolvimentos na área social.
Se levarmos em conta a carência de recursos, a alta carga tributária
suportada pelos contribuintes, a Loteria surge como galinha dos ovos
de ouro, com uma nova solução para a ordem social. Por que não
juntar forças, em vez de manter o jogo na ilegalidade?

Temos, ainda, a situação patente da necessidade dessa exploração
em um Estado como o de Alagoas, carente de recursos, de
assistência à ordem social. O nosso Estado já possui legislação a
respeito da matéria, que regulamenta até mesmo os caça-níqueis, um
problema em todo o Brasil.

Ao contrário dos demais Estados, Alagoas primeiro legislou e depois
passou a explorar o serviço. Por isso, ainda estamos na fase inicial da
exploração. Realizamos licitação para cinco modalidades lotéricas até
o momento, tendo sido somente uma contratada, e arrecada
efetivamente para o Estado. As outras modalidades, incluindo os
caça-níqueis, estão em fase de implantação. As exigências para a
licitação foram bastante rigorosas, até mesmo a implantação pelos
sistemas "on-line", "off-line" ou "real time", o que permite a fiscalização
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arrecadação à assistência social. Isso é
esentados pela sociedade à Secretaria
iados pelas Secretaria, seguem para o
são Especial da LOTEAL, a qual é um
membros da comunidade. Tudo isso é

munidade.
tivo que justifique a não-legalização, a
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tivo para que esse ideal seja realizado.

Palavras do Sr4 Claudiney José de Souza
Cumprimento os membros da Mesa, o Exmo. Sr. Deputado Alencar

da Silveira Júnior, coordenador deste debate, os prezados senhores e
senhoras. Estou aqui repreentando os empregados de bingos,
através da Associação dos i Funcionários de Bingos - ACEMB -,
entidade recém-criada e recêm-idealizada. Hoje é um dia especial
para todos os envolvidos na área do jogo, pois traz à tona um assunto
que, há muito, vem sendo comentado em todos os meios de
comunicação, em todo o País. E uma atividade com história. O jogo
de bingo surgiu em 1778, na Inglaterra. Inicialmente, esse jogo
denominava-se loto. Difundiu-be por toda a Europa, adquirindo novos
nomes e variações. Em 1975, surgiu o sistema espanhol, e iniciou-se
a difusão do bingo eletrônico, utilizando-se 90 números. Por volta de
1980, o bingo chega á América Latina, com sede no Peru. No Brasil,
as primeiras casas de bingo eletrônico foram abertas em 1994, no
Estado de São Paulo, espalhando-se rapidamente por todo o País.
Desde a abertura do primeirc bingo no Estado de São Paulo, foram
abertas mais de mil casas, gerando, aproximadamente, mais de 100
mil empregos diretos. Em Minas Gerais, para sermos mais
específicos, hoje temos em funcionamento 36 casas e mais 4 que vão
ser abertas. Temos, hoje, casas de bingo nas seguintes cidades:
Uberlândia, uma casa; Patos de Minas e Contagem, duas casas,
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respectivamente; Araguari, Uberaba, Sete Lagoas, Governador
Valadares, Montes Claros, Barbacena, Varginha, Pouso Alegre, uma
casa em cada cidade; Juiz de Fora e Passos, duas casas de bingo em
cada cidade; Divinôpolis, Lavras, Andradas e Poços de Caldas uma
casa de bingo em cada uma; Belo Horizonte e na região
metropolitana, 15 casas de bingo, mas estamos na expectativa da
abertura de mais 4.

Senhoras e senhores, autoridades presentes, cada casa de bingo
aqui mencionada emprega entre 40 a 100 funcionários, ou seja,
aproximadamente, 2.900 empregos diretos e 1.500 empregos
indiretos. O bingo, no Estado de Minas Gerais, gera,
aproximadamente, 4.400 empregos. Os funcionários dos bingos, em
busca da defesa desses empregos, saíram, por algumas vezes, em
manifestações pela legalidade da atividade e pela certeza de que já
não iriam ser um número na estatística do Governo. Acreditavam que,
somente assim, poderiam chamar a atenção das autoridades para que
reconhecessem a atividade de bingo como uma atividade que tem, em
seu quadro funcional, pessoas que dependem de seus empregos e
que não seriam jogadas ao acaso, não teriam outro trabalho digno
para sustentarem suas famílias- Não podemos nos esquecer de que,
em todo o País, passamos por uma crise de falta de empregos, e o
Estado de Minas Gerais não fica fora desse cenário. Por isso, nossa
luta pela legalidade da atividade. Hoje, no Brasil, o bingo se tornou
uma excelente opção de entretenimento para pessoas da terceira
idade, tendo em vista as poucas opções de diversão. O bingo busca,
nessa sua trajetória, firmar-se como uma empresa do segmento de
entretenimento, com leis próprias e reconhecimento de que gera
impostos, impostos esses, aliás, que poderiam ser recolhidos
diretamente aos cofres de nosso Estado, o que hoje não ocorre.

Para falarmos um pouco mais da importância do bingo no cenário
nacional, podemos citar as várias entidades desportivas ajudadas
pelos bingos, com direcionamento de recursos provenientes das
receitas obtidas. Para se ter uma idéia, o bingo direciona atualmente
7% de sua arrecadação bruta para o esporte. Esses recursos tiraram,
literalmente, do buraco várias entidades desportivas que nem sequer
recebiam recursos oficiais, e, quando os recebiam, mal davam para
cobrir as despesas fixas. Para os esportes olímpico e paraolímpico, o
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me precederam. Registro apenas que o dia 2218/2002 passa a ser
um dia histórico para os trabalhadores da atividade do ioga do bicho.
Nesse dia, fomos convidados a participar de um debate organizado
pela Casa que representa o povo de Minas Gerais. Bem conduzido
como está, este trabalho surtirá o efeito que todos esperamos, qual
seja a legalização da atividade das máquinas caça-níqueis, dos
bingos e das loterias, que, entendem alguns, são de competência do
Estado.

Agradeço ao Deputado Alencar da Silveira Júnior por ter
corajosamente conquistado dignidade para o trabalhador do
papelzinho branco, que é o vendedor do jogo do bicha. Antigamente, o
bicheiro no Estado não tinha reconhecimento, era estigmatizado e
considerado bandido. O Deputado conseguiu mudar as coisas: um
bicheiro está falando, neste momento, da Plenário da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Casa de maior poder em
Minas Gerais.

Agradeço a esse jovem todos os benefícios que tem prestado à
sociedade, sendo que o mais importante deles é a lei que obriga o
Estado a fazer o teste de AIDS em toda gestante que utilize os
serviços da saúde pública. Essas coisas precisam ser ditas, porque a
tendência da maioria das pessoas é ver apenas o que está errado. O
bom não é lembrado. Cito o exemplo do Deputado Alencar da Silveira
Júnior como reconhecimento do trabalho que tem feito para a
comunidade de modo geral e para os membros de nossa classe.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos, neste momento, início à fase de

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questões deverão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.

Para agilizar os trabalhos, solicitamos aos participantes que fizerem
uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,
dispensando-se a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de 3 minutos para fazer sua intervenção, sendo
garantido o mesmo tempo para a resposta.

Debates
O Vereador Darcy de Souza Lima - Inicialmente, agradeço a Deus a

oportunidade que nos deu de estarmos aqui nesta manhã e peço-Lhe
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que proteja o Deputado Alecar da Silveira Júnior, porque, como
disse nosso patriarca, se nãó fosse o Deputado, o jogo do bicho não
teria alcançado a dignidade q  merece.

Sou apaixonado pelo jogo do bicho. E uma atividade que emprega
grande número de pessoas. O trabalho de sua legalização iniciou-se
no Congresso Nacional cort o projeto de José Fortunato. Depois,
vieram Paes Landim, Homero Guido e Araceli de Paula, relator na
comissão, com quem tivemos a oportunidade de nos encontrar. Hoje,
no Congresso, o projeto está ha mão de Maguito Vilela.

Dizem que o jogo do bicho cria marginal e facilita o tráfico de drogas.
Mentira. Ontem, vi apreende  toneladas de maconha, e não foi em
casa de jogo do bicho. Falta 'iontade política para legalizar algo que já
é sagrado na vida do brasileiro. Temos de, juntamente com nossos
três Senadores e o Deputado Alencar, ir ao Maguito Vilela e
desengavetar o projeto imediatamente. Vamos aproveitar o momento
em que a Assembléia Legislativa tem a coragem de realizar esse
grande encontro. Minas Geris só vai regulamentar o jogo do bicho
depois que a União o legalizak. A Promotora nos disse isso.

Não podemos deixar o Aencarzinho falando sozinho. Conclamo
todos os representantes do jqgo neste Estado a se unirem para dar a
ele total apoio, porque, se perdermos o Deputado Alencar da Silveira
Júnior, vamos perder a voz na Assembléia Legislativa, e isso não
pode acontecer. Ele sabe que meu Deputado é outro, mas reconheço
que, se o Alencar sair desta Casa, veremos, todos os dias, bicheiro
preso, bingo fechado, caça-níqueis quebrados. Quem segura tudo
isso é o Alencarzinho.

O Sr. José Bijos Júnior - Em nome da Loteria do Mato Grosso do
Sul, da qual sou advogadcf, parabenizo todos pela presença. E
sempre bom encontrar amigos de longa data.

No Mato Grosso do Sul, a1 legislação de caça-níqueis já está em
andamento há quatro anos e meio, rendendo frutos para o Estado, e
não para a União. Temos una legislação própria, nos moldes que o
Daniel construiu depois de uma briga homérica contra a CEF, que
queria levar para a União os lucros do bingo. Concordamos com ele
em que o Estado pode e deve legislar em matéria de jogo.

Nosso Estado tem todos os tipos de loteria definidos em lei, e já os
estamos implantando. A legislação de bingo também está pronta,
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aguardando apenas a sanção do Governador. O substitutivo
federal, infelizmente, não foi votado ainda. Por causa dessa demora,
preparamos um decreto para que os bingos não ficassem à margem
da lei. Estamos esperando apenas passar as eleições para lutar por
um decreto especifico sobre o bingo no Mato Grosso do Sul.

Estamos estudando uma maneira legal de trazer para a atividade
lotérica algo parecido com o jogo do bicho e fazendo testes em
"softwares" para que o jogo seja feito por meio de máquinas
eletrônicas controladas pela LOTESUL.

Enfim, é bom que saibam que, em nosso Estado, também estamos
lutando pela legalização dos jogos. Colocamo-nos à disposição de
todos para ajudar, embora modestamente, na área legislativa. O
nosso material está à disposição dos senhores.

Temos participado de todos os seminários que tratam de jogo,
tentando unir esforços para dar aos Estados a capacidade de legislar
a respeito de uma matéria que traz emprego e alegria para a terceira
idade, como é o caso do bingo.

O Sr. Donizete Barbosa de Oliveira Santos - Sou representante de
Juiz de Fora. Tenho duas perguntas a fazer: à representante da
Loteria do Estado de Alagoas indago se houve resistência em seu
Estado em relação à lei que, provavelmente, vai regulamentar o caça-
níquel; e ao Deputado Alencar, se está sendo feita alguma coisa em
relação às sanções contra a lei que conseguiu aprovar e regulamentar
nesta Casa.

A Sra. Fernanda Marinela de Souza - Com certeza, houve
resistência no Estado de Alagoas contra a regulamentação do caça-
níqueis. A lei estadual é de 1991. Tem, portanto, 13 anos, mas,
somente há um ano, conseguimos tirar a loteria do papel, quando,
então, se iniciaram a licitação e a contratação

Como a exploração do jogo tem de ser "on-line", o investimento é
muito alto. O período de contratação até a efetiva exploração
compreende 90 dias

Mas não posso mentir sobre isso: o Ministério Público de Alagoas
não opôs a mesma resistência que o de Minas Gerais. E claro que a
loteria social de Alagoas é fiscalizada 24 horas por dia - até
comentava com os colegas, antes do evento, que na LOTEAL não
podemos nem respirar, pois já nos liga alguém pedindo o contrato, a
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licitação, o projeto, ou querenpo saber por que se fez ou não se fez
isso ou aquilo. Realmente ! omos muito fiscalizados. E preciso ter
muita força, pois há muita gente lutando contra, sem contar que todas
pensam que loteria é mina d4 dinheiro, e, portanto, querem explorar a
instituição; de modo que, ce s vezes, não a tratam com a devida
seriedade - porque é preciso muita luta e muita seriedade. Esse
trabalho não é fácil.

O Sr. Presidente - Aprovamos nesta Casa a lei do bingo, derrubando
o veto do Governador - com '3 Deputados em Plenário, conseguimos
42 votos. Agora, o Ministéio Público entrou com uma ação de
inconstitucionalidade da lei, mas a Assembléia Legislativa, sob a
Presidência do Deputado Antônio Júlio, vai defendê-la. E acho que,
com o debate que ora realiza hlos, teremos oportunidade de mostrar à
Justiça o que acontece em outros Estados- Tenho absoluta certeza de
que a perda de receita do flstado é muito grande, e esta Casa vai
defender essa lei, por meio de seus advogados, que estão recebendo
sugestões de outros advogados e juristas. Enfim, a Assembléia vai
fazer essa defesa por determ 1inação do Presidente Antônio Júlio, que
entende, como eu, que é hora de discutir a legalidade do jogo. Além
disso, acho que deve haver um pouco mais de respeito com o que
esta Casa aprovou.

O Sr. Donizete Barbosa Ile Oliveira - Agradeço aos senhores,
desejando boa sorte a todos nós.

O Sr. Geraldo Gonçalves - Presidente, como advogado, gostaria de
fazer algumas consideraçô4s, lamentando apenas que a ilustre
representante do Ministério Publico não se encontre à Mesa. Discutiu-
se muito aqui sobre a questão da iniciativa da lei. Há algum tempo
acompanho a questão lotérick, e sei que realmente é muito vaga a
legislação sobre esse assunto, ou muito vasta. Lamentavelmente, são
poucos os que realmente entendem de legislação lotérica. Não estou
dizendo que entendo - apenas estou acompanhando os processos,
conheço a lei que trata da iniciativa e tenho em mãos uma cópia do
processo da ação direta de inponstitucionalidade; e é com base nisso
que gostaria de fazer um comentário.

A Promotora disse que a iniciativa da lei seria da União - somente a
União poderia legislar sobre a questão lotérica. Certamente a ilustre
representante do Ministériol Público não deve estar ciente ou
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efetivamente por dentro do que está acontecendo. No processo em
que se discute a inconstitucionalidade, não está em foco a questão da
ilegalidade da atividade. O que o Procurador-Geral de Justiça diz, na
ação que propôs, é que há, no projeto, um vício de iniciativa, porque
partiu da Assembléia. No entender do Procurador Nedens Ulisses
Freire Vieira, a iniciativa teria de ser do Governador, pois foi dele a
idéia de criar a autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais. No
processo que está em curso na justiça, não se discute, em momento
algum, a legalidade ou não da atividade. Ora, no entender do
Procurador, a atividade é legal; apenas a iniciativa do projeto deveria
ter sido do Governador, o que significa que, se isso tivesse
acontecido, no entender do Ministério Público a lei estaria correta. Li o
processo várias vezes, e posso garantir que não se discute aqui a
ilegalidade da atividade. Diz-se aqui que a atividade é legal; contudo
a iniciativa não poderia ter sido do Legislativo, mas do Executivo. E
uma pena que a representante do Ministério Público não tenha
conhecimento desse tato, porque nos deu uma informação incorreta.
O Chefe do Ministério Público Estadual não questiona a ilegalidade da
atividade, mas a ilegalidade da origem, ou seja, de onde deveria ter
partido a lei. Era apenas esse o comentário.

O Sr. Presidente - Vou passar a palavra ao Dr. Daniel, para que, já
que tiveram o mesmo problema no Estado do Rio de Janeiro, também
possa esclarecer, mais uma vez, essa dúvida sobre a ADIN do
Ministério Público.

O Sr. Daniel Homem de Carvalho - Entendi perfeitamente a
colocação do companheiro: o questionamento da constitucional idade
da legislação mineira é de natureza formal. Ou seja, não se discute o
conteúdo da lei; não se discute o fato de ser ou não uma atividade
lícita, mas quem tomou a iniciativa de legislar. Essa é a questão que,
ao que me parece, foi colocada na representação de
inconstitucionalidade.

No Rio de Janeiro, já havia uma lei muito antiga, anterior à Lei Zico,
aprovada na Assembléia Legislativa, e, em razão disso, apenas
regulamentamos essa lei, a partir de um decreto do Governador
Anthony Garotinho. Quer dizer, não tivemos esse problema, porque já
havia uma lei aprovada desde o início de 1993, e foi com base nela
que pudemos regulamentar.
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Quanto às breves colocações feitas pela Ora. Cássia Virgínia

Serra, poderia dizer que ela hão expressou exatamente o que foi feito
pela representação do Ministério Público. Ela disse que a competência
para regular a atividade lotékica de jogo seria da União; e o que eu
disse aqui foi que, quando:;uando a Constituição quer dar a alguém o
monopólio de uma atividade' econômica ou a exclusividade para o
exercício de um serviço público, ela o faz expressamente. Mas a
Constituição brasileira, nem xpressamente, nem implicitamente, deu
à União a exclusividade da eploração da atividade lotérica de jogo ou
a exclusividade da prestação do serviço público lotérico. Portanto, já
que vivemos em um regime federativo, com autonomias próprias dos
entes federativos, essas ,áutonomias permitem que os entes
federativos tenham competêhcia concorrente: a União pode legislar
sim, mas os Estados também podem. O argumento que se dá em
contrário é com base no incido XX do art. 22, que se refere a sorteios
e consórcios, mas, acredito, não trata de jogo nem loteria. Além disso,
a própria Constituição fala en1 sorteios de prognósticos, o que inseriria
também os Estados na competência para regulamentá-los.

Enfim, ela mencionou uma questão de conteúdo de mérito, e o que o
nosso colega mencionou foi uma questão própria da representação,
qual seja um problema formal, de quem apresentou o projeto de lei, e
não o mérito da questão, de que, pelo que ele descreveu, o Ministério
Público não discorda, ou o tera feito no texto da representação.

O Sr. Presidente - Há aqui luma pergunta do Cleber, da Star Game
Diversões Ltda., dirigida ao Sr. José Antônio: "Já que a lei ampara o
Estado para operar nesse sgmento, por que simplesmente não a
regulamenta? Como isso foi feito no Estado de Goiás?".

O Sr. José Antônio Barros j Filho - Em primeiro lugar, gostaria de
fazer um comentário complerientar à informação do Daniel. A Loteria
do Estado de Minas Gerais tem 79 anos, ao que me consta; a de
Goiás tem 51 anos. Por quesomente agora o Ministério Público faz
questionamentos sobre a competência das loterias para explorar as
modalidades lotéricas? Por qÇie o bilhete tradicional é permitido? Por
que a raspadinha, a Dindin da Sorte e muitos outros jogos são
permitidos, e a videoloteria não? Ou está tudo errado ou tudo certo.
Não se pode diferenciar uma ! modalidade lotérica da outra apenas por
questões de avanço tecnolóbico. Ora, ontem tínhamos um bilhete
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tradicional; hoje, temos um bilhete feito por meio de "software" que
há na máquina, um bilhete eletrônico. Qual a diferença? Se a loteria
era permitida, por que não o é mais? Fiz esse comentário apenas para
complementar essa questão, que realmente é polêmica. Mas é preciso
ficar claro que a maioria das loterias estaduais foram praticamente
desativadas por falta de rentabilidade. As videoloterias ou caça-
níqueis, como as chamamos vulgarmente, trouxeram exatamente a
possibilidade de melhoria. Em Minas Gerais, sabemos que, quando a
Loteria permitiu o funcionamento dos caça-níqueis, geravam-se
R$3.000.000,00 por mês; hoje, não se gera nada. São
questionamentos como esse que devemos fazer, para puxar um
pouco pela nossa memória e ver que realmente há alguma coisa
errada, mas que não é com a legalidade do jogo.

Para complementar, quero dizer que em Goiás temos uma
legislação, de 2000, que permite o funcionamento de todas as
modalidades lotéricas. E tenho em mão uma decisão de mérito. Quer
dizer, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública na justiça
goiana e conseguiu uma liminar, pedindo a apreensão de todos os
equipamentos; entramos com um agravo de instrumento no Tribunal,
derrubamos essa decisão, e temos uma decisão de mérito, em que se
reconhece a competência constitucional do Estado para legitimar e até
legislar sobre os jogos lotéricos no Estado. Nessa decisão de mérito
ele diz que jogos de azar todos são, como a Tele Sena, Mega Sena,
Super Sena, inclusive as videoloterias. Mas, no entendimento do
magistrado, a diferença está entre aquilo que é autorizado pelo Estado
e o que não o é.

Sabemos que todos os jogos são de azar, porque não sofrem a
influência de ninguém para que a pessoa ganhe. Por exemplo, se
você comprar uma Mega Sena, não poderá fazer nada. A mesma
coisa se aplica às máquinas. O que é regulamentado e fiscalizado
pelo Estado precisa ser diferenciado daquilo que é explorado pelo
particular.

O Sr. Presidente - Tenho em mãos uma pergunta do Carlos
Eduardo, dirigida ao Dr. José Antônio, nos seguintes termos: "No
início, o Estado de Goiás foi também interpelado pelo Ministério
Público. Qual o procedimento do Estado e da Loteria naquela
ocasião?"
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O Sr. José Antônio Barros pilho - O Ministério Público é insistente

naquilo que defende, não p4rmitindo espaço para discussões. Daí, a
importância de um deb4te dessa natureza. Pensei que a
representante do Ministério Público, que fazia parte da Mesa, fosse
ficar. Esse órgão precisa mudar sua visão no que diz respeito aos
jogos.

Lá, tivemos vários problerdas, vários reveses. Por isso, a Loteria de
Goiás não está melhor do que antes. Qual é o investidor ou a empresa
que vai fazer um investimeno de grande monta sem saber o que vai
acontecer com seus equipmentos? Hoje os equipamentos podem
funcionar, mas amanhã, por uma decisão qualquer, são recolhidos.
Além do mais, são depred4os dentro do próprio depósito público, o
que acaba resultando em mais prejuízo.

Pagamos prejuízos de! toda monta. Equipamentos foram
apreendidos irregularmente;. Só depois, na justiça, conseguimos
recuperá-los. Mas vieram danificados, depredados, e ainda tivemos
que pagar multa.

Por isso digo que, em Goiás, foram muitos os reveses. Nem a
empresa nem o próprio Estado estão muito melhores, mas, graças a
Deus, hoje há uma decisão de mérito que reconhece tudo aquilo que
vimos falando há tempos: à Estado tem competência para legislar,
mas, se o entendimento for' o de jogo de azar, que seja um jogo de
azar autorizado pelo Estado.

Os Estados que ainda nãopassaram por essa trajetória amanhã vão
passar, com certeza. Poden acreditar nisso. Passadas as eleições,
todos os Governadores eleitos vão vislumbrar, nas loterias, uma fonte
geradora de recursos imortantíssima para ! os Estados, mesmo
porque os recursos são escassos, e as necessidades, muitas.
Portanto, vão ter possibilidade de gerar benefícios nas áreas sociais.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Cleiton Borges ao Dr. Daniel, que
é advogado. Pelo que estou' entendendo, ele tinha máquina na Loteria
e, enquanto ela estava legalizada, arrecadou impostos. Como
empresário, disse que foi convidado a ingressar na Loteria. Fez o
investimento, pagou o seloJ mas, depois de seis meses, foi tirado e,
aliás, chamado de contravebtor. Pelo entendimento do senhor, pode-
se acionar a justiça contra a Loteria?

O Sr. Daniel Homem de Carvalho - Eu disse, há pouco, que não
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existe poder público contraventor. Os atos do poder público
possuem presunção de legitimidade. Se um ato do poder público não
é questionado, isso implica dizer que está válido e próprio para
produzir seus efeitos.

Entendo que, se, legitimamente, inscreveu-se, pagou os tributos que
lhe foram exigidos, ou seja, exerceu uma atividade que foi regulada e
fiscalizada pelo poder público, isso gerou expectativas de
regularidade, de autorização, levando-o a fazer investimentos. Mas,
de uma hora para outra, a atividade foi proibida. Portanto, no
momento em que fez os investimentos, tinha a expectativa de que o
poder público lhe fosse garantir a tranqüilidade para exercer sua
atividade econômica, já que essa era legalizada. Na medida em que
essa atividade foi proibida e que seus investimentos sofreram esse
revés, imagino que tenha condições de buscar o ressarcimento
desses prejuízos, por essa quebra inesperada de expectativa.

O Sr. Presidente - Eu gostaria de explicar, mais uma vez, a
sistemática de agora. Todos os senhores empresários que estão
fazendo essas perguntas podem vir aos microfones para fazê-las
diretamente aos representantes da Mesa.

Estou me dirigindo àqueles companheiros que me ligam e me fazem
perguntas. Vamos ser bem práticos. Temos que mostrar para a
opinião pública as respostas que recebemos, já que estamos indo
para todos os Estados, O Geraldo Neves, por exemplo, ligou-me
várias vezes dizendo que pagava o selo ria Loteria, mas, mesmo
assim, sua loja estava sendo assaltada. O Juraci disse-me que, como
empresário, estava tendo dificuldades.

A hora de falar é agora. Abrimos este espaço para isso. Não adianta
ficarmos acuados, ou porque a reunião está sendo gravada, ou
porque o Ministério Público está presente. O próprio Ministério Público
tem que nos responder agora. Por isso peço, por favor, que se
manifestem, que perguntem. Caso contrário, vou ser um chato para o
Ministério Público e para a Polícia Militar de Minas Gerais. Estou
promovendo este ciclo de debates para mostrar a situação para todo o
Brasil. As perguntas feitas terão que ser respondidas pelos senhores
do Ministério Público e da Polícia Militar.

Dizem que ninguém está ligando para essa situação das máquinas,
do jogo de bicho ou do bingo, que apenas eu estou inflamando os
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que tinham para ganhar, já investiram o necessário nas máquinas.

Um companheiro de São João dei-Rei vai preso todo dia. A polícia
começou a prendê-lo há urna semana. Então, o que deve ser feito?
Ele tem de falar aqui o que me diz pelo telefone todos os dias, durante
10, 15, 20 minutos, por duas) três, quatro vezes.

O Sr. Rogério Ferreira Nog 1ueira - Deputado Alencar, em sua pessoa
cumprimento os membros dai Mesa e todos os presentes.

Sou advogado de três empresas do Vaie do Aço que estão se
manifestando a favor desse empreendimento, que é salutar, mesmo
juridicamente. Mas as atitudes do Ministério Público de Minas Gerais
nos deixam um pouco desabreditados profissionalmente, porque não
conseguimos explicar aos nossos clientes o que realmente está
ocorrendo.

O Estado convidou os clientes a participar de um empreendimento, a
comprar máquinas. Assim, eles viveram expectativas, investiram, mas,
depois, tornaram-se contrâventores. Essa atitude do Estado -
digamos, prepotente, incoerente - deixa a nós, operadores do direito,
como nosso colega saIientoij, um tanto quanto depreciados perante a
população. Somos apenas auxiliares da justiça, porém, assim mesmo,
sentimos o nosso tapete puxado praticamente todos os dias.

Há uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas, num embargo de
declaração, que diz, clara textualmente, que as máquinas caça-
níqueis não são contravepção. No entanto, essa medida, esse
embasamento não pode se usado em lugar nenhum, pois nunca é
aceito. Nós mesmos não cnseguimos entendér isso. Parece que o
nosso diploma está servindo apenas para enfeitar as paredes do
nosso escritório.

Falo ainda sobre cerca de 50, 60, 70 empregos que as três firmas
oferecem no Vale do Aço e sobre todos os botecos e bares que
sobrevivem, principalmente, por causa da máquina, porque a pinga
que vendem não dá para sustentar nem o aluguel que se paga
mensalmente.

Quero parabenizar V. Exa pela atitude, mas lamento a ausência do
Ministério Público e da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Desejávamos um debate aprofundado do tema, mas, por outros
compromissos ou - creio eib - exatamente para não responderem às
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perguntas nem se comprometerem com elas, ausentaram-se. Muito
obrigado. (- Palmas.)

O Sr. Fernando Manoel Antunes - Sr. Presidente, ilustres
autoridades da Mesa, senhoras e senhores, vou levantar apenas duas
questões, como resumo de tudo que vi e da impressão que tive deste
painel.

Em primeiro lugar, penso que não estamos tocando exatamente o
ponto que deveríamos. Enquanto estivermos confundindo, de modo
geral, o significado de jogo com a expressão" "concurso de
prognósticos", vamos tornar a matéria polêmica por muito tempo. O
que está proibido no Brasil é o jogo de azar. E por que está proibido?
Porque, na época em que era permitido, provocava a disputa direta, a
agressividade, o desassossego social, a vida airada. Pelo cassino, já
não se trabalhava, dispensava-se o emprego e passava-se a viver à
custa do que se ganhava ou se perdia, o que, na realidade de hoje,
em relação aos bingos, não há, Precisamos estabelecer as diferenças.
Jogo de azar é uma atividade pela qual duas ou mais pessoas,
adversárias entre si, disputam um determinado resultado, e, ao final,
haverá, sempre e necessariamente, um ganhador e um perdedor, o
que não tem nada que ver com bingo nem com loteria, que
pressupõem sorteio.

Se arrecado 100% na loteria, devolvo, obrigatoriamente, 44%; nos
famosos caça-níqueis, a devolução é de 85%, enquanto nos bingo são
devolvidos, obrigatoriamente, 65%.

Ora, ninguém está disputando com ninguém. Ao divertir-se, a
pessoa não está disputando com o dono do bingo, como ocorre no
cassino. O equipamento do bingo está programado para lhe devolver
65%. Deixa-se o resto para a Previdência, para o que a lei determina.
Jogo não é algo que caracterize a atividade econômica bingo, que é
uma atividade econômica lúdica. Ela está amparada no art. 195 da
Constituição: "A União e o Estado podem criar receitas paralelas à
orçamentária, através da exploração de concursos de prognósticos".
O art. 212 fala sobre os concursos de prognósticos: "Todos são
responsáveis pela Previdência e podem explorar, independentemente
do Estado". O art. 202 ainda diz: "E o particular", mas não diz: "desde
que o Estado permita". Não consigo entender como se pode defender
a tese de que o jogo de azar é proibido porque causa danos ao
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patrimônio público, à morai, aos bons costumes. Será que, quando
o Estado promove a lei, os efeitos negativos do jogo de azar
desaparecem como um ato de magia? Então, não é por causa disso.
A lei, o legislador pátrio, jamais pensou em jogo, quando fala de bingo.
Ele pensou em concurso de prognósticos. Aí estava embasado, sim,
constitucionalmente para legislar. Parece-me quê para a tese de que o
Estado pode, mas o particuL& não, não há defesa possível.

Quero falar sobre o segundo ponto, Deputado. V. Exa. fez um
trabalho brilhante, e quase chegamos a uma legislação apropriada
sobre os bingos no Estado ie Minas Gerais, porque a Procuradoria
entende que a lei é inconstitucional, nos termos do art. ( ... ) da
Constituição Estadual. Para nossa felicidade, a Constituição define,
por intermédio de verbos úipicos, exclusivos, que é da competência
exclusiva do Governador ido Estado criar, estruturar, ou seja,
departa mental izar e extingbir autarquias e repartições. Ora, em
nenhum momento o legisladr da Lei n° 14.236, que é V. Exa., criou,
estruturou ou extinguiu autarquias. O art. 1° da. lei diz que a ALEMG
poderá explorar, mas não Jiisse que a ALEMG explorará. Ai, sim,
pedimos uma intervenção do Legislativo sobre o Executivo. A ALEMG
poderá explorar, o que significa que fará isso se quiser. E um convite
à própria natureza da ALEMG: se ela quiser, estará habilitada. E, se
aceitar o convite, lá está o ah. 26 da lei, regulamenta-se à sua moda.
Em nenhum momento o legilador interferiu na exclusiva competência
do Estado para propor a iniciativa da lei. Se pensarmos bem, não há
muito risco nessa história, s estamos falando corretamente.

Era o que tinha que dizer.
O Sr. Presidente - Gostaria de lembrar que o nosso projeto, da

estadualização dos bingos,ria outra modalidade de jogo, que será
regulamentada pela Loteria. Se o bingo não pode ser regulamentado,
todos os jogos, com exceão do bilhete tradicional, também não
poderão ser reguIamentados

O Sr. Claudiney José de Souza - Senhoras e senhores, a
Associação dos Funcionários dos Bingos está primando pelo social e
pela briga por nossos emprdgos. Já estivemos nesta Casa, enchendo
essas galerias e dando força e apoio ao Deputado Alencar da Silveira
Júnior na votação em 1° e 2 0 turnos do Projeto de Lei n° 14.236, que
foi aprovado e encaminhadd ao Exmo. Sr. Governador Itamar Franco,
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retornando a esta Casa para a derrubada do veto do Governador.

Preocupado com o lado social, com os empregos, quero fazer uma
pergunta ao ex-Presidente da LOTERJ. No Rio de Janeiro, as receitas
dos bingos e das máquinas ajudaram na manutenção da segurança
pública, ou seja, no social, em sua amplitude. Isso pode ter a mesma
destinação no Estado de Minas Gerais, por intermédio da ALEMG?
Faço essa pergunta porque temos no Estado um problema muito
grande de segurança pública, estamos à mercê de todo e qualquer
marginal, não podemos nem sair de casa. Então, por que esse
recurso, que não é arrecadado pelo Estado, não fica aqui e é
direcionado para esse fim?

O Sr. Daniel Homem de Carvalho - Respondo que sim, com certeza.
Historicamente, como bem foi mostrado aqui, a atividade lotérica
sempre teve, como forma de sua legitimação, investimento no social.
Posso testemunhar que as experiências que tivemos na Loteria do Rio
de Janeiro foram bastante exitosas, no que tange a investimentos
sociais. Chegamos a construir um bairro inteiro onde havia uma favela
com barracos de papelão. Ela foi transformada num bairro com
estação de tratamento de esgoto e creche. Foi uma experiência muito
bonita. E uma oportunidade perdida pelo Estado.

Quero parabenizar o Dr. Fernando, que nos trouxe uma
interpretação bastante interessante e coerente da questão da lei. Ele
estava se referindo a mim, portanto quero responder: não disse que o
particular não pode, mas o Estado pode. Não disse que o particular
deve ser contraventor, mas sim que o Estado não pode ser
contraventor. A interpretação das leis das contravenções, dirigida ao
particular, tem que ser feita caso a caso. O que disse e repito foi que o
Estado, com uma atividade regulada e autorizada pelo poder público,
não pode dar ao seu beneficiário a pecha de contraventor. A
discussão se o particular é ou não será feita caso a caso, mas afirmo
que o Estado não é contraventor. Um ato do Estado que delega a um
particular o exercício de uma atividade econômica não pode dar a ele
a pecha de contraventor. Essa é a discussão, não estamos em
contradição.

O Sr. Laertte Santos de Oliveira Brasil - Sou Presidente da
Confederação Nacional dos Atletas e Trabalhadores das Instituições
Esportivas e Técnico de Ciências Esportivas do Brasil Internacional.
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essas atividades, a partir do dia 30 de agosto. Essa entidade se
organiza por intermédio de equipes de futebol profissionais, em níveis
estadual e internacional.

Vimos apoiar o Projeto dê Lei n° 1.335, do Deputado Alencar da
Silveira Júnior. Nossos currprimentos aos demais componentes da
Mesa, às senhoras e aos senhores. O projeto tem um grande cunho
social: progressivamente, gerará empregos nb Estado de Minas e
arrecadação financeira. qiscordamos das opiniões de alguns
advogados de que deve partir do Executivo. Isso só se justificaria se o
projeto gerasse despesas. Álém disso, esse projeto tira o poder do
Estado de intervir nas loterias. A Loteria do Estado de Minas é uma
verdadeira máfia, comandada pelo Governador Itamar Franco e pelo
Vice-Governador, que vêm :! desviando recursos e perseguindo as
loterias privadas.

Deputado Alencar da Silveira Júnior, esse projeto poderia ter
abrangência maior, legaliza bdo todos os jogos e todas as loterias,
inclusive os cassinos de Mins?

O Sr. Presidente - Temos outros projetos sobre os jogos, que foram
apresentados à Casa e estãó nas comissões para serem estudados.

O Sr. Jandir Custódio Barbosa dirige a seguinte pergunta aos
representantes das Loteria de Goiás e do Mato Grosso: 'Como é
feita a fiscalização dos equipamentos? Como dividir a arrecadação
para a empresa, para o Estado e para o proprietário do
estabelecimento, em porcentagem?".

O Sr. José Antônio Barros Filho - Todo equipamento, a exemplo do
que acontecia em Minas, é submetido ao laudo pericial e à
fiscalização da Secretaria da Fazenda, cujos fiscais, periodicamente,
fazem a aferição dos equipamentos. Como aquela Secretaria está
enfrentando muitas dificuldades no tocante à aferição dos contadores,
para que fosse determinado o valor correto a ser repassado à loteria,
está sendo publicada, ainda nesta semana, uma instrução normativa
que estabelece um valor fixo por terminal, que será repassado à
Loteria do Estado de Gois. Hoje, o percentual é de 10%. Os
terminais repassam obrigatoriamente 10% sobre o resultado que têm
para a Loteria de Goiás. Esse repasse é feito por intermédio da
empresa concessionária, qu tem direito a um percentual cobrado dos
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terminais de terceiros e destinado a assistência técnica,
manutenção dos equipamentos, etc.

O Sr. Daniel Homem de Carvalho - Em Mato Grosso do Sul, ao ser
regulamentada a loteria que denominamos videoloteria "oH line", foi
feita uma licitação. O concessionário detém a exclusividade da
exploração das máquinas, que são fiscalizadas pela LOTESUL, por
meio de laudos técnicos periciais. Desde o inicio, é cobrada uma taxa
fixa por terminal, arrecadada pela concessionária para a LOTESUL,
que a destina à sua atividade-fim e ao INSPREVI, que é o Instituto de
Previdência do Mato Grosso do Sul. Esses são os recursos advindos
das máquinas. Essa é a nossa fórmula.

O Sr. Antônio de Pádua - Boa tarde. Sou advogado de um
empresário da área de diversões. Percebemos aqui uma posição
legalista do Ministério Público a respeito do problema, além de uma
série de outras posições dos empresários e dos representantes,
mostrando os aspectos da lei. De 40 dias para cá, fizemos um dossiê
contendo todas as normas federais, estaduais, resoluções e a Lei n°
14.236, do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Esse documento foi
distribuído à Polícia Militar, à Promotora que aqui estava, ao
Presidente da Loteria de Minas Gerais e à imprensa. Até agora,
decorridos 30 dias, não obtivemos nenhuma manifestação dessas
entidades ou de seus representantes.

A que visa o dossiê? A mostrar o aspecto legal e a realidade da
existência da atividade. Não se está considerando que a atividade
gera 20 mil empregos, que tem uma arrecadação de, no mínimo,
R$3.000.000,00 por mês para a seguridade social do Estado, que
existem vários Estados da Federação que tem a loteria legalizada -
estamos com um dossiê completo de Santa Catarina, do Espírito
Santo, de Goiás, do Rio Grande do Sul e de São Paulo -; que há uma
insensibilidade enorme do poder público e de seus representantes em
avaliar o problema; que nenhum mandado de segurança é analisado,
mas simplesmente negado na apresentação, enfim, que não há a
mínima sensibilidade para resolver o problema. E o que está
acontecendo? Um abuso do poder público no combate indiscriminado
ao empresário legalmente estabelecido. Num determinado momento,
o empresário é chamado pela Loteria, que é uma autarquia, para se
credenciar, ser autorizado diante de uma regulamentação de várias
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leis estaduais. Regulamentaam através da Resolução n° 16, 7, 11,
21, 17, ao longo de todos esses anos, e, da noite para o dia, esse
empresário honesto é coniderado contraventor a partir de uma
resolução, a n° 3/2000, que diz que não estão suspensos todos os
credenciamentos. Paralelary ente, existem empresas dentro de uma
licitação que foram prejudicadas e que estão trabalhando com as
mesmas máquinas ou commáquinas mais ultrapassadas do que as
atuais, quer diz, um peso e Las medidas. Estão tratando os iguais de
maneira desigual.

Então, o que é preciso fazer? E preciso entrar no mérito da
legislação. E preciso que q situação seja analisada sob o aspecto
social, jurídico e assistenciaN

São milhares de famílias que atuam nessa área. Por que o Estado
não pode ser contraventor? Eu, pessoalmente, acho que ele é.
Perdoem-me os juristas, mas acho que ele é muito mais contraventor
do que muito microempresdrio que paga imposto, está estabelecido,
tem alvará de localização, trm uma máquina que dá 75% a 88% de
retorno. Não há contenda, não há luta entre contendores, segundo o
Dr. Daniel nos explicou. Po que em outros locais o caça-níquel está
legalizado e aqui não? Simplesmente por uma falta de sensibilidade e
de interesse do poder públicb em resolver o problema. A Lei n° 14.236
foi considerada inconstitucidnal antes mesmo de ser regulamentada.
Conversei com o Presidente da Loteria, que disse estar pronta a lei
para ser assinada quando 1 chegou a ordem para ser considerada
inconstitucional. A Polícia Militar de Minas Gerais vem extrapolando a
sua competência constitucional ao servir de instrumento para o
Ministério Público na luta contra o crime organizado, ao combater o
caça-níquel. Caça-níquel é um tipo de máquina; as outras máquinas
são videobingo interativo deconcurso e prognóstico. Então, acho que
precisamos partir para a pática e decidir o problema. Quem tem
condição legal, estabelecida, de trabalhar, de dar impostos para o
Estado, de produzir socialmente, deve ser legalizado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente- Está sendo redigido um documento sobre esse
debate, que será entregue bo Ministério Público, à Polícia Militar, à
Loteria e, principalmente, os candidatos ao Governo de Minas
Gerais. Queremos que seja divulgado o compromisso de cada um
com relação a esse assunto.

rÀ
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No início, eu disse que, com a saída da regulamentação da

Loteria das máquinas "off -line", ficaram prejudicados 486 empresários
que investiram nelas. Estão sendo coletadas assinaturas para a
abertura de uma CRI que investigará o contrato da GITEC com a
Loteria do Estado de Minas Gerais, fraude de R$500.000.000.00
denunciada pelo jornal "Estado de Minas". Essa comissão vai
investigar o porquê do perdão de uma dívida de R$500.000.000,00 da
GITEC, um grupo americano. No mais tardar, nos próximos dias
estaremos entregando ao Presidente a lista de assinaturas para a
instalação da CPI. Nas lojas da GITEC do Brasil, os lotes de máquinas
"off-line" estão funcionando, e os 486 empresários que acreditaram na
Loteria estão com seus equipamentos parados.

O Sr. Geraldo Neves - Boa tarde a todos, no início da minha
mudança de vida para a diversão, procurei os departamentos
competentes que concediam uma carteira habilitada pelo Estado de
Minas Gerais, que era um laudo. Queria saber se o produto com que
eu estava lidando era de azar ou de entretenimento. E em respeito ao
Departamento de Criminalística do Estado de Minas Gerais, peguei
um laudo que dizia estar eu lidando com uma máquina de
entretenimento para adulto. Após isso, procurei os departamentos
competentes do Estado, que me deram toda a tranqüilidade de que
estava investindo numa área de diversão. Procurei uma equipe e
fizemos uma análise do assunto, para eu mudar de ramo, e
concluímos que o entretenimento era realmente uma área necessária.
O cinema já havia acabado, com as igrejas evangélicas tomando seu
espaço; restaram os jogos de futebol aos domingos e o clube no final
de semana.

Analisando isso, fechei as minhas 28 lojas e passei a investir no
entretenimento para adultos. Na continuidade, nasceu a legalidade.
Passamos a pagar à Loteria do Estado de Minas Gerais, que
enxergou nesse campo uma forma de renda, podendo trazer à nossa
sociedade maior conforto de divisão, uma arrecadação que poderia
levar às escolas, às crianças, aos hospitais e aos necessitados uma
ajuda vinda do Estado. Passei a investir nesse ramo, acreditando na
Secretaria da Segurança do Estado, que, com seus peritos - que
estudaram, que se formaram e que passaram em concurso -, analisou
a máquina, assegurando que era para o entretenimento de adultos e
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estão com uma carteira de habilitação assinada pelos peritos da
Secretaria da Segurança Pública, estão sendo taxados de
contraventores. Essa situação não pode perdurar, porque as leis e as
pessoas que respondem pelos órgãos competentes, podendo
condenar ou libertar, que são os nossos peritos, têm de ser
respeitadas. Eles nos concederam essa carta, assegurando que essas
máquinas são jogos de entretenimento para adultos. Os impostos
foram pagos, e as máquinas entraram pela porta da frente, ou seja,
pelos nossos portos. Como podemos continuar nessa situação? A
nossa luta continua, pois estamos com mais de 450 funcionários,
apenas na minha empresa, registrados, pagando impostos, FGTS, 130
salário e INSS. O nosso povo precisa de entretenimento. Há esse
entretenimento nos países do Primeiro Mundo, para que as pessoas
possam distrair-se , deixando de ter atitudes piores. Não somos
considerados um país de Terceiro Mundo. O Brasil é de Primeiro
Mundo.

Parabenizo o Deputado Alencar da Silveira Júnior por essa luta.
Tenho a certeza de que os nossos profissionais e os homens
competentes fizeram essa máquina de entretenimento, pois isso ficou
provado por meio de testes.

Caso não sejam respeitadas, que provem que não o são. Até hoje
nunca me mostraram que essas máquinas são jogos de azar. Muito
obrigado.

O Sr. Tarcísio de Assis Moraes - Boa tarde a todos, especialmente
ao nosso amigo Deputado Alencar da Silveira, que muito nos tem
ajudado. Deputado, tinha uma pergunta para o Presidente da Loteria
Mineira, mas vou fazê-la a V. Exa. Há mais de 100 anos existe essa
briga em torno do jogo do bicho. Há poucos anos, foi legalizada a
Sorteca. Por que há tanta facilidade para esse jogo, mas não há
respeito com os banqueiros do jogo do bicho?

O Sr. Presidente - Acompanhei o surgimento da Sorteca, e há outras
similares em outros Estados.

O Sr. José Antônio Barros Filho - A exemplo da Sorteca, aqui, em
Minas Gerais, no Estado de Goiás tínhamos a Palpiteca. Por causa de
uma ação do Ministério Público, a empresa achou por bem retirar do
mercado lotérico de Goiás essa modalidade lotérica. Na verdade, não
haveria sentido em se fazer isso, porque, no nosso entendimento,

rs



podemos explorar todas as ifnodalidades lotéricas. Com relação ao
jogo do bicho, da forma como havia sido colocada a Palpiteca, com as
mesmas características epeculiaridades do jogo do bicho, na
verdade, a única diferenciação que existia é que ela era eletrônico e o
jogo do bicho era manual.

No nosso entendimento, a argumentação de que se trata de jogo de
azar e o Governo estaria legalizando o jogo do bicho não procede,
porque não há consistência Ijunidica. No entanto, por uma decisão da
empresa, um consórcio de empresas espanholas achou por bem tirar
do mercado essa modalidade, a Palpiteca. Na época, fizemos isso
para evitar discussões maiores com o Ministério Público. No entanto,
no meu entendimento, há embasamento para a Palpiteca e a Sorteca
funcionarem perfeitamente.

O Sr. Presidente - Para completar, gostaria de trazer algumas
informações aos senhores, £ esta Casa e aos telespectadores da TV
do Legislativo - e falo com muita tranqüilidade, porque fui eu quem
criou a TV do Legislativo através de um projeto de resolução.
Cheguei a esta Casa com a lexperiência de dois mandatos na Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Na época, a Assembléia Legislativa era
muito fechada. Desta tribuná, começamos a tentar abrir as portas da
Casa para toda a Minas Gerais através da TV do Legislativo. O
Presidente Antônio Júlio dieixou claro que, até o final do ano,
estaremos chegando a quase 400 municípios e também com o
satélite.

Com relação ao jogo do bicho, quero informar, mais uma vez, que
na Casa há um projeto de minha autoria. Depois de tirar da Câmara
dos Deputados, aprovado o projeto que tira da contravenção penal o
jogo do bicho e remete para a Assembléia Legislativa, aqui há um
projeto de minha autoria. Nesse projeto deixo claro o meu
compromisso com quem explora o jogo do bicho, para que continue
explorando. Só dessa maneka teremos o jogo cio bicho legalizado em
todo o Brasil. Se não aproveitar quem explora para continuar
explorando, vai haver pessóas que irão explorar o jogo legal, mas o
jogo do bicho ainda vai continuar a ser explorado pelas mesmas
pessoas.

O projeto de minha autoria que tramita na Casa, inicialmente
determinava que 60% dos recursos fossem destinados à educação no
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município e 40% para o Estado. Depois de um acordo com os
Deputados, surgiu a sugestão de que 50% fossem destinados ao
Estado para serem aplicados na segurança pública, e os outros 50%
para o município, para serem aplicados na educação. Vai ser um
imposto por estimativa, cerca de 6%, nos mesmos moldes que paga o
Toto Bola, o Dindin da Sorte e outros jogos que existem. No caso, 3%
ficariam para o município; e outros 3%, para o Estado. Quem explora
continuaria a explorar.

Os senhores podem ter certeza de que o nosso projeto está na Casa
esperando apenas o Governo Federal. Vamos reconhecer o
trabalhador do bicho como trabalhador que é. Acima de tudo, vamos
dar dignidade a essa categoria que estamos defendendo há 14 anos.

Há uma pergunta da Sra. Maria de Lourdes Fugirão, que é a
seguinte: "No Estado do Ceará existe jogo a exemplo da Soneca e da
Palpiteca? Se positivo, como funciona?". Acho que essa pergunta já
foi respondida pelo Dr. José Antônio.

O Sr. Jonas Carlos - No Estado do Ceará, o jogo seria similar ao
jogo do bicho, mas como o jogo, infelizmente, às vezes, tem que ser
disfarçado no País, porque as coisas não são tão claras, é realmente
um jogo do bicho disfarçado. E a loteria dos sonhos. Não é jogo do
bicho para não conflitar com a legislação. Se bem que no momento
em que o jogo passa a ter uma autorização estadual, já foi debatido, e
chegou-se à conclusão de que isso não pode ser tachado de
contravenção. Seria um absurdo ficar-se batendo na tecla de que
ainda é um estado criminoso. No momento em que há uma
autorização, e o jogo passa a funcionar, evidentemente passa a ter o
crivo da legalidade.

O Sr. Presidente - Tive a oportunidade de conhecer as loterias de
todos os Estados. No Estado do Ceará, deparei com uma coisa
atípica, assim como em Recife e Pernambuco. No Ceará, existe o jogo
do bicho, cujo prédio é maior do que o da Loteria Mineira. Os
banqueiros uniram-se numa banca única, com uma diretoria composta
por sete membros. Eles pagam imposto estadual, beneficiando 32
entidades. Lá estiveram comigo, um representante desta Casa, um
representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e alguns
Deputados. Existe, também, o jogo do sonho, sendo um da Loteria e
outro do jogo do bicho, que lá é respeitado. 0 jogo do bicho, se não
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for legalizado, acabará porqUe é jogo de velho, e os velhos estão
morrendo. Mas lá, o jogodo bicho é uma instituição forte. Seu
resultado é divulgado em 11V filiada ao SBT, do Governador Tasso
Gereissat. O resultado do ijogo do bicho, no Estado de Goiás, é
divulgado na TV do Governador do Estado. Trata-se de uma hipocrisia
achar que o jogo não existe. O jogo está aí, e não sabemos por que
isso é permitido lá e aqui nãb. Hoje constatamos que em todo o Brasil
existe o jogo do bicho. O jogo está em cada esquina. Passo a palavra
ao Dr. José Eduardo de Sci'uza Tameirão para ler a "Carta de Belo
Horizonte pela Legalizaçã do Jogos", originária das plenárias
realizadas.

Leitura e Aprovaflo da Carta de Belo Horizonte
O Sr. José Eduardo de So&za Tameirão - Farei a leitura da "Carta de

Belo Horizonte pela Legalização dos Jogos", mas, antes disso,
lamentamos a ausência daf representante do Ministério Público e do
Presidente da Loteria Mineirk principalmente nesta parte dos debates.
Esta carta será enviada às Hutoridades estaduais, bem como ao Sr.
Presidente da República e ao Congresso Nacional (- Lê:)

"Nós, participantes do Ciclo de Debates Jogo: Realidade e
Legalidade, realizado pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
em 21/8/2002, vimos aprsentar ás autoridades mineiras - em
especial o Governador d4 Estado, o Presidente da Assembléia
Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, o Comandante-
Geral da Polícia Militar e i o Presidente da Loteria Mineira - nossa
preocupação com a situação dos jogos ditos clandestinos.

Os debates mostraram que a sociedade está preparada para
desmascarar a farsa do jogo clandestino: os jogos estão aí, em cada
esquina, em lojas abertas. A população aposta no bicho, diverte-se
nos caça-níqueis e lota as salas de bingo.

Assim como a sociedadd já reconhece a legalidade dos jogos, é
preciso que as autoridadesabandonem a falsa postura de ignorar um
amplo setor da economia, hbje na informalidade.

Diante da crise de desmprego no País, pelas conseqüências
perversas da globalização, não podemos nos dar ao luxo de deixar à
margem da produção nacional um segmento econômico que poderia
estar contribuindo com impostos e regularizando a situação de
milhares de trabalhadores.
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O setor de jogos é um segmento econômico de grande potencial.
Basta comparar a situação das loterias estaduais de Goiás, Alagoas,
Espírito Santo, Ceará e Santa Catarina, onde os caça-níqueis
funcionam legalmente, sob a regulamentação do Estado.

Diante desse quadro, nós, participantes e palestrantes do Ciclo de
Debates Jogo: Realidade e Legalidade, propomos: no âmbito do
Estado de Minas Gerais: que a Loteria Mineira volte a regulamentar os
caça-níqueis, com autorização de funcionamentomediante
pagamento do selo de registro; que seja cumprida a Lei n° 14.236, de
24/4/2002, que estadualizou os bingos.

No âmbito do Governo Federal: que seja aprovado no Congresso
Nacional o Projeto de Lei n° 91/96, que regulamenta os cassinos e o
jogo do bicho; que o Congresso Nacional faça uma lei única que
promova a legalização de todos os jogos hoje considerados
clandestinos. O jogo clandestino só interessa a poucos.

Por um jogo legal, que participe do desenvolvimento social do Pais.
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2002".
Peço que, após esta leitura, todos aprovem a carta. Pode ser por

aclamação. Informo, ainda, que será enviada aos candidatos ao
Governo e à Presidência da República. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Carta de Belo Horizonte pela
Legalização do Jogo. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada a Carta de Belo Horizonte
pela Legalização do Jogo, por unanimidade.

De público, agradeço ao pessoal da Real Loterias, ao Denner, ao
João Henrique e ao Sérgio, de Santa Luzia, que ajudaram a redigir
esse instrumento. Tenho a certeza de que será levado à frente por
esta Casa.

A Presidência agradece ao Presidente Antônio Júlio, aos Líderes de
partidos nesta Casa, a todos os Deputados que, de uma forma ou de
outra, nos ajudaram. Ao Presidente Antônio Júlio, por entender a
seriedade do problema, por ajudar e tentar resolver essa questão com
relação aos jogos. Como disse no início, quando cheguei a esta Casa,
ela era fechada. De oito anos para cá, tivemos uma abertura muito
grande, e hoje, na Presidência do Deputado Antônio Júlio, traz aqui
para dentro toda discussão que interessa ao povo mineiro, seja ela
qual for, toda discussão que mostre a nossa realidade.
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Quem não agradece não merece o que recebeu. Agradeço, em

nome do povo mineiro, ao Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Antônio Júlio.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cunprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mkis às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião especial também de hoje, às 191h30min,
nos termos do edital de convpcação. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2002

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 12/9/2002
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro Silva - Durval
Angelo - Ermano Batista - Glycon Terra Pinto - José Braga - Marco
Régis - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 14h1 Smin, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de
quórum, e convoca os Deputados para as reuniões extraordinárias de
terça-feira, dia 17, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada nesta edição.).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE

2002

ATAS

ATA DA 259 a REUNIA
Presidência

Sumário: Comparecimeni
(Ordem do Dia): Inexistênci
Proposições: Discussão, er
de Lei n° 15.216; designa
relator; discurso do Deputai
- Discussão, em turno únic
15.218; designação de n
regimental para emissão dE
Veto Total à Proposição c
emissão de parecer pelo
Discussão, em turno únicc
15.237; designação de re
encerramento da discussã
Parcial à Proposição de
utilização pelo relator do pr
Discussão, em turno único,
15.251; designação de re
questão de ordem; leitura
dos Deputados João Leite e
- Encerramento.

EXTRAORDINÁRIA, EM 11/9/2002
10 Deputado Antônio Júlio

- Abertura - 1 8 Parte: Ata - 2a Parte
de quórum para votação - Discussão de
turno único, do Veto Total à Proposição

?ão de relator; emissão de parecer pelo
lo João Leite; encerramento da discussão

do Veto Total à Proposição de Lei n°
lator; utilização pelo relator do prazo
parecer - Discussão, em turno único, do

e Lei n° 15.231; designação de relator;
relator; encerramento da discussão -
do Veto Total à Proposição de Lei n°

ator; emissão de parecer pelo relator;
- Discussão, em turno único, do Veto

Lei n° 15.246; designação de relator;
zo regimental para emissão de parecer -
do Veto Parcial à Proposição de Lei n°

ator; emissão de parecer pelo relator;
Ia fundamentação pelo relator; discursos
Doutor Viana; encerramento da discussão

É1 roi
- Comparecem os DeputE
Antônio Júlio - Alberto Pir

Wanderley Ávila - Alvaro A
Antônio Andrade - Antônio
Bilac Pinto - Dimas Rodrigi
Rezende - Ermano Batista
Nogueira - João Leite - Jo
Marcelo Gonçalves - Márci
Paulo Pettersen - Rêmolo 1

Coelho - Olinto Gbdinho - Mauri Torres -
:ônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
enaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -

- Dinis Pinheiro Doutor Viana - Edson
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair
Paulo - José Braga - Luiz Tadeu Leite -

Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo -
ise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz
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- Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de

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

I a Parte
Ata

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

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

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. A Presidência verifica, de
plano, que, nos termos da Decisão Normativa da Presidência ri 0 7, não
há quórum para votação, mas que o há para a discussão dos vetos
constantes na pauta.

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

Proposição de Lei n° 15.216, que dispõe sobre a fiscalização de
envasilhamento, comercialização e distribuição de gás liqüefeito de
petróleo no Estado. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. A Presidência, nos termos do § 20 art. 145 do Regimento
Interno, designa relator da matéria o Deputado Doutor Viana. Com a
palavra, o relator, Deputado Doutor Viana, para emitir seu parecer.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°
15.216

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 307/2002, opôs

veto total à Proposição de Lei n° 15.216, que dispõe sobre a
fiscalização de envasilhamento, comercialização e distribuição de gás
liqüefeito de petróleo - GLP - no Estado.

Tendo em vista a perda de prazo pela Comissão Especial designada
para apreciar a matéria, a proposição foi devolvida ao Plenário e
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incluída na ordem do dia, nØs termos do art. 141, c/c o § 2 0 do art.
145, do Regimento Interno.

A proposição atribui ao Ir tituto de Pesos e Medidas do Estado de
Minas Gerais competênch para o exercício da fiscalização das
condições de segurança do veículos e dos equipamentos destinados
ao transporte do GLP, ao trmazenamento e à comercialização do
produto nos postos de ve ia e das condições de segurança dos
botijões.

O Governador do Es ido apresentou motivos de ordens
constitucional e legal para dar integralmente a Proposição de Lei n°
15.216. Alega que a pro osta, por modificar a competência de
autarquia estadual, reorder .ndo e ampliando a sua finalidade, é de
iniciativa privativa do ChefE do Poder Executivo, nos termos do Art.
66, III, da Carta Estadual. P severa, outrossim, que a matéria tratada
na proposição se inclui na c mpetência reservada à Agência Nacional
do Petróleo - ANP -, uma vc que lhe cabe, nos termos da Lei Federal
n° 9.478, de 1997, fiscaliza diretamente ou mediante convênio com
órgãos estaduais as ativi& les integrantes da indústria de petróleo,
bem corno aplicar as sançõ 5 administrativas e pecuniárias previstas
em lei-

Assiste razão ao Governa lar. Quanto ao primeiro aspecto, verifica-
se que a proposição real; iente cria competências para autarquia
estadual e teve seu proces o deflagrado por iniciativa parlamentar, o
que a macula de vício de ir constitucionalidade formal encontornável,
já que se trata de matéria re ervada ao Chefe do Poder Executivo.

Já com relação à segun( a justificativa do veto, a Lei Federal n°
9.478, de 1997, que dispõE sobre a política energética nacional, as
atividades relativas ao mo opólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política Energél ca e a Agência Nacional do Petróleo e dá
outras providências, em seu art. 8 0 , VII, estabelece, "in verbis":

"Art. 8° - A ANP terá c mo finalidade promover a regulação, a
contratação e a fiscalização ias atividades econômicas integrantes da
indústria do petróleo, cabem o-lhe:

	

VII - fiscalizar direi	ou mediante convênios com órgãos dos

	

Estados e do Distrito	as atividades integrantes da indústria do
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petróleo, bem como aplicar as sanções administrativas e
pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato;".

Indubitavelmente, as atividades de envasilhamento, comercialização
e distribuição fracionada do GLP incluem-se entre as atividades
econômicas integrantes da indústria do petróleo; cabe exclusivamente
à ANJP, portanto, promover a sua fiscalização, diretamente ou por
meio de convénios com órgãos estaduais.

Desse modo, a única possibilidade de o Estado vir a exercer a
fiscalização dessas atividades seria mediante a celebração de
convênio com a ANP, o que não exigiria a edição de lei, já que se trata
de atividade administrativa típica do Poder Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total à

Proposição de Lei n° 15.216.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Para discuti-lo, com a

palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, queremos aproveitar mais esse
veto do Governador para iniciar um discussão que consideramos
fundamental, a do papel das Assembléias em nosso País. Se os
Deputados Estaduais não podem legislar sobre um tema tão ligado à
vida do cidadão do seu Estado, como o transporte de gás liqüefeito e
de petróleo, a fiscalização de envasilhamento, comercialização e
distribuição desses produtos, vamos ficar cada vez mais
enfraquecidos em nossa função de legislar. A Assembléia já fez essa
discussão com a UNALE, ou seja, temos de assumir, na prática, a
nossa responsabilidade.

Há pouco tempo, quando discutimos a obrigação do uso do cinto de
segurança em nossas cidades, todos diziam que isso era uma
responsabilidade do legislador federal. Enquanto esperávamos uma
manifestação do legislador federal, pessoas corriam risco em virtude
da ausência, nos automóveis, desse equipamento tão importante.
Com a utilização do cinto de segurança, tivemos uma baixa
considerável dos atendimentos hospitalares originados de acidentes
de trânsito. Mas há outra matéria com que devemos ter cuidado, pois
é de grande interesse para o cidadão mineiro, e a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, pioneira na discussão sobre a
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possibilidade de legislar do Deputado Estadual, não pode deixar de
marcar posição em relação a ela. Nesse caso, a União está muito
distante. Aceitar que essa é uma medida administrativa e que a
Assembléia Legislativa não tem competência ou não vê necessidade
em atentar para o transporte, a distribuição, o envasilhamento e a
comercialização do gás liquefeito no Estado é abrir mão de
prerrogativas.

Por isso, quero dar início a esta discussão, que ultrapassa o âmbito
desse projeto e se estende a várias outras questões importantes para
o Estado, em relação às huais a União está totalmente omissa.
Acompanhando os noticiários, soubemos, por exemplo, de uma
redução da ordem de 40' dos recursos para Minas Gerais no
orçamento geral da União para o próximo ano. Creio que a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem de se
posicionar com muita firme a sobre a possibilidade de legislar do
Deputado Estadual, notadamente em um Estado com as dimensões
do nosso. Esperamos sempre que a União se manifeste sobre várias
questões pertinentes ao Estádo de Minas Gerais, mas, quando o faz,
é para retirar 40% dos recursos a que Minas teria direito para o
próximo ano. Assim, espero que esta Casa tome a mesma postura
que tomou ao trazer parà este Plenário a discussão sobre a
competência dos Deputados Estaduais de legislar. Espero que, a
partir desse projeto, a Assembléia tome para si a responsabilidade de
discutir esse assunto.

Esperamos, também, um;
e de todos os Deputados ei
Minas Gerais no orçamenV
40% . O que quis foi provocE
Casa, e penso que temos ui
votação de mais esse vet
Assembléia Legislativa cond

O Deputado Márcio Kan
Deputado João Leite, cham
relação a Minas. V. Exa.
testemunhas de que o Go'
programa IDH-14, tentou dh
foi este parlamento que se

sicionamento da Assembléia Legislativa
relação à redução da parte que cabe a
geral da União, que está prevista em
uma discussão que já foi iniciada nesta

a grande oportunidade para isso, com a
do Governo do Estado, que retira da

?ôes para legislar.
ussu (em aparte) - E muito oportuno,

atenção para a postura da União com
e todos os demais Deputados foram
mo Federal, ao lançar, no ano 2000, o
:riminar Minas, deixando-nos de tora. E
levantou contra isso. Tivemos que ir a
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Brasília por várias vezes, para corrigir aquela injustiça.

Agora, V. Exa. chama a atenção, mais uma vez, deste parlamento.
Nós, que somos os legítimos representantes do povo mineiro e que
estamos em contato dia a dia com suas necessidades e demandas,
não podemos ficar calados e sem agir contra mais essa injustiça que
União faz com nosso Estado.

Além disso, o vale do Jequitinhonha, principalmente, o médio
Jequitinhonha, passa por uma situação de imensa dificuldade: falta
água para tudo, os ribeirões e os rios secaram. As Prefeituras
dispensam pessoal, porque não têm como arcar com as despesas. E
o CEDEC, até ontem, ainda não tinha recebido recursos. E claro que
essas são políticas compensatórias, que não gostaríamos que
existissem, mas que são necessárias, porque a fome, a sede, a falta
de trabalho e a miséria não esperam que o Governo e faça um projeto
de desenvolvimento sustentável para a nossa região. E preciso que
esse projeto exista, e espero que o próximo Governo o faça. Mas,
pasmem os senhores!, é necessário que o Presidente da República
acorde mais cedo e assine medida provisória para que se repassem
recursos ao CEDEC para socorrer os flagelados, pessoas valentes e
resistentes, mas massacradas e humilhadas por falta de assistência
do Governo, principalmente do Governo Federal.

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Márcio Kangussu,
que enriqueceu esta discussão sobre o papel da Assembléia
Legislativa, o papel legislador que não pode ser retirado pela União
nem pela Câmara dos Deputados.

O Governador Itamar Franco, eleito com o discurso de que Minas
deveria estar totalmente independente, ao vetar um projeto da
Assembléia Legislativa, pelo qual os Deputados estão viabilizando
uma vida melhor para a população de Minas Gerais, está contra tudo
o que pregou em sua campanha e dá ao Governo Federal as
condições para que lidere em Minas Gerais. Liderança que não vemos
na prática, porque o vale do Jequitinhonha vive grave momento de
seca, o cidadão sofre no vale do Jequitinhonha sem nenhuma
assistência.

Quero que todos os Deputados tomem cuidado com a esse veto do
Governador. Encaminho essa discussão pela derrubada do veto do
Governador e desejo que a Assembléia Legislativa coloque na prática
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o que discutimos no início do ano, o papel de legislador dos
Deputados Estaduais.

O Deputado Rogério Corrêia quer discutir, no Plenário, o plano de
cargos e salários dos proessores. Essa matéria é importante e
interessa ao meu partido, o FtSB.

Sr. Presidente, espero que V. Exa. coloque em prática, a partir da
discussão sobre o veto do Governador, o papel de legislador do
Deputado Estadual e que a .ssembléia Legislativa se manifeste sobre
a redução de 40% da parte devida a Minas Gerais no orçamento geral
da União, deste ano.

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

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.218, que proíbe o lançarnento do nome de mutuário do Sistema
Financeiro da Habitação coffl prestações em atraso no cadastro dos
serviços de proteção ao créito. A Comissão Especial perdeu prazo
para emitir parecer. A Presidência, nos termos do § 2° do art. 145 do
Regimento Interno, designal relator da matéria o Deputado Rogério
Correia e indaga de S. Exã. se está em condições de emitir seu
parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental para emitir meu pàrecer.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.23i1, que revoga dispositivos da Lei n° 10.848,
de 3/8/92, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz
o imóvel que menciona. A Comissão Especial perdeu prazo para
emitir parecer. A Presidência, nos termos do ! § 20 do art. 145 do
Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado Ivair
Nogueira, para emitir seu paecer. Com a palavra, o relator, Deputado
Ivair Nogueira, para emitir seu parecer.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, meu parecer é o
•seguinte:	 i	,	 -

PARECER SOBRE O VETO TOTAL APROPOSIÇ ÃO DE LEI N°
15.231

Relatório
O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe

confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs
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veto total à Proposição de Lei n° 15.231, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que menciona.

Tendo em vista a perda de prazo pela Comissão Especial designada
para apreciar a matéria, a proposição foi devolvida ao Plenário e
incluída na ordem do dia, nos termos do art. 141, c/c o § 2° do art.
145, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Poder Executivo foi autorizado, através de dispositivo legal - Lei n°

10.848, de 3/8/92 -, a doar ao Município de Luz terreno urbano
medindo 335m 2, com cláusula de reversão, a fim de que ali fosse
construído prédio público para funcionamento da Câmara Municipal.

Não se vislumbravam, até então, as dificuldades ocorridas quando
da elaboração de um projeto arquitetônico, quando as dimensões do
terreno se mostraram insuficientes para acolher um prédio público
com grande circulação de visitantes.

Aquela administração, no intuito de continuar a resguardar o
interesse público urgente e necessário de erguer a Câmara, obrigada
que estava em dispositivo de doação, solicitou, por meio de ofício
endereçado a esta Casa, que se pudesse alienar o respectivo imóvel,
revertendo o produto da alienação à aquisição de outro imóvel, com
dimensões adequadas.

Esta Casa, no intuito de obter uma solução que contemplasse os
interesses daquela comunidade, entendeu que não traria prejuízo
algum ao Estado a aceitação do pedido - pois aquela administração
municipal se mostrava dispostaa concluir a destinação original - e
elaborou o Projeto de Lei n° 2.017/2002, em que revogava os
dispositivos da lei mencionada, transformando-a de doação
condicionada em doação simples.

Faz-se oportuno lembrar que os dispositivos legais disciplinadores
da transferência de posse referendam que ela poderá ser efetivada
por meio de encargo para o indivíduo que recebeu a doação ou
gratuitamente, e faz somente proibição às alienações remuneratórias,
já que o Estado ficaria obrigado a emitir empenho prévio.

Desta forma, não se pode aqui imputar erro de interpretação a esta
Casa quando elaborou projeto de lei revogando a forma de doação,
como deseja o Executivo estadual, que faz sua argumentação
supondo o não-cumprimento da cláusula de reversão, sem considerar
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a utilização do imóvel	interesse público, como quer o
Executivo municipal, PC	de vista com o qual comunga esta
relatoria.

Pelo exposto, opinamos
Proposição de Lei n°15.231

O Sr. Presidente - Em dis
Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno únic
15.237, que autoriza o Pod
Gonçalo do Sapucaí o imã
perdeu prazo para emitir p
do art. 145 do Regiment
Deputado Rogério Correia
Rogério Correia, para emitir

O Deputado Rogério Coi
seguinte:

PARECER SOBRE O VE

O Governador do Estado,
veto total à Proposição
Executivo a doar ao Munic
que especifica.

Após publicação no "Diái
foi distribuída a Comissão
do art. 222 do Regimento
pelo referido colegiado, a
incluída em ordem do dia
145, do Regimento Interno.

Conclusão
Dela rejeição do veto total oposto à

o veto. Não há oradores inscritos.

do Veto Total à Proposição de Lei n°
Executivo a doar ao Município de São
1 que especifica. A Comissão Especial
cer. A Presidência, nos termos do § 20
Interno, designa relator da matéria o
Com a palavra, o relator, Deputado
u parecer.
ia - Sr. Presidente, meu parecer é o

) TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
15.237

Relatório
meio da Mensagem n°310/2002, opôs

Lei n° 15.237, que autoriza o Poder
de São Gonçalo do Sapucaí o imóvel

do Legislativo", em 3/8/2002, a matéria
pecial para receber parecer nos termos
3rno. Tendo em vista a perda de prazo
roposição foi devolvida ao Plenário e
)5 termos do art. 141, c/c o § 2 0 do art.

A proposição visa autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de São Gonçalo do Sapucaí imóvel destinado à construção de casas
populares e de uma quadra poliesportiva.

O Governador do Estado 1 apresentou as razões - fundadas em
motivo de interesse público - para vetar integralmente a Proposição de
Lei n° 15.237, oriunda de prjeto de lei de sua própria iniciativa. Ao
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justificar o seu ato, ele alega que destinava o imóvel a fins
educacionais, especificamente para construção de uma quadra
poliesportiva, no intuito de dar complementação ao complexo escolar
lá existente. No entanto, emenda apresentada pelo Legislativo
desvirtuou tal destinação.

Assiste razão ao Governador. De fato, construir casas populares em
um complexo voltado para a formação educacional da juventude do
referido município interferirá não apenas na vida dos moradores, mas
também nas tarefas desenvolvidas para os alunos.

Indubitavelmente, caso não seja mantido o veto, haverá uma
incompatibilidade das atividades a serem desenvolvidas no imóvel,
contrariando frontalmente o interesse público.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total à

Proposição de Lei n° 15.237.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°

15.246, que concede a servidores administrativos da Secretaria de
Estado da Saúde o adicional da gestão do SUS e dá outras
providências. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer.
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento Interno,
designa relator da matéria o Deputado Mauro Lobo, de quem indaga
se está em condições de emitir seu parecer.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental para emitir meu parecer.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.251, que dispõe sobre a criação, a
autorização de funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e o
reconhecimento dos cursos de graduação em Medicina, Odontologia e
Psicologia oferecidos por instituições de nível superior do sistema
estadual de educação. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento
Interno, designa relator da matéria o Deputado Bené Guedes, de
quem indaga se está em condições de emitir seu parecer.

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:
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PARECER SOBRE O VETO	A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

O Governador do Estac
confere o art. 90, VIII, c/c o
veto parcial à Proposição
criação, a autorização de
avaliação e o reconhecimen
odontologia e psicologia of
do Sistema Estadual de Edu

15.251
Relatório

, valendo-se da prerrogativa que lhe
3rt. 70, II, da Constituição Estadual, opôs
Je Lei n° 15.251, que dispõe sobre a
funcionamento, o acompanhamento, a
D dos cursos de graduação em medicina,
ecidos por instituições de nível superior

Tendo em vista a perda de' prazo pela Comissão Especial designada
para apreciar a matéria, a proposição foi devolvida ao Plenário e
incluída em ordem do dia, dos termos do art. 141, c/c o § 2 1 do art.
145, do Regimento Interno.

Fundamentação
Os vetos opostos pelo Gbvernador do Estado incidiram sobre os

arts. 2°, 3° ('caput" e parágrÁfo único), 40 e 7° da proposição.
Nas razões do veto, argumentou-se que os arts. 20, 30 e 40 trazem

comandos que alteram as competências do Conselho Estadual de
Educação - CEE - , estabelecidas em legislação estadual, o que seria
contrário ao interesse públicb. As atribuições do CEE relativamente ao
ensino superior são estabelõcidas na Lei Delegada n° 31, de 28/8/85,
que reorganiza o Conselho Estadual de Educação, e no Decreto n°
35.503, de 1994, que aprova o regulamento do referido Conselho,
ambas as normas oriundas do Poder Executivo. Não obstante o
Conselho Estadual de Educção ser um órgão autônomo, ele integra
legalmente a área de coirpeténcia da Secretaria de Estado da
Educação, o que o vincula ao Executivo. Por força do inciso XIV do
art. 90 da Constituição Estadual, compete privativamente ao
Governador do Estado decidir sobre a organização e a atividade do
Poder Executivo. Dessa forma, a alteração da legislação citada, já que
ela se inscreve na alçada do Poder Executivo, sendo seu objeto a
definição das atribuições de um órgão vinculado à estrutura desse
Poder, feriria o principio da independência dos Poderes do Estado.

Tem razão, portanto, o Governador do Estado em opor veto aos
artigos mencionados, pois estes pretendem estender a competência
de decidir sobre a autorização de cursos superiores, atribuída
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legalmente ao Conselho Estadual de Educação, a outro órgão da
estrutura da administração pública, no caso, o Conselho Estadual de
Saúde. Além disso, o Decreto Federal n° 3.860, de 2001, que dispõe
sobre a organização do ensino superior, a avaliação de cursos e
instituições e dá outras providências, determina, em seu art. 27, que a
criação dos cursos de graduação em medicina, em odontologia e em
psicologia deverá ser submetida à manifestação do Conselho
Nacional de Saúde. Na Resolução n° 432, de 1998, do Conselho
Estadual de Educação, no art. 10 e seus parágrafos, já está prevista a
avaliação prévia dos processos relativos aos cursos nas citadas áreas
por parte do Conselho Nacional de Saúde. Nesse sentido, a
proposição de lei em apreço estaria instituindo um procedimento que
não se coaduna com as normas gerais sobre o assunto, expedidas
pelo Governo Federal.

Quanto ao art. 70 , constata-se de fato uma incorreção técnica em
sua elaboração, o que ensejou o questionamento do Chefe do Poder
Executivo. O legislador não poderia atribuir ao Conselho Estadual de
Educação a prerrogativa de regulamentar a lei, por meio de decreto,
pois tal determinação se choca frontalmente com o que dispõe o art.
90, VII, da Constituição Estadual, que estabelece como competência
privativa do Governador do Estado o ato de expedir decretos,
objetivando o fiel cumprimento da lei. Tal fato nos motiva, assim, a nos
manifestar também pela manutenção do veto ao art. 7°.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial à

Proposição de Lei n° 15.251, incidente sobre os arts. 2°, 30 ('caput" e
parágrafo único), 41 e 7°.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de conhecer a

fundamentação para a manutenção desse veto.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao relator, Deputado Bené

Guedes, que proceda à leitura da fundamentação.
O Deputado Bené Guedes - (- Lê:)
- A fundamentação, lida pelo relator, é a publicada nesta ata.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para

discutir o veto, o Deputado João Leite.
0 Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero apenas provocar a

IFÁC
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Assembléia Legislativa parai o acompanhamento da criação de
vários cursos particulares noEstado de Minas Gerais. Vemos, muitas
vezes, o cidadão de Minas; Gerais tornar-se inadimplente por não
poder pagar esses cursos. Na verdade, muitos se transformam em
grandes empresas. G ostaríatfros de provocar V. Exa. e a Assembléia
Legislativa para discutirmos com cuidado a criação dessas
faculdades. Muitas vezes aquele que busca o seu crescimento por
meio da educação não consegue pagar essas mensalidades
exageradas. Elas se tornaranmi um grande negócio no Estado de Minas
Gerais, e a Assembléia Legi&ativa deve acompanhar essa situação.
Os decretos federais não podem estar acima da Assembléia
Legislativa e da sua fiscalização.

O Sr. Presidente - Com a 4alavra, para discutir o veto, o Deputado
Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Quero também reforçar a sugestão e
opinião que o nosso companheiro João Leite acabou de emitir. Como
médico, essa situação também me preocupa. E necessário que
estejamos atentos porque Iá muitas pessoas fazendo disso uma
indústria, querendo formar quantidade de médicos, psicólogos,
odontólogos sem qualidade de ensino e cobrando caro. Muitas
faculdades estão surgindo e usando exatamente essa situação em
benefício próprio. Elas visam unicamente ao lucro. Isso está se
alastrando pelo Estado de Minas Gerais. Então, na Assembléia
Legislativa temos que fiscalizr, sim, e a Comissão de Saúde e a CPI
da Saúde devem acompanhar todos esses casos no Estado. Então,
quero também participar dessa discussão, alertando todos os colegas
para essa situação.

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

O Sr. Presidente - Persis
vetos, e tendo em vista que
sobrestando as demais m
reunião, convocando os DE
mais, às 14 horas, com a o:
extraordinária também de 1-
convocação. Levanta-se a ri

o a falta de quórum para votação dos
s se encontram na faixa constitucional,
as da pauta, a Presidência encerra a
ados para a reunião ordinária de logo
n do dia já publicada, e para a reunião

às 20 horas, nos termos do edital de
ião.

UA
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.172/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Cristiano Canêdo, o projeto de lei em pauta
altera dispositivo da Lei n° 12.688, de 15/12/97, alongando o prazo
estipulado de cinco para sete anos, para a conclusão da construção
do hospital da CARDIOMINAS.

O projeto já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu prazo para elaborar seu parecer, vindo agora a esta Comissão
para ser analisado em 10 turno, em obediência ao disposto no art. 188,
c/c o art. 102. VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado de Minas Gerais promulgou, através da Lei n° 12.688, de

15/12197, em projeto originado nesta Casa, autorização de doação de
imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e extinção da
Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS.

Pelo ato do Executivo, a donatária, a Santa Casa de Misericórdia,
obrigava-se, sob pena de revogação da doação, a concluir a
construção e colocar o hospital em funcionamento no prazo de cinco
anos a partir da data de lavratura da escritura; a reservar 60% da
capacidade de atendimento do hospital ao Sistema único de Saúde -
SUS - e a assegurar, mediante convênio com o IPSEMG, atendimento
a servidores públicos estaduais na proporção de 15% de sua
capacidade.

Cabe, inicialmente, observar, dentro das normas constitucionais,
administrativas e financeiras, se, no momento, o Executivo tem
interesse e condições pecuniárias para levar em frente um projeto
que, à época, se tornava insustentável devido ao abalado ativo-
passivo financeiro do Estado; e verificar também se o Executivo está
de acordo com a pretendida prorrogação, na condição de responsável
pela gestão do patrimônio imobiliário do Estado. Pedidos de
diligências com esse objetivo foram devidamente encaminhados às
Secretarias de Estado da Saúde e de Administração, quando da
tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, mas não
foram respondidos nos prazos definidos pelo Regimento Interno, a
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tempo de serem inseridos	no parte documental da proposição.

Portanto, ao restar a es Comissão a análise estrita do ponto de
vista do mérito financeiro, endemos que não ocorrerá prejuízo nem
danos ao patrimônio do E: do em virtude do alongamento do prazo
de conclusão da construç do CARDIOMINAS, por mais dois anos,
já que a administração pi ca se mostrou incapacitada, na época,
para a realização pre ,nte das reformas necessárias ao
funcionamento do hospital.

Por outro lado, a Santa C a de Misericórdia, entidade que recebeu
a doação, mostra-se dispc	ainda, concedido o prazo de mais dois
anos, a realizar a espera e necessária efetivação do complexo
hospitalar, como o pretei do pelos Poderes constituídos e pela
sociedade. Além do mais, ?recerá em troca pelo prazo aditado, em
outra cláusula de alteraç a reserva, ao SUS, de 60% de sua
capacidade de atendimen em seus hospitais, e não somente no
CARDIOMINAS, como ant rmente previsto.

Conclusão
s pela aprovação do Projeto de Lei n°

lê setembro de 2002.!
-Rêmolo Aloise, relator - lvair Nogueira -

DO PROJETO DE LEI N° 1.026/2000
o Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto em epígrafe dispõe

sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e
Comércio do Vestuário em Malharia e Retilínea, Tricô e Croché e dá
outras providências.

Aprovada no 1 1 turno, com as Emendas n os 1 a 4, retorna a
proposição a esta Comissão para receber parecer de 2° turno,
cabendo-nos ainda elaborar à redação do vencido, que segue anexa e
integra este parecer.

Fúndamentação
A matéria em exame objetiva incrementar o setor da indústria e

comércio do vestuário em malharia e retilínea, tricô e croché na região
do Pontal do Sul, por meio da criação de um pólo de desenvolvimento.

Diante do exposto, opin
2.172/2002, no 1° turno.

Saia das Comissões, 17
Mauro Lobo, Presidente

Luiz Fernando Faria.
PARECER PARA O 2 0 TI-

Comissão de Fisc
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Nesse sentido, a proposição prevê a concessão de incentivos
fiscais e materiais, por parte do Estado, para as indústrias que
venham a se instalar ou se expandir naquela região.

A concessão de incentivos governamentais é um instrumento
legítimo utilizado para o desenvolvimento de um determinado setor da
economia. Esses incentivos podem ser fiscais, creditícios, de
investimentos em infra-estrutura, entre outros. Os objetivos dos
governos, ao lançarem mão desse tipo de política, freqüentemente
vão além do simples incremento da atividade econômica naquele
ramo. Ao se considerar estratégico um determinado setor dentro de
um contexto macroeconômico, o que se pretende é, muitas vezes, a
ampliação da oferta de emprego, da renda, das receitas tributárias ou,
ainda, o aquecimento econômico de setores a ele relacionados.
Mesmo quando não fazem parte da finalidade inicialmente prevista,
estes são prováveis efeitos colaterais extremamente desejáveis.

As Emendas n
os 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Constituição

e Justiça e aprovadas no 1° turno, aperfeiçoaram o projeto,
adequando-o ao art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 2002
- Lei de Responsabilidade Fiscal - e condicionando a vigência do
dispositivo que trata da concessão de incentivos fiscais à previsão na
lei orçamentária anual.

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

1.026/2000 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Ivair Nogueira -

Luiz Fernando Faria.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.026/2000

Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio
do Vestuário em Malharia e Retilínea, Tricô e Croché e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A implementação do Pólo de Desenvolvimento do Setor da

Indústria e Comércio do Vestuário em Malharia e Retilínea, Tricô e
Crochê visa a desenvolver a produção, em todas as fases, a
circulação e a comercialização de produtos nos municípios da região
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do Pontal do Sul do Estado de Minas Gerais, promovendo
investimentos em tecnologia despertando o interesse das empresas e
produtores e a conseqüente geração de emprego e renda.

Art. 20 - As empresas que venham a se instalar na região do Pontal
do Sul terão direito aos incentivos destinados a estimular o
desenvolvimento econômico le social da região.

Parágrafo único - A região do Pontal do Sul compreende os
Municípios de Albertina, Andradas, Borda da Mata, Bueno Brandão,
Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Munhoz e Ouro Fino.

Art. 30 - Os incentivos a que se refere o artigo anterior poderão ser
fiscais e materiais, nas forma  a seguir enumeradas:

- materiais:
a) elaboração de projetosj sob a coordenação do órgão estadual

competente;
b) serviços e obras de infra-estrutura a serem executados pelos

órgãos da administração pública direta e indireta;
II - fiscais:
a) redução de 50% (cinqüenta por cento) no Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporta Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - na aquisição de maquinário e equipamentos
próprios para todas as fades de produção e industrialização de
produtos de croché, malharia e retilínea;

b) isenção do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação
incidente sobre quaisquer bns ou direitos, transmitidos a qualquer
título, que se destinem à implantação de projeto industrial na região;

c) concessão de um períoco de carência de dois anos após o início
das atividades industriais para o recolhimento do ICMS, findo o qual a
empresa pagará o imposto correspondente ao período, em doze
parcelas mensais consecutivas, sem encargos, devendo, a partir do
terceiro ano, recolher o tribut? nos prazos e condições normais;

§ 1° - Os benefícios previsos nesta lei serão concedidos mediante
cumprimento, pelo Poder Executivo, dos dispositivos referentes à
renúncia de receita constantes na Lei Complementar Federal n° 101,
de 4 de maio de 2000.

§ 2° - A elaboração de projetos compreende os seguintes estudos:
a) de solo;

kA
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b) de terraplenagem;
c) de rede de energia elétrica;
d) de rede de água e esgoto e de drenagem;
e) de rede de telecomunicações.
§ 3° - Os serviços e obras de infra-estrutura compreendem a

execução:
a) de terraplenagem e acesso;
b) de rede de energia elétrica;
c) de rede de água e esgoto e de drenagem;
d) de rede de telecomunicações.
Art. 4° - As indústrias já estabelecidas no Estado, desde que venham

expandir suas atividades na região, poderão obter, em face dessa
expansão, os mesmos incentivos enumerados no artigo anterior.

Art. 50 - O Estado de Minas Gerais oferecerá linhas de crédito para
as ações, projetos e iniciativas ligadas à produção de croché, malharia
e retilínea da região do Pontal do Sul.

Art. 60 - Cabe ao Poder Executivo Estadual enviar à Assembléia
Legislativa do Estado, semestralmente, todos os dados estatísticos
relacionados ao programa instituído por esta lei.

Art, 70 .- As empresas industriais beneficiadas com a concessão dos
incentivos a que alude esta lei obrigam-se a remeter ao Governo do
Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral.

AI. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando a
vigência do inciso II do art. 30 condicionada à previsão de receitas e
despesas na lei orçamentária anual.

AI. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.329/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em tela, do Governador do Estado, dá nova redação ao
art. 20 da Lei n° 14.247, de 4/6/2002, e dá outras providências.

Aprovado em 1° turno, com a Emenda n° 1, volta agora a esta
Comissão para receber parecer de 2 0 turno, nos termos regimentais.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O objetivo da proposição é acrescentar à referida lei novas garantias

por débitos de responsabilidade do Estado, oriundos do Termo de

rs
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Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta
de Resultados a Compensar - CRC -, firmado entre o Estado e a
CEMIG.

As novas garantias consistem das receitas provenientes dos
dividendos ou dos juros sobre capital próprio a serem auferidos pelo
Estado como acionista majoritário da CEMIG.

Tais receitas somente serão aproveitadas na hipótese de o crédito
não ser integralmente repàssado à União ou ao BNDES. Isso
observado, o Estado autorizará a CEMIG a reter os dividendos ou os
juros sobre capital próprio a que faz jus, após deduzidas suas
obrigações relativas ao emreendimento da Usina Hidrelétrica de
lrapé.

A necessidade de nova garantias se deve à hipótese de
renegociação diferenciada pra as parcelas vencidas, diversamente
da cessão de crédito para à União e o BNDES. Para isto, quer-se
colocar em garantia as recèitas decorrentes de dividendos ou juros
sobre capital próprio a serem auferidos pelo Estado como acionista da
CEM 10.

Tal medida reflete a situação do endividamento do Estado junto à
União, o qual, com dificuldades em pagar seus compromissos,
necessita apresentar novas garantias. Entendemos que o Estado deve
honrar sua dívida e que a implicação econômica do projeto é a
diminuição do investimento em energia.

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

2.329/2002 no 2° turno, na fokma do vencido no i° turno.
Sala das Comissões, 17 desetembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Luiz Fernando

Faria - Ivair Nogueira.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 2.329/2002

Dá nova redação ao art. 20 a Lei n° 14.247, de 4 de junho de 2002,
e dá outras providências.

Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 14.247, de 4 de junho de 2002, passa a
ter a seguinte redação:

"Art. 20 - As garantias por débitos de responsabilidade do Estado,
oriundos do Termo de Contrato de Cessão de Crédito do Saldo
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Remanescente da Conta de Resultados a Compensar - CRC -,
assinado com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
em 31 de maio de 1995, poderão incluir as receitas provenientes dos
tributos de que trata o art. 155, as receitas a que se reterem os arts.
157 e 159, inciso 1, alínea "a", e inciso II, todos da Constituição da
República, além das receitas provenientes dos dividendos e/ou juros
sobre capital próprio a serem auferidos pelo Estado como acionista da
CEMIG.

§ 1° - O disposto neste artigo aplicar-se-á no momento do repasse
do crédito da CEMIG à União Federal ou ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, previsto no contrato
a que se refere o "caput" deste artigo.

§ 20 - As receitas provenientes dos dividendos ou dos juros sobre
capital próprio a serem auferidos pelo Estado como acionista da
CEMIG somente serão aproveitadas na hipótese de o crédito previsto
no contrato mencionado no "caput" deste artigo não ser integralmente
repassado à União Federal ou ao BNDES.

§ 30 - Os juros relativos às parcelas a serem renegociadas em seus
termos respeitarão o limite máximo previsto no § 3 0 do art. 192 da
Constituição Federal.

§ 4° - Observado o disposto no § 20 deste artigo, o Estado autoriza a
CEMIG a reter os dividendos ou os juros sobre capital próprio a que
faz jus, após deduzidas as suas obrigações relativas ao
empreendimento da Usina Hidrelétrica de lrapé.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, QUIN1iA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 3928 R
Presidência dos Deout

Sumário: Comparecimei
(Expediente): Ata - CorrE
Expediente): Apresentação
a 2.391/2002 - Reque
Requerimentos dos Depul
Ribeiro Silva e Dilzon M
Deputados Wanderley Avi
Inscritos: Discursos dos
Sargento Rodrigues, Marc
(Ordem do Dia): P Fase:
Presidência - Despacho
Deputados Dilzon Meio, O
outros; deferimento - Encer

'.ÃO ORDINÁRIA, EM 17/9/2002
s Wanderley Ávila, Dalmo Ribeiro Silva e
Maria Olivia

Lo - Abertura - 1a Parte: ia Fase
;pondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Je Proposições: Projetos de Lei n

o
s 2.383

mentos nos 3.493 e 3.494/2002 -
idos Eduardo Brandão e outros, Dalmo
lo - Comunicações: Comunicações dos

(2) e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores
)eputados João Paulo, Márcio Cunha,
lo Gonçalves e Alberto Bejani - 2 Parte
¼bertura de Inscrições - Comunicação da
Je Requerimentos: Requerimentos dos
Imo Ribeiro Silva e Eduardo Brandão e
imento - Ordem do Dia.

- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley

Ávila - Agostinho Patrús - ílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
Silveira Júnior - Ambrósio ifinto - Amilcar Martins - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro L Djalma Diniz - Durval Angelo - Eduardo
Brandão - Eduardo Hermeto' - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Pastor George - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 141h15min, a lista
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de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

-0 Deputado Marcelo Gonçalves, 1°-Secretário "ad hoc". lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de

Transportes e Obras Públicas (3), encaminhando cópias dos
convênios que menciona e dos extratos publicados no "Minas Gerais"
de 6/7/2002 e 2/8/2002. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art.
100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário da Casa Civil,
comunicando que o pedido contido no Ofício n° 1 .364/2002/SGM, foi
encaminhado à Secretaria da Fazenda, para exame.

Do Sr. Celso Castilho de Souza, Secretário de Meio Ambiente,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 1.667/2001, em
resposta a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n° 1.667/2001.)

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 3.171/2002, da Comissão
de Educação.

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando o informe financeiro de
julho de 2002 e uma cartilha contendo relatório dos trabalhos do
primeiro semestre de 2002.

Do Sr. Manoel Conegundes da Silva, Secretário Adjunto de Direitos
Humanos, solicitando informações para elaboração do Segundo
Relatório Nacional de Direitos Humanos.

Do Sr. Wolney da Cunha Soares, Diretor-Geral do Tribunal de
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Alçada, encaminhando notas taquigráficas do voto de
congratulações proposto pelo Juiz Osmando Almeida, em decorrência
da homenagem prestada ao 1 Ministro Paulo Medina por esta Casa.

Da Sra. Marisléia de Olheira Machado, professora de História da
Escola Estadual José Joaquim Lages, de Ribeirão das Neves,
encaminhando telegramas dos alunos da 5' e 60 séries dessa escola,
contendo relatos dos problemas da comunidade local e manifestando
esperança no apoio do Legislativo.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N°2.383/2002
Declara de utilidade pública a Casa da Criança de Areado, com sede

no Município de Areado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Criança de

Areado, com sede no Município de Areado.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2002.
Dilzon Meio
Justificação: A Casa da Criança de Areado, corri sede na Rua

Joaquim Murtinho, 15, Bairro do Rosário, em Areado, é uma
sociedade civil sem fins lucrbtivos, filantrópica, com duração de sua
atividade por prazo indeterminado.

E finalidade estatutária 1 da entidade: congregar iniciativas
comunitárias, objetivando prestar assistência a crianças carentes, de
três meses a seis anos de idade, filhos de mães que tenham
necessidade de se ausentar do lar para o trabalho diário; fornecer
diariamente alimentação às crianças assistidas, excluindo-se os dias
santificados e feriados; fornecer vestuário às crianças na Casa da
Criança de Areado; encaminhar crianças acometidas de doenças, no
período de internamento, para a assistência médica, dentária,
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hospitalar, feita gratuitamente pela comunidade; prestar orientação
religiosa, moral e escolar a todas as crianças assistidas; encaminhar a
criança assistida em idade escolar, na faixa etária de seis anos, para
as escolas mantidas pelo Estado; participar de programas e serviços
de educação e saúde, desenvolvidos pela comunidade.

A referida instituição funciona regularmente e tem uma diretoria
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de seus respectivos cargos.

O reconhecimento de utilidade pública estadual da entidade
proporcionará maiores condições para a dinamização de suas
atividades e concretização de todos os seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares,
nesta Casa, para a aprovação do presente projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.384/2002
Declara de utilidade pública a Federação das Associações

Comunitárias de Santos Dumont, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Federação das

Associações Comunitárias de Santos Dumont, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2002.
Luiz Fernando Faria
Justificação: A Federação das Associações Comunitárias de Santos

Dumont é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com
duração ilimitada. Tem como finalidade assistir as associações
comunitárias de bairros e rurais desse município, orientando a
fundação de outros estabelecimentos, incentivando seu
funcionamento e progresso. Além disso, pleiteia das autoridades
constituídas medidas de interesse das associações filiadas.

Por atender, com base na documentação apresentada, aos
requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, conto com o apoio
dos nobres pares desta Casa para se conceder à referida entidade o
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, pra deliberação, nos termos do art. 188,
c/c oart. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PR0JETq DE LEI N°2.385/2002
Altera a redação do incisolll, do art. 10 da Lei n° 13.437, de 30 de

dezembro de 1999.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os dispositivos abàixo relacionados da Lei n° 13.437, de 30

dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.10 -	 .......
II - que tenha sido desmm.....brada ou resulte de desmembramento

de outra empresa ou da transmutação de qualquer de seus
estabelecimentos em empreda autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido
até 31 de dezembro de 2000;".

Sala das Reuniões, de agosto de 2002.
Chico Rafael
Justificação: Considerada à retração vivida pelo segmento, faz-se

necessária a atualização da data definida no inciso II, do art. 10, da
Lei n°1 3.437, de 30 de dezembro de 1999, para melhor adequá-lo à
realidade mercadológica, econômica e financeira vivida pelas
microempresas e pelas emprésas de pequeno porte do nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI N°2.386/2002
Modifica a Lei n° 14.360, de 1 17/7/2002.
A Assembléia Legislativa dp Estado de Minas Gerais decreta:
Inclua-se onde convier, naLei n0 14.360, de 17/7/2002, o seguinte

artigo:
"Art..... - A modalidade de pagamento prevista na Lei n° 13.437, de

30 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas por esta lei,
também se aplica sem nenhuma vedação à pessoa jurídica ou à firma
individual regulamentar corlistituída e inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS que promovam operações relativas à
fabricação de sorvetes, boIose tortas geladas, coberturas, caramelos,
"mashmellow" e outros sabores, Código de Atividade Econômica -
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CAE-26.9.1.001, desde que seja optante do Programa Micro
Geraes e que sua receita bruta anual seja igual ou inferior aos valores
definidos no art. 2°, incisos 1 e II, da Lei n°13.437, de 30 de dezembro
de 1999, com a redação dada pelo art. 1° desta lei.".

Sala das Reuniões, de agosto de 2002.
Chico Rafael
Justificação: Este projeto de lei visa a corrigir distorção que

atualmente agrava a situação das pequenas sorveterias, e padarias e
de estabelecimentos congêneres que atuam na fabricação de
sorvetes, muitos de forma artesanal ou com caráter de empresa
familiar, os quais atualmente são obrigados a recolher o ICMS pelo
regime de substituição tributária, ou seja, recolhimento antecipado do
imposto, sem levar em consideração o valor efetivo do fato gerador
que ocorre posteriormente e que muitas vezes é menor do que o valor
presumido. Por esta proposição as pequenas sorveterias e
estabelecimentos do mesmo ramo que se enquadrem nas faixas de
classificação passam a pagar o ICMS da mesma forma que as demais
microempresas e pequenas empresas optantes do Micro Geraes.
Desta forma, solicitamos o apoio de todos os Deputados à aprovação
deste projeto de lei que não provoca renúncia de receita, uma vez que
esses contribuintes pagarão normalmente o ICMS pelo sistema de
crédito ou contribuição mensal para o FUNDESE.

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

PROJETO DE LEI N° 2.387/2002
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Pára-quedismo

- PARAMIG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de

Pára-quedismo - PARAMIG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, agosto de 2002.
Elbe Brandão
Justificação: A Federação Mineira de Pára-quedismo - PARAMIG -,
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nobres pares ao projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.389/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Júlia Lobato

Vicente de Tombos, com sede no Município de Tombos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Júlia Lobato Vicente de Tombos, com sede no Município
de Tombos.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2002.
Sebastião Costa
Justificação: A Associação Comunitária Júlia Lobato, com sede no

Município de Tombos, fundada em 9/3/93, é uma associação civil de
direito privado, de caráter sócio e filantrópico, sem fins lucrativos, com
atuação nas áreas da infância e juventude, da saúde, da educação, da
cultura, do meio ambiente e da assistência social.

Tem por objetivo o desenvolvimento de projetos e programas de
prevenção, promoção e assistência a portadores de transtornos
mentais, dependentes químicos, podadores de deficiências físicas,
gestantes, idosos e crianças.

Vem prestando, portanto, relevantes serviços à comunidade de
Tombos no campo social e está apta a ser reconhecida como entidade
de utilidade pública.

Em razão disso, contamos com o apoio dos nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°2.390/2002
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora

da Glória da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Passa- Tempo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal. Trata-se de um direito fundamental do cidadão;
todavia, temos verificado com certa freqüência que as repartições
públicas, ao expedirem certidões, deixam de nelas incluir dados
imprescindíveis, que são justamente os constantes na presente
proposta, sem os quais o cidadão poderá se tornar vítima de uma
situação gravíssima, que lhe poderá acarretar danos irreparáveis ou
de difícil reparação.

Com efeito, é grande o número de homônimos no País, bastando
uma simples leitura em nossos catálogos telefônicos para se verificar
essa afirmação.

A título de ilustração: se um cidadão de nome comum necessita de
uma certidão negativa para se inscrever em um concurso público,
poderá ter sérios problemas, caso essa certidão contenha
informações desabonadoras referentes a um possível homônimo, pois
não há especificação de nome completo, CPF nem filiação.

Desse modo, pretende-se, com o presente projeto de lei, evitar que
situações dessas venham a ocorrer, causando sérios danos aos
cidadãos em nosso Estado.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.493/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

encaminhada ao Conselho Tutelar de Bom Despacho denúncia
formulada pelo Sr. Ailton José de Assis.

N° 3.494/2002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretaria da Segurança Pública solicitação formulada
pelo detento Elizeu Gonçalves de Almeida.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Eduardo Brandão e outros, Dalmo Ribeiro Silva e Dilzon Meio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila (2) e Dalmo Ribeiro Silva.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a pàlavra, o Deputado João Paulo.
O Deputado João Paulo* -Í Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a

esta tribuna para comemorar, mais uma vez, o grande gesto que a
Assembléia por minha iniciativa, praticou em relação ao consumidor
mineiro, agindo como interl'pcutora da sociedade em seus grandes
pleitos e como defensora de seus interesses. Refiro-me à rejeição,
nesta manhã, do veto do Gévernador do Estado ao projeto de lei, de
minha autoria, que objetivàva proibir o lançamento do nome do
mutuário da casa própria em atraso no cadastro do SPC e do
SERASA.

Apresentei esse projeto
contrata apenas um finan
posse indireta de agente
prestações, poderá retomar
o a terceiros, conservando
apartamento financiado.

orque o mutuário não adquire a casa,
mento. O imóvel fica sob hipoteca, na
financeiro, que, diante do atraso das
imóvel e submetê-lo a leilão, vendendo-

t propriedade efetiva sobre a casa ou o

O mutuário posa de simpl'ps usuário que deve pagar as prestações
mensais, não sendo o efetivb proprietário do imóvel.

Por essa razão, essa relação de consumo é diferente daquela em
que o consumidor vai a uma loja e compra uma camisa, um sapato,
um liqüidificador ou um outro bem de consumo durável, que não pode
ser restituído e devolvido ef que não fica gravado com a hipoteca ou
com a reserva de domínio. Não se justifica portanto a chantagem que
vitimou o consumidor da cdsa própria, porque o lançamento do nome
do mutuário em atraso com as prestações no SERASA e no SPC
bloqueava o crédito do mutuário na praça. Isso não faz o menor
sentido. O mutuário em atraso com relação ao pagamento da sua
casa não poderia comprar dada mais, em prestações, na praça.

Esta Casa, atendendo aos clamores da sociedade, sem dúvida
nenhuma, rejeitou o veto do Governador e ofereceu a esse
contingente de pessoas espoliadas e desvalidas, que não têm os seus
defensores claramente definidos, esse presente, restabelecendo a
justiça.

Sr. Presidente, abordarei um outro tema que diz respeito a outro
projeto da minha autoria, votado nesta Casa e. transformado em lei. A
imprensa, nos últimos dias, deu uma grande cobertura a esse
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assunto, sem mencionar o meu nome, temerosa de estar
veiculando uma propaganda política e de ser acusada de estar,
indiretamente, fazendo campanha a meu favor, já que sou candidato.
Refiro-me à lei que obriga os Bancos a atenderem seus clientes em
um prazo de 15 minutos, e a colocarem banheiros e bebedouros à
disposição. No ano passado, os Bancos tiveram um lucro de
R$17.000.000.000 !00, mas não estão preocupados com a
comodidade dos seus clientes, que são a galinha dos ovos de ouro,
pois a razão da lucratividade dos Bancos está em seus clientes. A
despeito de toda a propaganda que fazem nos meios de
comunicação, podemos perceber que são um engodo as facilidades
que vendem de todos os modos. Os Bancos deveriam atender à
clientela com mais presteza, colocando mais funcionários nos caixas;
mas, ao contrário, deixam de prestar esse serviço, que é o que os
clientes desejam e do qual reclamam nos PR000Ns.

Anteriormente, havia uma lei municipal, questionada judicialmente,
que não chegou a produzir os seus efeitos, porque, na realidade, o
município não tem competência jurídica para legislar sobre a matéria.
Os Estados e o Distrito Federal têm essa competência e, em se
tratando de uma lei estadual, os Bancos terão de cumpri-Ia. Eles não
estão cumprindo a lei, mas já estão sendo punidos.

Essa lei originou-se de um projeto de minha autoria que esta Casa
aprovou e que também foi objeto de veto do Governador. Esse veto foi
rejeitado, e esta Casa ofertou mais esse presente à sociedade de
Minas Gerais, que é o Estado pioneiro em obrigar os Bancos a
atenderem adequadamente e melhor a sua clientela.

No dia 7 de dezembro deste ano, Sr. Presidente, uma outra lei de
minha autoria entrou em vigor, embora consignando prazo para o seu
efetivo atendimento. Trata-se da instalação de um medidor de
consumo nos telefones fixos do Estado.

Os PROCONs registram um número incontável de reclamações
contra as empresas de telefonia. Não são poucas as contas de
telefone que chegam a nossas residências registrando telefonemas
interurbanos que não realizamos; registrando excesso abusivo de
impulsos excedentes além da franquia, o que também questionamos,
e de comunicações partindo de telefone fixo para celular, igualmente
questionadas por nós.
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Isso nos motivou a apresentar nesta Casa projeto de lei

obrigando as empresas de telefonia a colocarem medidor de consumo
nos telefones fixos, gratuitamente, a exemplo do ocorre com a
COPASA e com a CEMIG, pbra atender o consumidor naquilo que lhe
é de direito, direito consignado no Código de Defesa do Consumidor e
na Constituição Federal. Edsa lei, que tem origem num projeto de
minha autoria, dá prazo às empresas de telefonia até o dia 7 de
dezembro para mandarem instalar nos telefones fixos medidor do
consumo desse serviço, sob pena de serem autuadas pelos
PROCONs e pela justiça.

Sr. Presidente, estou, portanto, somando iniciativas vitoriosas na
minha trajetória política, disponibilizadas à sociedade de Minas
Gerais. Como ex-Presidenté e atual Vice-Presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor apkesentei enorme quantidade de projetos
objetivando restabelecer a justiça para o consumidor mineiro, que há
muito vem sendo espoliado, achacado por vários segmentos da
sociedade ou por vários se gmentos do emprésariado, e até mesmo
por empresas públicas. Certamente, Sr. Presidente, ao encerrar o
meu mandato, terei colecionado uma quantidade de iniciativas que se
transformaram em efetivos;! benefícios para o consumidor de Minas
Gerais.

Não poderia, também, SP. Presidente, deixar de me referir a um
assunto que nos últimos dias tem ganhado espaço na imprensa: a
voracidade do poder público pelas multas de trânsito. Sou
protagonista dessa luta contra a indústria de multas de trânsito em
nosso Estado. Desde a época em que o Código de Trânsito estava
sendo elaborado no Congpsso Nacional, inúmeras vezes, solicitei e
sugeri aos parlamentares que votassem um texto mais adequado, que
refletisse melhor os interesses da nossa sociedade. Infelizmente, não
tive êxito, O Código de Trânsito foi votado para acabar com a
cidadania em nosso País. O cidadão, nas relações de trânsito,
efetivamente perdeu todol o direito que possuía. O Estado vê o
cidadão, o motorista, opkprietário de automóvel, como alguém a
quem deve espoliar, a quem deve achacar. Das 84 mil multas
eletrônicas de radares, nas rodovias federais, estaduais ou
municipais, distribuídas este ano no Brasil, 60 mil foram expedidas em
Minas Gerais, um Estado especialmente assolado por essa
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voracidade do poder público, para fazer caixa. E note bem, Sr.
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva: esses recursos não têm
sido aplicados, como manda o Código de Trânsito Brasileiro, em
sinalização, em fiscalização e em campanhas educativas. Não vejo os
municípios e os Estados promoverem campanhas educativas em
matéria de trânsito. Esses recursos estão sendo canalizados para o
caixa único dos Governos e distribuídos da maneira como deseja o
Chefe do Executivo. Mas contamos com um álibi. No dia 9 de maio
passado, o ex-Ministro da Justiça Miguel Reali Júnior baixou a
Deliberação n° 34, que desmontou toda a regulamentação anterior a
respeito das multas que deveriam ser aplicadas por excesso de
velocidade pelos radares. Há, portanto, a esperança, a expectativa de
que todas as multas de trânsito aplicadas com o uso de radar a partir
do dia 10/5/2002, em todos os municípios brasileiros, sejam anuladas
de pleno direito. E expectativa alvissareira, com a qual estamos
contando, bastando que a Consultoria Jurídica do DENATRAM
concorde. A administração pública precisa concordar, admitir que não
há respaldo jurídico para multar veículo por meio de radares, em
rodovias federais, estaduais ou municipais. A menos que o poder
público continue operando com truculência, tirania, autoritarismo,
essas multas não poderão prevalecer. A nossa expectativa, portanto,
é de que o gesto do ex-Ministro, jurista renomado, que não pôde
permanecer no Ministério da Justiça certamente por incompatibilidade
com outras áreas do Governo, possa prevalecer, ou seja, que a
Deliberação n° 34 possa prevalecer e possamos nos beneficiar desse
perdão, dessa isenção, o que é muito justo, porque a sociedade já não
tolera tantos encargos. Minha fala está carregada com assuntos
relativos ao consumidor de Minas Gerais. Certamente, em matéria de
multa de trânsito, devo reconhecer, até por imposição da oposição
que me fazem, que não se trata de relação de consumo, mas de
cidadania. Quero levar esse alento ao consumidor mineiro, que pode
contar com várias leis. E mais uma hoje. A partir do momento em que
rejeitarmos o veto do Governador do Estado, os mutuários da casa
própria não poderão ter seus nomes lançados no cadastro do
SERASA e do SPC. Parabéns a esta Casa, a cada parlamentar! Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Deputado Márcio Cu

assuntos me trazem à trit
sobre o anel rodoviário
horas, um acidente exi
perguntado a respeito d
que temos um acordo fim
do DNER, tinha de recup
não o fez. O Governo do
o fez. A Prefeitura tinha d
isso, infelizmente, não foi
fez apenas duas. Portar
acerca da questão. Estar
Brochado, no Barreiro, on
da Deputada Federal M
população do Barreiro
preocupado a popuIaç
especialmente as pessoas

Outro assunto que me 1
defesa de um publicitário,
foi envolvido nesta campa
documento em que const
passou a ser vítima do
âmago da questão, que
abordado por grande p
profissional, entregarei ao
haja investigações profu
Ministérios Públicos Esta
tenhamos respostas urger

O publicitário é Pedro
bacharel em Comunicaçã
profissionais mais sérios
também, mais premiado. 1
Contato do Ano, pela As.
Publicitário do Ano e Pi
prêmio Colunistas; prêmic
Televisão.
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palavra, o Deputado Márcio Cunha.
ha* Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois
na hoje. Diversas pessoas têm me argüido
Belo Horizonte. Tivemos ali, nas últimas

bmamente grave. As pessoas têm me
complementação do anel. Lembrava-lhes
do com o Governo Federal, que, por meio

ar todo o piso, implàntar a sinalização, mas
Estado tinha de instalar toda a iluminação e
urbanizar, remover todas as famílias, mas

feito. Tinha de fazer nove passarelas, mas
o, essas são as informações atualizadas
mos, daqui a pouco, na Avenida Sinfrônio
e faremos uma caminhada, acompanhados
ria Elvira. Nesse evento, informaremos à

andamento desses assuntos, que têm
de Belo Horizonte como um todo,

que dependem muito do anel.
z à tribuna é extremamente grave: farei a

)rofissional competente e pai de família que
ha eleitoral por causa do vazamento de um
va seu nome. De repente, esse publicitário
issunto. Causa-me estranheza, porque o
precisa ser investigado, não está sendo
rte da imprensa. 'Como defensor desse
Dresidente desta Casa solicitação para que
idas sobre o assunto, pedindo que os
Jual e Federal sëjam acionados e que

Fonseca. natural de Curvelo, 51 anos,
Social pela PUC-MG em 1977. E um dos
e respeitados do mercado mineiro e,

stes são alguns dás prêmios que recebeu:
ociação Mineira de Propaganda - AMP -;
fissional de Comunicação do Ano, pelo
Profissionais do Ano, pela Rede Globo de
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Trabalhou na JMM Publicidade; TV Vila Rica, atual Bandeirantes;

Diário de Minas, TV Alterosa; Governo de Minas, na gestão Francelino
Pereira, em que foi coordenador de divulgação; Fundação João
Pinheiro, Acesita Energética, R&C Propaganda, R&C - Setembro, em
Brasília, Secretaria Especial de Ação Comunitária da Presidência da
República; Ministério do Planejamento da Presidência da República,
atuando como coordenador de comunicação social; ASA
Comunicação, Assembléia Legislativa de Minas Gerais - nesse
contexto pede a intervenção desta Casa -, Instituto Cultural Newton
Paiva, Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, DNA Propaganda, Hoje
Comunicação, ex-sócio da Bureau de Marketing e Comunicação -
BM&C -, ex-colunista do "Pauta", jornal do sindicato dos jornalistas.
Além disso, foi professor do UNI-13H; fez cursos de marketing na
Fundação João Pinheiro e atuou em várias campanhas políticas
vitoriosas.

Estou aqui para fazer a defesa de Pedro Fonseca, amigo pessoal.
Mesmo se não o fosse agiríamos da mesma forma: por aquilo que
trouxe à tona, anexando a documentação e intervindo com relação ao
que consideramos injustiça. Enviaremos ofício ao Presidente desta
Casa, solicitando que tome providências junto aos Ministérios Públicos
Federal e Estadual. Também encaminharemos ofício à Comissão de
Direitos Humanos, porque esse pai de família, esse publicitário, esse
professor e profissional competente está sendo utilizado como boi de
piranha nessa campanha política.

Qual é o caso, que, apesar de extremamente grave, não está sendo
investigado como deveria? Deixou-se vazar um documento da CEF -
não por iniciativa de Pedro Fonseca, é importante que seja
esclarecido -, em que o candidato Aécio Neves teria recebido
participação indevida, ou seja, propina.

Veja bem, Sr. Presidente, esse documento não vazou por culpa
desse publicitário. Por ter seu nome envolvido, esse publicitário foi
chamado a reconhecer o documento, e o reconheceu. De repente,
está ai nos jornais como se fosse a vítima, como se estivesse
acusando o Sr. Aécio Neves, O que causa mais indignação é que, de
repente, está virando bode expiatório e, quanto ao que precisa ser
verificado se efetivamente ocorreu, não estamos vendo os jornais
dizerem, ninguém está dizendo nada.
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Dutado, tenho compromisso com a

a verdade. Nesse sentido, peço
. Quero que isso seja esclarecido. Ora,

ou dizendo que o conheço, por mais de
ia e sei que é uma pessoa idônea e que
i ter de pagar pelo seu erro. Mas se for
Dcumento, que - insisto - não vazou por

explicações.
nte, vou ler a carta assinada pelo Sr.

lidade de ex-funcionário desta Casa,
•aves do Deputado Márcio Cunha, a
-ente á polêmica criada no processo
em denúncia contra o Deputado Federal
? dos seus opositores.

de V. Exa. que tome as medidas
dos fatos, aqui relatados como forma de
nião pública.

momento, fiz qualquer acusação ou
Neves Cunha, restringindo-me apenas a
ocumento e a informação do Sr. Almir
Dpaganda, sobre um possível pagamento
referido Deputado, que, no documento, é

to do caso, anexo toda a documentação
providências da Assembléia Legislativa

lere as informações procedentes".
gostaria que a Assembléia, através da

de um ex-funcionário desta Casa, tome
levando toda essa documentação ao
1, ao Ministério Público Federal e à
nos desta Assembléia. Infelizmente, não
nça do Deputado João Leite, a quem já
)staria de solicitar as providências.
'eira Júnior - Aparte, Deputado?
- E isso que gostaria que V. Exa. levasse
rios Públicos Estadual e Federal. Insisto:

Sr. Presidente, como
verdade, tão-somente co
esclarecimentos desta tribui
se o publicitário errou - e e:
20 anos conheço a sua fam
está dizendo a verdade -, v
verdade o conteúdo desse
culpa dele, alguém tem de d

Nesse sentido, Sr. Presic
Pedro Fonseca: (- Lê:)

"Prezado senhor, na qu
encaminho a V. Exa., ai
documentação anexa, refE
eleitoral, que se transformo
Aécio Neves Cunha, por pari,

Na oportunidade, solicita
necessárias para a apuraçã
esclarecer devidamente a or

Reitero que, em nenhuh
denúncia contra o Sr. Aécid,
confirmar a existência do k
Saltes, dono da Setembro Pi
de 50% da receita líquida ah
identificado pela sigla ANC.j

Para facilitar o entendimer
em meu poder e aguardo a:
de Minas Gerais, caso consk

Portanto, Sr. PresidenteJ
Presidência, até por se
as devidas providênc
Ministério Público Esi
Comissão de Direitos Hur
contamos hoje com a pre
tinha informado e de quem

• Deputado Alencar da
• Deputado Márcio Cuni

ao conhecimento dos Mini:
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tenho 20 anos de vida pública - 16 anos como Vereador por Belo
Horizonte e 4 anos como Deputado Estadual - e não estou aqui
fazendo nenhuma denúncia, nenhuma calúnia, mostrando nenhuma
inverdade. Quero apenas a apuração dos fatos, tão-somente que a
verdade venha à tona, doa a quem doer. Quem fala a verdade não
merece castigo.

O ilustre Deputado Alencar da Silveira Júnior considera que todas as
minhas explicações foram suficientes e, por isso, não acha necessário
fazer aparte.

Quero agradecer a atenção de todos os Deputados e Deputadas e
insistir com V. Exa., Sr. Presidente. Desta tribuna, como Deputado
Estadual, exijo que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público
Federal façam uma sindicância profunda a respeito dessas denúncias,
que são extremamente graves. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia,
visitantes das galerias, gostaríamos de hipotecar apoio ao Dr. Alcides
Maia Filho, Delegado de Polícia da Furtos e Roubos, pela sua postura
e pela sua coragem.

Segundo a matéria do jornal "Estado de Minas" do dia 17 de
setembro, "Delegado foi afastado após criticar a fuga", ocorrida na
Delegacia de Furtos e Roubos, de onde tivemos a infelicidade de 22
detentos escaparem neste último sábado... O Delegado simplesmente
foi à imprensa e disse que verdadeiramente já havia dito a sua chefia
sobre a possibilidade dessa fuga. A atitude desse Delegado foi
louvável, do ponto de vista do servidor público que tem respeito pelo
cidadão, que paga aos cofres públicos os salários dos policiais e dos
servidores públicos, de forma geral. Foi uma atitude de respeito,
porque viu, naquela delegacia, a possibilidade de fuga. Agora, temos
mais 22 presos que estavam condenados, cumprindo pena na
Delegacia de Furtos e Roubos, soltos nas ruas para praticar mais
assaltos, latrocínios, estupros e o crime de tráfico. Presos que
praticaram várias modalidades de crimes, certamente, alguns já
estavam condenados e outros aguardando a condenação, cumprindo
pena.
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O jornal "Estado de Minas[ diz. (- Lê:)
"Titular da Delegacia dd Repressão a Roubo a Banco de Belo

Horizonte afirma ter alertadp, com antecedência, os responsáveis pela
segurança da cadeia sobre o risco de fuga de presos. Entre os
detentos que escaparam, e stava uma quadrilha presa pelo policial. o
Delegado-Chefe da Delegada Especializada de Repressão a Roubo a
Banco de Belo Horizonte, Alc ides Maia Filho, foi afastado do cargo
ontem pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. O motivo
foram as críticas feitas ao Chefe do Departamento de Investigações,
Delegado Alexandre Carrão que teria sido alertado por Maia sobre o
risco de fuga de presos da Divisão de Crimes contra o Patrimônio -
Furtos e Roubos -, e mesmo assim não reforçou a segurança,
permitindo que 22 detentos1 escapassem no último sábado".

Entendemos que aqui não é o Rio de Janeiro, este é o Estado de
Minas Gerais, e não podemos deixar que bandidos se transformem
num mito, como ocorreu lcom "Fernandinho Beira-Mar", no Rio de
Janeiro, onde existem presídios em que o cidadão faz rebeliões, em
que entram celulares, armas, em que o referido bandido executa seus
rivais dentro do próprio presídio, fazendo com que não exista o Estado
democrático de direito e criando um Estado paralelo do crime
organizado. Quando temos um Delegado que certamente estava
preocupado com presos perigosos, que haviam assaltado Bancos,
pessoas e empresas - a icada dia o cidadão sai mais preocupado
pelas ruas de Belo Horizonte -, quando temos um Delegado que toma
essa atitude, ele é afastado' do cargo. Portanto, Srs. Deputados, nesta
tarde queremos hipotecar apoio à pessoa do Delegado Alcides Maia
Filho, pela sua postura corajosa de falar à imprensa que já havia
avisado à chefia do Deparamento de Investigações que a segurança
da Delegacia de Furtos e Roubos estava frágil e que precisava ser
reforçada. Pergunto: "quem será responsabilizado pelas vítimas que
esses 22 detentos farão nas ruas?". Se o indivíduo estava preso
nessa delegacia, estava vinculado a essa modalidade de crime, em
especial assalto; no caso; vários detentos que conseguiram efetivar
essa fuga teriam praticado assalto a Banco. Sabemos que essas
equipes de Detetives e !nspetores, chefiadas por esse Delegado,
devem ter tido muito trabalho para conseguir fazer a prisão, concluir o
inquérito, pedir a prisão preventiva e tê-la decretada pelo Juiz. Assim,

rÀ



518
mais uma vez, a população de Minas Gerais, em especial a da
região metropolitana, está à mercê de mais 22 foragidos desde a data
de sábado, porque houve negligência da parte de quem chefiava o
Delegado Alcides Maia. Houve negligência? Sim, porque a pessoa
havia sido avisada sobre o perigo.

Sabemos que, infelizmente, várias delegacias do Estado de Minas
Gerais estão colocando um número bastante inferior de policiais para
tomar conta desses presos.

O que ocorre? Em primeiro lugar, existe o risco da vida do policial
que está tomando conta do preso. Quando há fuga, muitas vezes os
primeiros a serem atingidos são os policiais que estão fazendo a
segurança. Em segundo lugar, a população que, às vezes, está
passando pela Av. do Contorno e pela Av. Augusto de Lima, na região
do Barro Preto, sem saber o que está ocorrendo, tromba com 22
presos foragidos. Nesses casos. veículos são tomados de assalto,
casas são invadidas, e as pessoas são assaltadas por negligência.

Acredito que a postura da Secretaria da Segurança Pública, em
relação a esse assunto, deveria ser diferente. Deveria afastar a
autoridade que detinha poder de tomar decisão e que foi avisada, mas
ela não foi afastada. Não conheço o Delegado Alexandre Carrão, com
quem nunca tive contato, mas não posso aceitar que, tendo tomado a
decisão correta, tenha sido afastado de suas funções.

Durante 15 anos, trabalhei nas ruas combatendo o crime e, por
diversas vezes, tive oportunidade de correr atrás de marginais, de
trocar tiros com eles. Sei a dificuldade para se efetuar a prisão de um
marginal em situação de flagrante. O Delegado faz a investigação
juntamente com os Detetives e Inspetores, reúne provas e faz a
apreensão do produto dos roubos, das armas, consegue testemunhas.
Feito isso, o inquérito é concluído e enviado ao Ministério Público e à
justiça, para que se ofereça denúncia. Aí, sim, o cidadão é condenado
e fica preso, longe da população, para que não seja mais um perigo
de vida à sociedade. No entanto, por negligência, temos mais 22
presos.

Fico extremamente preocupado, porque, há duas semanas, quando
ocupamos esta tribuna para falar que havia viaturas da Polícia Civil
caracterizadas, com Detetives trabalhando no horário de folga, à
disposição de policiamento preventivo, que não é a função da Polícia



Civil, no Shopping Dei R
afastamento de ninguém qi
Do ponto de vista da Lei C
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polícia judiciária como p
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No caso do Delegado, qi
para o dia, foi afastado dc
pública, porque os homens
os que carregam o fardo pe
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propriedade. Aqueles que v
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não vi a Secretaria anunciando o

deu a ordem para que aquilo ocorresse.
jânica da Polícia Civil e dos ditames das
tadual, que prevêem as atividades de
icia de investigação, essa ordem foi

ë teve coragem de falar verdade, da noite
cargo. Então, fica difícil fazer segurança

que estão na rua combatendo o crime são
sado da segurança pública no Estado.
,esse assunto, porque falo com muita
o para a linha de fogo, trocando tiros com
preso na Divisão de Tóxicos, na Furtos e

cias e servindo de primeiro escudo para a
hecimento do Estado.
gentemente cumprir a Lei n° 13.720,

todos os presos dos cárceres da Policia
rio do Estado. Mais uma vez, volto a fazer
Estado e ao Secretário da Segurança,
de fazer uma pressão em cima da

Direitos Humanos. Enquanto temos quase
3 Furtos e Roubos, e cerca de 300 presos,
s as penitenciárias do Estado com 1 preso
gacia de Furtos e Roubos e na Divisão de
upando um espaço de 30cm 2 a 40cm2.
sa do cidadão que está condenado, mas

ri cidadão preso em espaço tão pequeno,
i de Furtos e Roubos e na Divisão de
há rebelião. Por que não transferi-los? Por
sos com pelo menos mais um em cada
itenciária José Maria Alkmin ou da Nelson
3m2 para cada preso e estaríamos
cárceres da Polícia Civil. Já disse

ie prende não pode tomar conta de preso,
seja militar. A regra é clara. Esse tipo de
ciais é pernicioso para o sistema de
ão gosta de ficar tomando conta de preso.
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Quem tem que tomar conta de preso é agente penitenciário, que
recebeu formação acadêmica para isso, que foi treinado para lidar
com preso. Polícia não treina isso. A ACADEPOL e a Academia da
PM não ensinam em seus bancos acadêmicos, na sua grade
curricular, como tomar conta de preso. Portanto, temos de acabar com
isso de uma vez por todas. A população volta a sofrer mais uma vez
com 22 foragidos da Furtos e Roubos. A grande preocupação que
temos é com o pequeno número de policiais em serviço tomando
conta de 400 presos num verdadeiro barril de pólvora. Servem de
escudo nos plantões da Furtos e Roubos, da Divisão de Tóxicos e
Entorpecentes, do CERESP da Gameleira, do CERESP de Betim, e
assim por diante.

Quero registrar nos anais desta Casa minha indignação contra o
afastamento do Delegado Alcides Maia Filho. Deveria ter sido mantido
no cargo, e seu chefe, ter sido afastado. Mas, como diz o ditado, a
corda só arrebenta do lado mais fraco. E mais fácil afastar o Delegado
que está na Delegada de Roubos a Bancos, Delegado classe 1 ou 2,
do que afastar o Delegado classe 3, classe especial ou o Delegado-
Geral de Polícia, que é muito mais incômodo para a cúpula da
Secretaria. Fico triste quando vejo no jornal o afastamento de um
policial que estava trabalhando preocupado com a população. Se não
estivesse preocupado, não tinha se manifestado com tanta indignação
como se manifestou. Fica registrado nosso pronunciamento em
defesa de quem estava defendendo a sociedade, de quem se
pronunciou e não agüentou ficar calado diante de uma situação de
negligência cometida não por si, mas por sua chefia. Certamente se o
Secretário Márcio Domingues não tomar providências nem reforçar a
segurança da Delegacia de Furtos e Roubos e da Divisão de Tóxicos,
teremos mais fugas. Com isso, a população vai pagar de novo. Já foi
vítima uma vez quando o cidadão foi preso e recolhido à delegacia, e
o será novamente porque o cidadão está foragido e continuará
praticando mais assaltos a Bancos, a transeuntes, a mercearias, a
taxistas, ao cidadão que paga seus altos impostos e várias taxas de
segurança pública como a segunda via da Cédula de Identidade, o
Licenciamento de Veículo e outras que estamos tentando a todo o
custo vincular ao Fundo Estadual de Segurança Pública, para que a
população já não seja espoliada. Saberemos que o dinheiro estará
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indo para o Fundo, e não para o buraco negro do caixa único do
Estado.

Ficam registradas nossas palavras em defesa do Delegado Alcides
Maia Filho pela sua postura firme em defesa do povo ordeiro de Minas
Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com apalavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sra. Presidente, Srs. Deputados,

público presente, é com prazer que falo da primeira Feira Brasileira de
Calçados, realizada em N!lova Serrana, nos dias 12, 13 e 14 de
setembro, que movimentou toda a indústria da região. Apresentamos
um substitutivo ao Projeto de Lei n° 825/2000, em que incluímos a
diminuição do ICMS do nosso Estado, de 18% para 12%, para as
indústrias têxtil, de calçados e vestuário, que já não mais podiam
competir com as demais. Agradeço ao Governador Itamar Franco o
fato de haver sancionado a referida lei, em 1° de setembro,
contribuindo para o desen('olvimento de Minas Gerais, O número de
empregos aumentou em 

J 
nosso Estado. Apenas na indústria de

calçados, de 1° de julho àté o final do ano, haverá mais cinco mil
novos empregos. A primeira Feira Brasileira de Calçados de Nova
Serrana foi um grande sucesso. Na cidade de Divinópolis, a FITEDI,
uma das maiores indústrias têxteis do nosso Estado, teve sua fábrica
ampliada com essa nova lei. A antiga família Notinni, respeitada em
Divinópolis, iria sair de nosso Estado caso não fosse sancionada a
referida lei, devido a proposta mais vantajosa feita a ela pelo Estado
de Sergipe. Nosso Estado volta a crescer, nossas indústrias ficam
mais competitivas.

Faço minhas as palavras do Deputado Sargento Rodrigues em
relação ao Delegado Alcidbs Maia, quanto ao que ocorre nas cadeias
do nosso Estado. O Delegado, por cumprir seu dever, foi penalizado
ao alertar para o problema da fuga de presos. Precisamos verificar
esses fatos e apelar ao Governador a fim de que tome posição firme
no referido caso. Devemos ter a prudência de verificar os fatos para
cobrar uma posição do Secretário da Segurança, porque não
podemos aceitar a puniçãop de um delegado no cumprimento do seu
dever. Sabemos que os piiesos hoje se encontram soltos. Amanhã, a
vítima pode ser qualquer um de nós. Em Ribeirão das Neves
aconteceu aquela fuga de presos para roubar e fazer o tráfico de
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drogas. No DEOESP, os presos saiam na sexta-feira, sábado e
domingo para praticar os crimes e retornavam na segunda-feira. Tudo
isso ficou comprovado na CPI. Provamos a fuga de Fernandinho
Beira-Mar, que hoje está comandando o tráfico de drogas dentro da
maior penitenciária do País. Até quando vamos ficar inertes? Até
quando a sociedade vai agüentar ficar parada? Temos de dar um
basta nisso, temos de ser sinceros, temos de ser honestos. E isso o
Governador Itamar Franco é. Ninguém pode tirar dele essa
honestidade. Como integrantes da CPI do Narcotráfico, somos
testemunhas de que todas as denúncias que fizemos foram
averiguadas e os envolvidos, exonerados. Também todos os Diretores
de penitenciárias da Secretaria de Justiça, todos os Diretores que
facilitavam a saída dos presos, mais de 15, foram exonerados. Esse é,
inclusive, um motivo para que os nossos Diretores sejam pessoas
especializadas e preparadas para ocupar esse cargo. Temos de rever
esse quadro. A indicação não pode ser política. Em Ipaba, por
exemplo, o Diretor era cabo eleitoral de um político. Ele tinha dois
CPFs e facilitava a fuga de traficantes. Um dos traficantes estava há
um mês no Rio de Janeiro.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputado
Marcelo Gonçalves, cumprimento o companheiro pelo pronunciamento
e quero dizer que V. Exa. tem razão. Esse preso está foragido da
Penitenciária de Ipaba. Fomos ao local e constatamos que o Diretor
estava liberando o preso por 45 dias para passar alguns dias na praia,
porque ele estava estressado.

Concordo com V. Exa. que a Secretaria da Justiça e de Direitos
Humanos têm de passar por uma reforma, para que os ocupantes de
cargo de direção de penitenciária tenham uma formação, sejam
pessoas estruturadas e que não sejam indicadas politicamente.
Existem Diretores que são indicados até por Deputados. Temos de
acabar com essa situação perniciosa ao sistema prisional do Estado.

V. Exa. faz um pronunciamento muito lúcido quando aborda esse
assunto. Temos de votar o plano de carreira dos Agentes
Penitenciários e criar a guarda prisional da Secretaria da Justiça para
retirar a guarda externa da Policia Militar. Temos, hoje, cerca de 2.500
PMs, de Soldado a Capitão, envolvidos em guarda externa de
penitenciária. E preciso retirar esses homens dessa função, e, para
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tal, precisamos dessa reforna. Muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Muito obrigado, Deputado
Sargento Rodrigues. E verdáde que muitos Diretores de penitenciárias
ainda são indicados por pqliticos. Isso precisa acabar, assim como
acabou a indicação de Diretores de escolas, que antigamente eram
indicados pelos Deputados;!. Hoje a votação é democrática, é feita
pelos pais dos alunos.

Esse foi um grande passo pois, antes disso, muitas vezes tiravam o
Diretor de uma escola por pão atender aos pedidos de um ou outro
Deputado.

Felizmente, isso acabou é queremos o mesmo para a Secretaria da
Justiça, pois não pode have 1 r mais indicações. Os Diretores devem ser
pessoas competentes e capazes de exercer o cargo.

Queremos abordar ainda outro assunto. Mais uma vez, estamos
chocados por um acidente de carro ocorrido em Belo Horizonte; deste,
foi vítima a jovem Patrícià Fernandes Silva, 19 anos, que tinha
brilhante futuro. Não entrdrei nos detalhes do acidente, mas essa
noticia abalou toda a sociedade mineira e brasileira.

Não estou aqui para julga- o Eduardo, estudante que provocou esse
acidente gravíssimo, e nem sei se estava na contramão, pois, a cada
hora, ouvimos uma versão;:: mas não podemos admitir que o Ministério
Público alegue não poder fàzer nada, porque não há leis. Hoje, é fácil
matar com um carro, já que r nada acontece.

Tive uma colega de profissão que se dirigia para seu plantão no
Hospital João XXIII, às 7 horas da manhã, quando um jovem, em uma
BMW, avançou o sinal e báteu no seu carro, provocando sua morte. O
noivo dela foi o primeiro a vê-Ia morta. O que aconteceu com o
cidadão que provocou essa morte? Nada. Neste País, quem tem uma
BMW, bate em alguém e nata não sofre sanção.

Os Deputados Federais Itêm que mudar a lei, pois não aceitamos
mais a impunidade para! os responsáveis por tantas mortes no
trânsito. Fica aqui o nosso alerta para a Câmara Federal, para que
reveja a lei. Devemos construir cadeias como as do Japão, próprias
para receber culpados por! esse tipo de crime, porque essas pessoas
devem pagar de alguma forma pelo que fizeram.

E as pessoas ainda ale çam que o cidadão que matou é um pobre
coitado. E a vitima? E a família da vítima?

rÀ
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Queremos aproveitar esse espaço, como Vice-Presidente da

Comissão de Direitos Humanos, para reivindicar mudanças, apesar de
já termos encaminhado documento à Câmara Federal para revisão
das leis e sanções mais severas para os responsáveis por esses
acidentes.

E preciso que a Câmara Federal junte-se ao Ministério Público e ao
Poder Judiciário para elaborar lei rigorosa, impedindo que os donos de
BMWs e Mercedes saiam impunes. A sociedade não suporta mais
tanto descaso. Precisamos de um basta, de providências.

Infelizmente, como Deputados Estaduais, não podemos fazer nada,
mas podemos alertar, denunciar e criticar, como fizemos na CPI do
Narcotráfico. Sofremos várias ameaças de morte, mas não nos
intimidamos. Vamos continuar denunciando.

Mais uma vez, cito o caso do Delegado Alcides Maia. Apuraremos
os fatos e, se foi penalizado por ter alertado sobre as fugas,
cobraremos ação do Governador e do Secretário da Segurança. A
sociedade não agüenta mais injustiças. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sra. Presidente, Srs. Deputados,

senhores que nos visitam e amigos que nos acompanham pela TV
Assembléia, é importante lembrar que, aos poucos, vamos vencendo
a luta contra as multas abusivas praticadas no Estado.

Há pouco, fui informado de que o Supremo ratificou a decisão de
que todas as multas por radares aplicadas desde o dia 10 de maio
estão canceladas. O ex-Ministro da Justiça fez algo maravilhoso, aliás
este foi o seu único feito: cassou o decreto que normatizava os
radares móveis ou fixos no Brasil. E não publicou outro, para que
fossem acobertados pela lei. Com isso, em Minas, 148 mil multas, até
a última segunda-feira, foram canceladas. Todas que estão sendo
aplicadas também serão canceladas, porque não há uma outra
portaria para substituir a Portaria 040, que, por incrível que pareça,
tem o nome de uma rodovia.

Todos os motoristas que foram multados por radares a partir dessa
data podem ficar despreocupados, porque as multas foram
suspensas. Aqueles que já pagaram as multas terão o direito de
ressarcimento, ou seja, o DENIT, ou o Ministério dos Transportes, terá
de devolver centavo por centavo do que foi pago por essas multas
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indevidas. Elas são indevid4s desde quando foram criadas, pois:
ferem o art. 50 e o inciso LV!da Constituição Federal, que dá o direito
de defesa e ao contraditório a todo cidadão brasileiro ou naturalizado -
isso não está sendo respeitddo, porque o cidadão recebe, em casa, a
boleta condenatória. Os opéradores de radares móveis são pessoas
civis que não têm nenhum poder de polícia - a própria Constituição diz
que poder de polícia não e transfere - e todo o aparato para a
educação no trânsito tem de ficar visível. Os radares estão escondidos
no meio do mato. Com isso,jpassam a ser apenas punitivos. Eles são
medidos pelo INMETRO emfSão Paulo, e, de Estado para Estado, há
uma variação de temperatura, de altitude e de umidade em relação ao
ar. Com isso, há uma modificação em qualquer aparelho eletrônico de
pesagem ou mesmo de afeição de velocidade. Enfim, há uma série
de irregularidades que nos levam a desconfiar de que há pessoas
graúdas envolvidas no caso! dos Ministérios e do DENIIT, recebendo
propinas. Se esse procedimento fere a Constituição Federal e o
Código de Trânsito e nadaacontece, algo está errado. As pessoas
multadas são obrigadas a: recorrer, pois já foram condenadas à
revelia, pelo correio. O carteiro virou Juiz e leva a sua casa uma
boleta condenatória, sem que se tenha a mínima chance de defesa.
Tudo isso nos leva a crer que a justiça federal, com todo o respeito
que tenho pelas excelências que lá existem, anda de ônibus ou não lê
a Constituição Federal, porque essa matéria diz respeito,
exclusivamente, à área federal. Se algum Juiz Federal ou alguma
autoridade federal estiver absistindo ao nosso: pronunciamento, faço
um alerta, porque a Constituição Federal, em seu art. 5°, e inciso LV,
fala sobre a defesa do cidadão.

A pessoa que - por incrível que pareça, acontece, lamentavelmente -
mata uma criança, comete ium crime hediondo tem a chance de se
defender. Quando perde, vai para instância superior. E não é isso que
vemos acontecer com as múltas. O cidadão já é condenado e vai para
o recurso, porque já tem pntos perdidos e um valor a pagar, com
desconto se for pago no dia certo. Isso é ladroagem. E colocar a mão
no bolso do cidadão.

Estamos trabalhando nessa causa há mais de dois anos e meio.
Com essas multas agora ca,celadas, somando as que já cancelamos
em Minas, chegamos a qdase 450.000 multas canceladas. Podem

fl,



526
dizer que o Deputado Alberto Bejani está defendendo o cidadão
que desrespeita o trânsito. Não é isso. Muito pelo contrário. Venho de
Juiz de Fora para cá de carro e volto de carro, porque não existe vôo
para lá. Então, vivo na estrada. Sei que existem pessoas que são
completamente desacordadas, para não dizer despreparadas, que
não obedecem à sinalização, mas não é por isso que vamos aceitar
radares escondidos, ferindo a lei maior do Pais que é a Constituição
Federal.

Queremos que as pessoas respeitem a sinalização. Ontem mesmo
cheguei a Belo Horizonte às três horas da manhã, pela Raja. E
lamentável ter de andar a 58km nesse horário, na Raia. E um risco à
nossa vida. Estava preparado, porque evidentemente não ando de
mãos abanando, sem objeto com que possa me defender, e,
evidentemente, com outra pessoa do meu lado, porque estamos em
uma CPI complicada. Observava a existência de pessoas que
claramente agiam tora da lei ou tentavam assaltar alguém nos carros.

Será que o Prefeito de Belo Horizonte não tem consciência disso?
Na Raia, a partir das 23 até as 5 horas da manhã, um horário já
bastante perigoso, deveria ser possível velocidade de, pelo menos,
80, 90km. Passar a 50, 55km na Raia à meia-noite, às 2 ou 3 horas da
madrugada é um perigo. Parar em um sinal não é aconselhável. Dirigir
nessa velocidade porque existem pardais pendurados em postes?
Podem dizer que sabemos onde ficam os pardais, mas, muitas vezes,
não sabemos. E perto dos pardais, quem me garante que não é ali
que se concentram os bandidos para praticar assaltos? O que estou
falando não é fantasioso. Pode acontecer, como já aconteceu com
algumas pessoas que foram assaltadas na Raia. A verdade é que isso
já virou indústria de arrecadação, uma maneira de enriquecer
encontrada por algumas autoridades. E cobro aqui uma posição da
justiça federal. Tenho esse direito não só como parlamentar, mas
também como cidadão brasileiro.

Senhores da justiça federal, estou aguardando há dois anos e meio
alguma providência. E dever dos senhores corrigir esse erro. Há falta
de respeito ao Código de Trânsito Brasileiro também. Entramos na
justiça federal e até agora não recebemos resposta favorável ao
cidadão que é motorista. O cidadão recebe boleta condenatória do
antigo DNER, que só mudou de seis para meia dúzia, porque a



527
bagunça continua a niesmaiTeni cidadão que é multado porque o
Gol em que viajava estava a 256 km por hora. Gol 1000. Só se
jogaram esse Gol do avião!

Quando vemos guardinhaá da BHTrans, metidos a besta, multando
cidadão, em Belo Horizonte!, por falta de limpador de pára-brisa em
uma moto, entendemos que realmente são despreparados e fazem
isso por maldade. As vezes o cidadão foi multado, por exemplo, na
Raja e nem por lá passou. E foi multado por guardinhas da BHTrans,
garotinhos que não conhecm o CTB, metidos a autoridade. Falam
até em prender. E ainda querem colocar arma na cintura desse povo!

Ainda bem que sou relatpr dessa matéria e já adianto que não
autorizo arma para guarda municipal nenhum. Não sou louco de
autorizar que essa guarda ue arma para ficar atirando no cidadão, à
toa, no meio da rua. Estamos'em uma campanha para desarmamento,
e não para permitir posse de' arma a esses guardinhas despreparados
dos municípios de Minas Geais. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)•
Fase

Abertura de Inscrições
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 Parte da reunião,
com a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão aberts as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunipação da Presidência
A Presidência informa ao Ff'lenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão ] Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 3.493 3.494/2002, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
A Sra. Presidente - Réquerimento do Deputado Dilzon Meio

solicitando a retirada de traqiitação do Projeto de Lei n° 2.369/2002. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 2.179/2002. A
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Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Eduardo Brandão e outros solicitando a
realização de reunião especial para homenagear o Instituto Metodista
Isabela Hendrix. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
deixando para fixar a data em outra oportunidade.

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

de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 18,
às 8h30min. nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 89B REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

As quatorze horas e trinta minutos do dia sete de agosto de dois mil
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Batista de Oliveira, Chico Rafael e Jorge Eduardo de Oliveira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Chico Rafael, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
as matérias constantes na pauta. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nos 2.207 e 2.209/2002 (relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira),
que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 31 Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta,
solicitando sejam encaminhadas ao Governador do Estado e ao
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Presidente da CEMIG as reivindicações do Sindicato dos
Produtores Rurais de Januária contidas no Ofício n° 15/2002, da
entidade; e Paulo Piau, em que solicita sejam encaminhados ofícios
aos Ministros da Fazenda,He Ciência e Tecnologia, da Agricultura e
do Planejamento, Orçam4nto e Gestão, com pedido de socorro
financeiro para a EMBRAPA. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a p resença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão pará a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Bilac Pinto.

ATA DA ffP REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de agosto de dois mil

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano
Canêdo, Adelmo Carneird Leão e Carlos Pimenta, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Rogério
Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Cristiano Canêdo, declaraaberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião ánterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
procede à leitura de parte tia correspondência e solicita à assessoria
que analise os demais ofícios. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 2.220/2002 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 3a Fase
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Cristiano Canêdo em que solicita seja
realizada audiência pública para debater a contratação de médicos de
família que atuam no PF; no Estado, com os convidados que
menciona; e Adelmo Carniro Leão em que solicita seja realizada
audiência pública para debater o Projeto de Lei n° 2.025/2002, que
estabelece critérios par 1 a a definição dos Municípios-Pólo
Microrregionais de Saúde no Plano Diretor de Regionalização e para a
aplicação de recursos estaduais no Plano Diretor de Investimentos,
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com os convidados que menciona. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a situação da prevenção e das medidas
relativas ao câncer da mama no Estado, A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. Gabriel
Almeida Silva Júnior, Presidente da Sociedade Brasileira de
Mastologia (Regional de Minas Gerais), Antônio Fernando Lages,
representando o Presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia e
Obstetrícia (Regional de Minas Gerais), Sérgio Martins Bicalho,
Coordenador do Programa de Combate ao Câncer da Mama da
Secretaria do Estado da Saúde - SES -; da Sra. Mansa Aparecida
Coelho Queiroz, Superintendente do Distrito Sanitário de Contagem;
da Sra. Janete Alves Peixoto, Coordenadora do Programa da Mulher
de Contagem; e do Sr. Thadeu Provenza, Presidente da Associação
de Prevenção ao Câncer da Mulher - ASPRECAM -, os quais convida
para tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições,
pela ordem acima mencionada. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Participam
também dos debates os seguintes convidados: Sra. Ana Isaura, do
Grupo Amigos do Peito; Sr. Ely Teodomiro de Paula Freitas,
Presidente da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais; Sr. Adelanir
Barroso e Sra. Luciana Salomé. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Carlos Pimenta - José Braga.

ATA DA 89a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia quatro de setembro de dois mil
e dois, comparecem na Saia das Comissões os Deputados Mauro
Lobo, Ivair Nogueira, Dilzon Meio, Gil Pereira e Rêmolo Aloise,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Andrade e Rogério Correia. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a
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reunião e, em virtude da api-ovação de requerimento do Deputado
Gil Pereira, dispensa a leitâra da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Denise Paiva, Diretora do
Departamento da Criança e do Adolescente do Ministério da Justiça,
publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 4 e 27/7/2002; Antônio
do ValIe, Deputado Federal, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
4/7/2002; Rogério Carvalho; de Castro, Chefe substituto da Divisão
Operacional INCRA-MG, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias
4 e 20/7 e 3/8/2002; Luizj Antônio Fleury Filho, Ouvidor-Geral da
Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, publicado no
"Diário do Legislativo" do dia 5/7/2002; José Augusto Trópia Reis,
Secretário da Fazenda, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias
20/7 e 15/8/2002; José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, do Ministério da
Previdência e Assistência Sbcial, publicados no "Diário do Legislativo"
dos dias 20/7, 15 e 24/8/2002; Ildeu José Gabriel de Andrade,
Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa Econômica Federal,
publicados no "Diário do Législativo" dos dias 20 e 22/8/2002; Marco
Antônio Marques de Olivéira, Secretário de Transporte e Obras
Públicas, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 6, 20 e 27/7 e
20 e 23/8/2002; Rinaldo JLinqueira de Barros, Secretário de Apoio
Rural e Cooperativismo do' Ministério da Agricultura, publicados no
"Diário do Legislativo" dos dias 20 e 27/7 e 8 e 15/8/2002; Frederico
Penido Alvarenga, Secretário do Planejamento; Murilo Badaró,
Presidente do BDMG; Luziá Guedes da Silva Mendes, Coordenadora
de Habilitação e Celebração de Convênio da Fundação Nacional de
Saúde e Luiz Cláudio de Fréitas, Auditor-Geral substituto da Fundação
Nacional de Saúde; publicados no "Diário do Legislativo" do dia
27/7/2002; Alceu Fernandes Molina Júnior, Secretário de Apoio Rural
e Cooperativismo substituto, do Ministério da Agricultura; José Jayme
Belicha Fonseca, Coordenador-Geral do Fundo Nacional Antidrogas;
publicados no "Diário do Ldgislativo" do dia 3/8/2002; José Ferraz da
Silva, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado;
Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara Municipal de
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Pedro Leopoldo e Maria Bernadette Olivo, Coordenadora do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
publicados no 'Diário do Legislativo" do dia 15/8/2002; Mônica
Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, publicado no "Diário do Legislativo" do
dia 30/8/2002; Lázaro Roberto Talarico, Presidente da Câmara
Municipal de Monte Sião, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
24/08/2002; João Luiz da Cunha, Gerente de Orçamento e Finanças
da Agência Nacional de Aguas, publicado no "Diário do Legislativo" do
dia 20/8/2002, e Boletins Informativos do Tribunal de Contas da União
dos períodos de 6 a 10, 13 a 17 e 20 a 2415; 3 a 7, 17 a 21e 24 a 28/6
e de 12 a 16/8/2002. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nos 1.416/2001, no 1° turno, 1.591/2001, 2.169 e
2.170/2002, no 2° turno, e Ofício n° 17/2001, (Deputado Ivair
Nogueira); Projetos de Lei nos 1.952, 1.953, 2.113/2002, no 1° turno,
(Deputado Luiz Fernando Faria); Projeto de Lei n° 2.172/2002 no 1°
turno, e Ofício n° 18/2002, (Deputado Rêmolo Aloise); Projetos de Lei
nos 1.717/2001 e 2.057/2002, no 2° turno, (Deputado Dilzon Meio) e
Projetos de Lei n

o
s 1.026/2000, no 20 turno, e 2.329/2002, no 1° turno,

(Deputado Mauro Lobo). Neste instante, a Presidência suspende a
reunião para abrir a reunião exraordinária desta Comissão. Reabertos
os trabalhos, passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2 1 turno, dos
Projetos de Lei nos 922/2000 na forma do Substitutivo n 0 1 (relator:
Deputado Gil Pereira, em virtude de redistribuição); 1.665/2001 na
forma do Substitutivo n°1 ao vencido no 1° turno (relator: Deputado
Ivair Nogueira); 1.717/2001 (relator: Deputado Dilzon Meio);
1.793/2001 (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.937/2002,
1.977/2002 e 1.979/2002 (relator: Deputado Ivair Nogueira, em virtude
de redistribuição); 1.980/2002 (relator: Deputado Gil Pereira, em
virtude de redistribuição); 2.010/2002 (relator: Deputado lvair
Nogueira); 2.043/2002 na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado Dilzon Meio); 2.169/2002 e 2.170/2002 (relator: Deputado
Ivair Nogueira); e pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
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1.407/2001 (relator: Deputado Dilzon Meio); 1.608/2001 (relator:
Deputado Ivair Nogueira);J 1.899/2001 (relator: Deputado Ivair
Nogueira); 1.952/2002 com a Emenda n9 apresentada (relator:
Deputado Gil Pereira, em virtude de redistribuição); 1.953/2002 na
forma do Substitutivo n°1 apresentado (relator: Deputado Gil Pereira,
em virtude de redistribuiçãoj; 1.974/2002 na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Política Agropecuária (relator: Deputado Mauro
Lobo); 2.026/2002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relatbr: Deputado Rêmolo Aloise); 2.055/2002
com as Emendas nos 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Gil Péreira, em virtude de redistribuição);
2.108/2002 na forma apreséntada (relator: Deputado Ivair Nogueira);
2.113/2002 com a Emenda n° 1 apresentada (relator: Deputado Gil
Pereira, em virtude de redistribuição); 2.329/2002 com a Emenda n° 1
apresentada (relator: Depdtado Mauro Lobo); pela aprovação da
Emenda n° 2 e pela rejeição da Emenda n°1 ao Projeto de Lei n°
2.087/2002 (relator: Deputado Gil Pereira, em virtude de
redistribuição) e pela rejeição do Projeto de Lei n 01.543/2001 (relator:
Deputado Rêmolo Aloise). Na fase de discussãô do parecer do relator,
Deputado Ivair Nogueira, que conclui pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.988/2002, no 1° Turno, é rejeitado o seu parecer e é designado novo
relator o Deputado Rémolo Aloise, que apresenta o seu parecer pela
aprovação da matéria com .'a Emenda n° 1 apresentada, a qual, após
discussão e votação, é aprovado pela Comissão. O parecer sobre o
Projeto de Lei n° 2.172/2002, no 1 0 turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Rêmolo Aloise. Passa-se à 38 Fase do Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação d  proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Rogério Correia, em que solicita a realização de reunião
para debater o Projeto de Lei Complementar n° 53/2002, que dispõe
sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Pública no Estado
com os Secretários da Educação e da Administração e com o
Coordenador do Sind-UTE ; ivair Nogueira, em que solicita seja
convidado o Presidente da ADEMG e sua assessoria para
esclarecerem a atual situação dos donos de bares no Mineirão; Miguel
Martini, em que solicita a realização de reunião com o Secretário da
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Fazenda e com o Presidente do Banco ltaú para informarem sobre
a renovação antecipada do contrato de prestação de serviços
bancários entre o Estado e aquela instituição; e Mauro Lobo, em que
solicita seja convidado o Diretor da SCAO da Secretaria da Fazenda
para apresentar o relatório de Avaliação do Cumprimento da Instrução
Normativa n° 4/99, do TCE, e informar sobre as atividades da auditoria
operacional nos diversos órgãos do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Arlen Santiago.	-

ATA DA 120 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de setembro
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Leite, Márcio Kangussu, Bené Guedes e Ermano Batista
(substituindo este à Deputada Elbe Brandão, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Cícero Gomes da Silva,
Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, SP,
encaminhando cópia de proposição aprovada por essa Casa
Legislativa em que se repudia a candidatura de Ronaldo de Souza a
Deputado Estadual; e Cel. PM Jaime Pimentel de Souza, Chefe do
Estado-Maior da PMMG, encaminhando informações relativas ao
Requerimento n°3.294/2002, publicados no "Diário do Legislativo" em
5/9/2002; Morei Queiroz da Costa Ribeiro, Gerente da Divisão da
Infra-Estrutura de Energia e Irrigação da FEAM, encaminhando cópia
da manifestação da Comissão de Atingidos da UHE Murta; Isauro
Calais, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora,
encaminhando cópia do Processo n° 4.109/2002, referente à lesão
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corporal sofrida por Nagé Pereira Sanches, praticado por policiais
militares daquele municíio; Raquel Sabará de Freitas, Gerente
Regional de Programas Sociais da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, informando as ações e os projetos sociais realizados na
Regional Centro-Sul; do Deputado Antônio Júlio, Presidente desta
Casa, encaminhando cópiã do Relatório Final da Comissão Especial
da Prostituição Infantil, de:; relatório da SETASCAD e do inquérito do
Ministério Público sobre o assunto, em especial as evidências
ocorridas na cidade de Taiobeiras; e carta do Sr. Cleivis Xavier, Cabo
PM Reformado, em que faz denúncia contra policiais militares de Belo
Horizonte. Passa-se à 38 Fase do Ordem do! Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Márcio KangusSu, em que solicita seja expedido ofício ao
Reitor da UFMG para infoimar a esta Comissão acerca da cobrança
de matrículas e taxas criadas por universidades públicas; e seja
realizada audiência pública convidando representantes do Ministério
Público e do Poder Judiciáhio, para informarem a esta Comissão sobre
as providências que estão sendo tomadas acerca da prostituição
infantil no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos: parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos..

Sala das Comissões, 18 ke setembro de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - João Leite - Adelmo Carneiro Leão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TÚRNO ÚNICO DO OFÍCIO N° 17/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Conselheiro-Presidente, o oficio em epígrafe
encaminha a prestação decontas do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais relativa ao exercício de 2000, em conformidade com o
art. 76, § 50 , da Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 18/5/2001, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 218 do Regimento lntekno.
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Fundamentação

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta é
exercida pela Assembléia Legislativa, titular do controle externo, nos
exatos termos do ai. 74 da Constituição do Estado. Compete, por sua
vez, ao Tribunal de Contas, de forma autônoma e sem relação de
subalternidade, auxiliar o Poder Legislativo no exercício da função
fiscalizadora, em conformidade com os ais. 73, § l O , II. e 76, "caput",
da Carta mineira.

Atualmente, as atribuições constitucionais do Tribunal de Contas
não se limitam mais ao exame de aferição de legalidade e de
regularidade contábil, típicos do controle externo a "posteriori".
Revestem-se da importante tarefa de ampliar a função do orçamento,
uma simples lei de meios transformada em um instrumento de
planejamento, de gestão e de avaliação de políticas públicas. Assim, a
expectativa da sociedade é de que se estabeleça uma adequada
harmonização das ações empreendidas pelos órgãos de controle
interno e pelo Tribunal, visando, sobretudo, ao controle prévio e
concomitante da aplicação dos recursos públicos e à avaliação da
gestão governamental, de forma a se mensurar a eficiência, a eficácia
e a economicidade das operações.

Instituída em 1995, funciona no Tribunal de Contas, de forma
permanente, a Comissão de Planejamento e Orçamento, responsável
pelo controle e acompanhamento da execução orçamentária do
Tribunal, assim como pela análise detalhada das despesas
executadas e pela verificação das necessidades de remanejamento e
suplementação.

Para o exercício de 2000, foi prevista uma receita de
R$112.163.000,00 e fixada a despesa em igual valor. Durante o
exercício, não houve alteração quantitativa no orçamento aprovado
pelo Legislativo. Em 15/12/2000, por meio do Decreto n° 41.466,
foram efetuados apenas remanejamentos de dotações, nas mesmas
fontes, visando a adequar o valor orçado nas atividades ao
efetivamente executado.

Na execução orçamentária, a receita realizada totalizou
R$107.531.841.28, correspondente a 95,9% do valor previsto. Em
relação ao exercício anterior, houve um acréscimo de 12,4%,
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explicado basicamente pelo repasse de R$8.300.000,00
destinados à quitação de parte dos débitos do Tribunal junto ao
IPSEMG. Esse valor foi utilizado para pagamento das contribuições
dos segurados relativas ao :: período de janeiro de 1999 a outubro de
2000. Observa-se que o restante do débito do Tribunal junto ao
IPSEMG representa a totalidade dos valores inscritos como
Obrigações Liquidadas a pagar de exercícios anteriores e 42% das
Obrigações Liquidadas a Pagar do exercício de 2000.

Quanto à despesa, a execução totalizou R$111.136.96261, valor
equivalente a 103% da receita realizada. Desse total,
R$97.700.000,00 foram dependidos com pessoal, R$12.500.000,00
com outros custeios e R$917.700,00 com despesas de capital.
Embora o custeio de 2000 tenha sido superior ao de 1999, verifica-se
uma redução média de 23Yo em relação aos custeios dos exercícios
anteriores devido a medidas de racionalização dos gastos e de

corriredução nas despesas	 serviços terceirizados. Merece destaque o
esforço em busca da maximização de desempenho e modernização
das atividades de fiscalização, a exemplo do convênio de cooperação
técnica assinado com a IJJFMG-FUNDEP para desenvolvimento do
Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo - SIACE.

O § 1° do art. 19 da Lei Complementar n° 101, de 2000, conhecida
como Lei de Responsabilidade Fiscal, apresenta as hipóteses de
exclusão das despesas para efeito do cálculo do limite de gastos com
pessoal, para fins de elaboração do Relatório de Gestão Fiscal. Nesse
sentido, o inciso 1 estabelebe que não serão computadas as despesas
"de indenização por demissão de servidores ou empregados".
Conforma-se aos ditames do dispositivo legal a exclusão do cálculo da
despesa com pessoal das parcelas de férias proporcionais, bem como
do terço constitucional, e de férias-prêmio convertidas em espécie do
detentor de cargo de confiança de demissibilidade "ad nutum",
exclusivamente, pagas na;  exoneração do servidor. Cabe salientar,
ainda, que a exclusão das; férias vencidas e não gozadas somente se
revelará legítima caso se trate de período não gozado por
necessidade do serviço, hipótese em que a verba assume caráter
indenizatório. Analisando-êe, porém, o Relatório de Gestão Fiscal do
Tribunal de Contas, período de referência de janeiro a dezembro de
2000, pode-se observar qdie consta a expressão "despesas de caráter

rÁ



538
indenizatório", que engloba despesas com auxilio-alimentação e
auxílio-creche, pagos em espécie. Reconhecendo a polêmica questão
da definição de despesas de caráter indenizatário e de caráter
remuneratório, salientamos o fato de que o entendimento adotado
pelos Poderes Executivo e Legislativo foi considerá-las como
despesas de custeio.

Outro ponto que merece comentários é o limite legal das despesas
com pessoal a que se refere o Relatório de Gestão Fiscal, no valor de
R$102.800.000,00 Tal valor resulta da aplicação da relação Despesas
com Pessoal /Receita Corrente Líquida, no percentual de 1,0611%,
realizada em 1999, sobre a Receita Corrente Líquida do período
considerado, ou seja, o exercício de 2000. A informação induz ao
entendimento de que a despesa com pessoal realizada encontra-se
dentro do limite legal estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
quando, na verdade, o exercício financeiro de 2000 não foi
considerado como integrante do período de transição para
enquadramento nos limites definitivos estabelecidos no art. 20 da
referida lei complementar. Com efeito, a Lei Complementar Federal n°
101. de 2000, determina que os Poderes e órgãos que, no exercício
de 1999, realizaram gastos com pessoal acima dos limites
determinados para cada um deles, deverão reduzi-los à razão de 50%
ao ano nos exercícios de 2001 e 2002. Dessa forma, não há que se
falar em limite legal referente ao exercício de 2000. Assim, a despesa
líquida com pessoal em relação à receita corrente líquida deverá ser
reduzida para 0,7745% , tendo como termo final o dia 31/12/2002.

Por fim, considerando que os recursos financeiros postos à
disposição do Tribunal foram devidamente registrados, que os saldos
bancários conciliados refletem a posição do balancete de
encerramento e que os demonstrativos enviados retratam a execução
orçamentária , entendemos que as contas do Tribunal de Contas
estão em condições de merecer aprovação pela Assembléia
Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do

Tribunal de Contas referentes ao exercício de 2000, por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°.. ../2002
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Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas nos termos do disposto no art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2000.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de setembro 2002.
Mauro Lobo, Presidente Ivair Nogueira, relator - Luiz Fernando

Faria - Rémolo Aloise.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO OFICIO N° 18/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Conselheiro-Presidente, à ofício em epígrafe
encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais relativa ao exercício de 2001, em conformidade com o
art. 76, § 50, da Constituiçãô do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 11/4/2002, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Tribunal de Contas do : Estado de Minas Gerais é o órgão auxiliar

da Assembléia Legislativa ha atividade de controle externo do Estado
e das entidades da administração indireta, em conformidade com os
arts. 73, § 1°, II, e 76, "capüt", da Carta mineira. Compete, também, ao
Tribunal de Contas, de forma autônoma e sem relação de
subalternidade, exercer o controle externo dos municípios,
abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial.

Para o exercício dei 2001, foi prevista uma receita de
R$115.558.000,00 e fixada a despesa em igual valor. Durante o
exercício, houve alteraçãd quantitativa no orçamento aprovado pelo
Legislativo por intermédio i dos Decretos nos 42.093, de 14/11/2001,
42.154, de 10/12/2001, 42.233, de 27/12/2001, e 42.225, de
27/12/2001,	que	elevaram	o	crédito	autorizado	para
R$122.807.973,00.
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O Tribunal de Contas desenvolveu, no decorrer do exercício,

quatro atividades programadas, sendo uma voltada para a atividade-
fim (fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial) e as demais para atividades administrativas (direção
administrativa, direção político-institucional e proventos de inativos e
pensionistas). Considerando a despesa total, o Tribunal de Contas
executou o montante de R$122.429.512,10, o que correspondeu a
99,69% dos créditos autorizados. Na execução orçamentária da
despesa, R$108.700.000,00 foram despendidos com pessoal;
R$12.800.000.00, com outros custeios; e R$880.800,00, com
despesas de capital. Observa-se que as despesas com pessoal, que
concentram 88,7% da execução orçamentária, apresentaram um
crescimento de 11% em relação ao exercício de 2000, fato explicado
pela implantação do plano de carreira dos servidores efetivos.

Em conformidade com o balancete de 30/12/2001, o passivo
financeiro exigível do Tribunal apresentava o saldo de
R$23.078.517.97, sendo que a conta Obrigações Liquidadas a Pagar
é responsável por 94% desse montante. Observa-se que o débito do
Tribunal junto ao IPSEMG, composto por contribuições patronais e
dos segurados, representa 63,3% da dívida flutuante do órgão A
justificativa para tal dívida são os repasses efetuados a menor pelo
Tesouro Estadual por ocasião da transferência financeira para
quitação das folhas de pagamento.

Questão polêmica é a exclusão das despesas com inativos do
cômputo das despesas com pessoal para fins da verificação dos
limites estipulados pelos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade
Fiscal. A questão do limite está regulada no art. 169 da Constituição
da República, o qual determina que "a despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar".
Nota-se que o artigo contém um comando de eficácia contida,
dependente de legislação complementar para surtir efeito. E
justamente a lei complementar que procederá a essa integração,
definindo qual é e o que se inclui no limite e a sua base de cálculo.
Dessa forma, a Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, é o
diploma que detém o poder regulamentar, na qualidade de
instrumento integrador que detalha a aplicabilidade da norma
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constitucional, com fundàmento de validade no art. 169 da
Constituição da República. A definição de despesas com pessoal
estabelecida no art. 18 da 'citada lei federal está clara. Ela inclui todas
as parcelas remuneratórias com pessoal ativo, inativo e pensionistas.
Ademais, a normatização complementar já procede à retirada das
despesas com inativos docômputo dos limites por ela determinados,
procedimento autorizado apenas no que concerne aos inativos
integrantes do sistema previdenciário contributivo, deixando de
alcançar os inativos custeados unicamente pelas rendas gerais do
Estado. Ocorre, porém, que o demonstrativo da despesa de pessoal
em relação à receita corrente liquida foi elaborado de acordo com os
critérios estabelecidos pela Instrução n°5, de 19/1212001, deduzindo-
se os gastos com pensões e aposentadorias, seja pelo sistema
contributivo, seja pelo sistema de repartição simples. A referida
instrução, de duvidosa legalidade, altera radicalmente a Instrução
Normativa n° 1, de 18/4/2000.

O § 1° do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal relaciona as
hipóteses de exclusão das despesas para efeito do cálculo do limite
de gastos com pessoal, para fins de elaboração do Relatório de
Gestão Fiscal. Nesse sentido, o inciso 1 estabelece que não serão
computadas as despesas 'de indenização por demissão de servidores
ou empregados". Analisando-se, porém, o Relatório de Gestão Fiscal
do Tribunal de Contas, período de referência de janeiro a dezembro
de 2001, pode-se observár que consta a expressão "despesas de
caráter indenizatório", qué englobam despesas com verba-lanche,
auxílio-creche, auxilio-funeral, férias-prêmio e pensões não
reconhecidas pelo IPSEMG, nos termos do relatório referente ao
exercício de 2001 da Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária - CAEO -, instituída pelo próprio Tribunal, a folhas
1.658.

É importante salientar que as atribuições constitucionais do Tribunal
de Contas não se limitam mais ao exame de aferição de legalidade e
de regularidade contábil, típicos do controle externo "a posteriori".
Revestem-se da importante tarefa de ampliar a função do orçamento,
transformando uma simples lei de meios em um instrumento de
planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas. Nesse sentido,
a expectativa da sociedade é de que se estabeleça uma adequada
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harmonização das ações empreendidas pelos órgãos de controle
interno e pelo Tribunal, visando, sobretudo, ao controle prévio e
concomitante da aplicação dos recursos públicos e à avaliação da
gestão governamental, de forma a mensurar a eficiência, a eficácia e
a economicidade das operações.

Em conclusão, entendemos que as contas do Tribunal de Contas
estão em condições de merecer aprovação pela Assembléia
Legislativa, uma vez que os recursos financeiros postos à disposição
do Tribunal foram devidamente registrados, que os saldos bancários
conciliados refletem a posição do balancete de encerramento e que os
demonstrativos enviados retratam a execução orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do

Tribunal de Contas referentes ao exercício de 2001, por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°/2002
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2001.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2001.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ivair Nogueira -

Luiz Fernando Faria.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.986/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Capetinga o imóvel que menciona.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não vislumbrou óbice constitucional ou legal à tramitação
da matéria e apresentou as Emendas n os 1 e 2, vem agora o projeto a
este órgão colegiado, para ser apreciado pela ótica da fiscalização
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financeira e orçamentária.

Fundamentação
O imóvel descrito no p rojeto em exame consta de terreno e

benfeitorias com área de 1.800M 2,  está situado no Município de
Capetinga e foi doado ao Estado pelo referido município para
instalação de escola pública, obra concretizada e mantida por longos
anos pela administração estadual.

Com a municipalização das ações da educação, a Prefeitura
assumiu o comando da refdrida escola, denominada Horácio Faleiros,
e pretende, agora, ampliar suas instalações. Para tanto, é necessário
que o município tenha o domínio do bem.

Como vemos, o interesse coletivo que envolve a operação
configura-se pelo fato de qüe a transferência de domínio possibilitará
à administração local ampliar a escola municipalizada e, assim,
prestar melhor atendimento à comunidade.

A autorização legislativa decorre da exigência da Lei Federal n°
4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controledos orçamentos e dos balanços da União,
dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal e estabelece, no §
20 de seu ai. 105, que a Movimentação dos valores componentes do
ativo permanente do Tesoiro só pode ser realizada com a referida
autorização.

O negócio jurídico a quê alude o projeto de lei não acarreta
despesas aos cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária.
As alienações de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas
por este parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária.
Representam apenas uma mudança no ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado. Entretanto, faz-se necessário apresentar
submenda à Emenda n° 1, dando nova redação ao inciso II, para
correção de erro material.

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

1.986/2002, no 1° turno, : com a Emenda n° 2, apresentada pela
Comissão de Constituição de Justiça, e com a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1, apresentada a seguir.

SUBEMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:



544
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município

de Capetinga os seguintes imóveis, lá situados:
- um terreno edificado com área de 1.800M2 (mil e oitocentos

metros quadrados), matriculado sob o número de ordem 5.619, a f Is.
12 do livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São Sebastião do Paraíso;

II - um terreno com área de 187m 2 (cento e oitenta e sete metros
quadrados), matriculado sob o número de ordem 258 do livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cássia.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere este artigo destinam-se
ao funcionamento de escola municipalizada.".

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.048/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Cristiano Canêdo, a proposição em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Carangola o imóvel que especifica.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, foi o projeto considerado jurídico, constitucional e legal, tal
como apresentado.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é um terreno urbano com

9.498m2 doado por particulares ao Estado, sem gravames, onde
funciona a Escola de Lacerdina, municipalizada em decorrência do
Decreto Legislativo Municipal n°1/97 e da Resolução n°871, de 1998,
da Secretaria da Educação.

Para que o Chefe do Executivo Municipal possa proceder às
necessárias reformas da edificação lá existente, bem como utilizar
parte do terreno - que se encontra ociosa dada sua grande extensão -,
objetivando criar uma área de lazer para a comunidade, é mister que o
bem público todo seja transferido ao domínio de Carangola.
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Neste ponto, convém eslarecer que a Secretaria da Educação, à

qual o imóvel está vinculado, manifestou-se favoravelmente à
pretendida transferência de seu domínio, com o acréscimo de um
terreno adjacente com 561,20m 2, conforme consta dos autos do
processo.

Visto que essa área complementar contém o mesmo registro da
outra, que é a principal, ara que possamos atender ao gesto de
liberalidade do Poder Executivo - com o qual estamos de pleno acordo
-, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto, a ser formalizada na
parte final deste parecer, em que apenas substitui a área de 9.498m2
pelo somatório das duas citadas.

No respeitante à análise : do impacto financeiro que possa advir da
aprovação do projeto, afirmamos que a pretendida transferência de
domínio do imóvel, por sua natureza de simples doação, não
ocasionará nenhuma despésa para os cofres públicos e, portanto, não
acarretará repercussão na lei orçamentária do Estado.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.048/2002 no 1° turno, õom a Emenda n° 1, nos termos que se
seguem.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no art. 1°, a expressão "9.498m 2 (nove mil

quatrocentos e noventa eoito metros quadrados)" por "10.059,20m2
(dez mil e cinqüenta e nove vírgula vinte metros quadrados)".

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidentek Ivair Nogueira, relator - Rêmolo Aloise -

Luiz Fernando Faria.
PARECER PARA O 20 TLJRNO DO PROJETO DE LEI N° 1.52812001

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio. o Projeto de Lei n°
1.528/2001 dispõe sobre o tratamento dos casos de hipotireoidismo
congênito e de fenilcetonúúa diagnosticados precocemente.

Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas
n os 1 a 4, apresentadas por esta Comissão, retorna agora o projeto
com o fim de receber pareçer para o 2 0 turno, nos termos do art. 189,
§1°. c/c o art.102, XI, do Regimento Interno.
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Apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

O projeto em destaque visa a estabelecer ações preventivas de
doenças mentais através do tratamento dos recém-nascidos
portadores de hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria.

Uma vez constatada quaisquer das referidas patologias no recém-
nascido, é necessária a adoção de cuidados especiais relacionados
com o uso de medicamentos, no caso do hipotireoidismo, e com a
alimentação, no caso da fenilcetonúria.

O hipotireoidismo congênito é uma patologia hereditária, em que há
produção insuficiente do hormônio tireoidiano T4. A falta desse
hormônio prejudica o crescimento e o desenvolvimento de todo o
organismo, inclusive o cérebro, podendo causar até deficiência
mental.O tratamento, que consiste na administração de hormônio
tireoidiano sob rigoroso controle médico, quando iniciado no primeiro
mês de vida, garante desenvolvimento normal aos bebês acometidos
por essa patologia. Esse é um dos defeitos metabólicos mais comuns,
que afeta um em cada 3 mil recém-nascidos. Durante a gestação, o
bebê não se ressente da falta dos hormônios, que são produzidos
pelo organismo da mãe. Entretanto, o desenvolvimento normal da
criança ficará prejudicado de forma irreversível, se ela não for tratada
precocemente.

Já a fenilcetonúria é uma doença hereditária que se caracteriza pela
deficiência ou pela ausência de uma enzima do fígado, responsável
por metabolizar os alimentos ricos em proteínas e transformar o
aminoácido fenilalanina em tirosina. Essa patologia tem como
conseqüência o acúmulo de fenilalanina no sangue do recém-nascido,
com efeitos tóxicos que podem levar a deficiência mental irreversível,
entre outros problemas. O tratamento consiste em uma dieta com
restrição de proteínas, além do controle específico da ingestão de
fenilalanina . E essencial a suplementação da dieta através de um
composto de aminoácidos com pouca ou nenhuma fenilalanina, para
que não haja deficiência protéica, e se garanta, desta forma, o
desenvolvimento normal da criança, assim como níveis mínimos de
fenilalanina na circulação. O tratamento deve ser instituído no primeiro
mês de vida, e é feito indefinidamente, mas após a adolescência pode
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ser menos restrito. A incidência dessa patologia é
aproximadamente de um portador para cada 10 mil recém-nascidos.

A proposição, em seu art. 2 0 , determina que o tratamento dessas
patologias incluirá o fornecimento de medicamentos e substitutos
protéicos para os portadores. Entendemos que, sem o tratamento
adequado, todo o esforço realizado na detecção de fenilcetonúria e
hipotireoidismo, mediante à triagem neonatal, é inútil. Além disso, o
tratamento precoce tem caráter racionalizador e preventivo, pois os
portadores dessas patologias, quando não recebem tratamento
adequado, desenvolvem j deficiências mentais, que requerem
despesas maiores do Sistema único de Saúde - SUS - para serem
tratadas.

O projeto estabelece, em seu art. 1°, que o tratamento e o
acompanhamento do hipbtireoidismo e da fenilcetonúria sejam
assumidos pelo Estado, por meio de sua Secretaria de Saúde, o que
está de acordo com a Portaria n° 822, de 6/6/2001, do Ministério da
Saúde, que institui no SUS o Programa Nacional de Triagem
Neonatal.

Consideramos o projeto, desta forma, de grande importância para a
população do Estado, devido a seu caráter preventivo e alcance
social.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

n 0 1.528/2001, em 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Carlos Pimenta, relator - José Braga.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.528/2002

Dispõe sobre o tratamento dos casos de hipotireoidismo congênito e
de fenilcetonúria diagnosticados precocemente.

A Assembléia Legislativa: do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O acompanhamànto e o tratamento dos casos identificados

de hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria, de conformidade com
a Lei n° 11.619, de 1994, serão assumidos pelo Estado de Minas
Gerais, tendo como gestor a Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 2°- O acompanhamento e o atendimento dos pacientes incluirá o
fornecimento de medicamêntos e substitutos protéicos, para os casos
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comprovados de fenilcetonúria, durante a vida do portador desta
patologia congênita ou enquanto necessário.

Art. 3 0 As redes hospitalar e ambulatorial do Estado, conveniada ou
não, pública ou privada, procedendo aos exames previstos no inciso
III do art. 10 da Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, fica
obrigada a notificar à Secretaria de Estado da Saúde a ocorrência de
casos de hipotireoidismo congênito e fenilcetonúria.

Art. 40- A Secretaria de Estado da Saúde celebrará convênio com os
municípios e laboratórios de referência para acompanhamento e
tratamento continuado do hipotireoidismo congênito e da
fenilcetonúria, bem como para a capacitação de recursos humanos
necessários ao desenvolvimento destas atividades.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6 0- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.591/2001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n°

1.591/2001 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Guanhães o imóvel que especifica

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, em Plenário, sem que
recebesse parecer das comissões a que foi distribuída. Cabe agora a
esta Comissão elaborar parecer para o 20 turno, nos termos do art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme manifestação anterior do Plenário, a proposição em tela

não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não
acarretando despesas para os cofres públicos nem causando impacto
na lei orçamentária. A autorização legislativa, "in casu", vem atender
ao disposto no § 20 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64,
que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos
municípios e do Distrito Federal e que a torna obrigatória ao se fazer
movimentação dos valores fixos do Tesouro por meio de alienação por
venda ou doação.

Uma vez que o negócio jurídico em exame está sendo feito em
observância aos princípios que o regem no âmbito da administração
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pública, cumpre a esta reibtoria dar parecer favorável ao projeto
que o formaliza. Devemos, entretanto, fazer alteração no projeto,
visando corrigir o nome do donatário do bem, que, no caso, é o
Município de Gonzaga, e não o de Guanhães, tal como está
consignado na proposição que ora analisamos.!

Conclusão
Diante do exposto, opindmos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.591/2001, no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a
seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Gonzaga o imóvel que espécifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizadá o Poder Executivo a fazer reverter ao

Município de Gonzaga o irhôvel constituído de terreno e edificação e
localizado no Largo dos Pintos, nesse município, com prédio com
salão de 7m (sete metros)! de comprimento e 5,50m (cinco metros e
cinqüenta centímetros) de fundo e um terreno de um e de outro lado
do prédio com 12m (doze metros) de frente e outros tantos metros de
fundo até o córrego, registado sob o n° 1.095, a f Is. 51v e 52 do livro
3-C, no Cartório Catão de Registro de Imóveis da Comarca de
Guanhães.

Art. 20 - Esta lei entra emvigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.057/2002

Comissão de Fiscálização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei sob
comento objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Virginópolis o imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2,
apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça, cabe agora a
esta Comissão emitir parécer sobre a matéria para o 2 0 turno, nos
termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.
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Conforme determinações do art. 189, § 1°, do Regimento Interno,

apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O objeto da proposição que ora analisamos é um terreno com área

de 1 0.000m 2, atualmente ocioso, que servirá ao município donatário
para instalação de um projeto de educação de adultos e um centro de
apoio à agricultura familiar.

A autorização legal, determinada por normas de naturezas
constitucional, administrativa e de Direito Financeiro, é condição
essencial para que o Estado possa movimentar os valores que
compõem o ativo permanente do Tesouro, por meio de venda ou
doação.

Reiteramos, portanto, o entendimento anterior desta Comissão ao
constatar que o projeto não encontra impedimento de natureza
financeira e orçamentária, pois não representa despesas nem
incremento da receita no orçamento do Estado.

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

2.057/2002 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Ivair

Nogueira - Rêmolo Aloise.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.057/2002

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Virginópolis o imóvel de propriedade do Estado, onde funcionava a
Escola Estadual de Monjolos, com área de 10.000m 2 , (dez mil metros
quadrados), situado no lugar denominado Monjolos, no Município de
Virginópolis, registrado no livro 3-G da Transcrição das Transmissões,
a fls. 5 , matrícula n o 3.168, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Virginópolis.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei, destina-se a implantação da
Escola e do Centro de Apoio a Agricultura Familiar - CAAF.
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Parágrafo único - O imóvl de que trata esta lei não poderá ser

alienado pela donatária e reverterá ao patrimônio do Estado, quando
cessar a utilização prevista neste artigo.

Art. 30 - Esta lei entra em Vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 17/9/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Laudemiro Ávila Magalhãõs, ocorrido em 9/9/2002, em Várzea da
Palma. (- Ciente. Oficie-sej

Do Deputado WanderIe' Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Jonas Pereira Neves, ocorrido em 3/9/2002, em Várzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Magui Paschoal Rosa, ocorrido em 16/9/2002, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 393a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/9/2002
Presidência dos Deputados Sávio Souza Cruz e Eduardo Hermeto
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n

os 2.392 e 2.393/2002 - Requerimento n° 3.495/2002 -
Comunicações: comunicação do Deputado Sebastião Navarro Vieira -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Olinto Godinho - Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio
Pinto - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo
Hermeto - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Ivair
Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - Kemil Kumaira - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo
Piau - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - As 114h8min, a lista

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

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sebastião Navarro Vieira, 2 0-Secretário "ad hoc",

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

Questão de Ordem
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O Deputado Sebastião Nvarro Vieira - Sr. Presidente, tendo em

vista o fórum técnico que a Assembléia Legislativa está realizando
durante a manhã e a tarde de hoje, não havendo espaço para
manifestação de oradores, levanto essa questão de ordem a V. Exa.
para, em sinal de pesar e de luto da minha cidade de Poços de Caldas
e acredito que de toda Miras Gerais, comunicar à Casa e ao povo
mineiro o falecimento do S. Mauro Ramos de Oliveira. Mauro Ramos
de Oliveira é um desses heróis de chuteira do nosso Pais. Capitão da
Seleção Brasileira de 1962, grande zagueiro que nos encheu de
orgulho quando, pela segunda vez, o Brasil pôde levantar bem alto,
ostentando para o mundo a Taça Jules Rimet e sagramo-nos
bicampeôes mundiais de futebol. Já havíamos vencido em 1958, e em
1962 o grande capitão foi Mauro Ramos de Oliveira, natural da minha
cidade de Poços de Calda, ilustre mineiro e grande jogador. Mauro
foi meu contemporâneo deginásio. Iniciava meus estudos no ginásio,
hoje ensino fundamental, quando Mauro cursava o científico. Iniciou
sua fase jogando pelo time do nosso Colégio Marista em Poços de
Caldas. Mostrando seu grande valor futebolístico, foi jogar na
Associação Atlética Caldense, outro orgulho, de Poços de Caldas.
Mostrando sua destreza no futebol, foi jogar no São Paulo Futebol
Clube e é convocado pelá Seleção Brasileira, se transformando em
um desses heróis de chuteira dessa Pátria. Hoje falece o Mauro,
depois de sofrida doença; na nossa cidade de Poços de Caldas,
entristecendo a todos nós, poços-caldenses; a todos os aficcionados
do futebol, os que aplaudiram suas belas jogadas no passado,
entristece toda Minas Gerais como um dos grandes vultos que
honraram e engrandeceram a cidade de Poços de Caldas e o nosso
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Acredito i que a manifestação de pesar por ele
apresentada é também subscrita por todos os membros desta Casa e
por toda Minas Gerais.

Correspondência
- O Deputado João Leite, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
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Transportes e Obras Públicas (2), encaminhando cópia dos
instrumentos que menciona publicados no 'Minas Gerais" do dia
6/7/2002. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

De pessoas beneficiadas pela Escola Família Agrícola Bontempo,
em ltaobim, solicitando a aprovação do Projeto de Lei no 1.886/2001.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.886/2001.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N° 2.392/2002

Dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento sustentado da
cadeia produtiva do algodão e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A política estadual de desenvolvimento sustentado da

cadeia produtiva do algodão a ser implantada pelo Poder Executivo,
em articulação com os setores produtivo e agroindustrial, obedecerá
ao disposto nesta lei.

Art. 20 - São objetivos da política de que trata esta lei:
- recuperar e expandir a cultura do algodão no Estado, com vistas a

suprir a demanda da indústria mineira e gerar excedentes exportáveis,
de forma compatível com os princípios de aumento da produtividade e
melhoria da qualidade e observância das normas de preservação do
meio ambiente;

II - estimular investimentos públicos e privados para o
desenvolvimento sustentado da atividade;

III - gerar oportunidades de emprego e aumento de renda nas
regiões produtoras.

Art. 30 - A política estadual de desenvolvimento sustentado da
cadeia produtiva do algodão observará as seguintes diretrizes:

- integração das ações públicas e privadas para o setor, constituído
pelos agricultores, pelas usinas de beneficiamento, pelas indústrias
têxteis e por outras ligadas ao agronegócio do algodão, especialmente
aquelas que utilizam matéria-prima oriunda do Estado;
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II - criação de um programa de benefício fiscal que leve em conta,

principalmente, os aspectos de produtividade e qualidade e os
aspectos ambientais da cultura do algodão;

III - estimulo à adoção dacotonicultura pela agricultura familiar;
IV - incentivo à pesquisa, à melhoria tecnológica, à assistência

técnica e à extensão rural, principalmente quanto às técnicas de
manejo agrícola e de desenvolvimento e utilização de sementes
selecionadas, especificam lente, recomendadas para cada região do
Estado;

V - respeito à legislação 
'
ambiental, envolvendo medidas de controle

da poluição e da contaminação do meio ambiente;
VI - apoio e incentivo à organização da produção e do produtor rural.
Art. 40 - Compete ao Poder Executivo, na administração e na

gerência dos programas oriundos da política estabelecida por esta lei:
- promover a articulação dos segmentos envolvidos na cadeia

produtiva do algodão;
II - destinar recursos para a melhoria tecnológica do algodão

produzido no Estado;
III - prestar assistência t écnica aos agricultores, até quanto a sua

organização e capacitação para a produção e quanto aos aspectos
gerenciais e de comerciaIiação;

IV - identificar áreas propícias ao cultivo do algodão;
V - criar mecanismos de ncGntivo da cotonicultura junto à agricultura

familiar;
VI - estabelecer parâmétros de classificação e padronização das

fibras de algodão, no que se referir à competência do Estado;
VII - exercer a inspeção' e a fiscalização fitossanitária, com ênfase

na erradicação do "bicudo-do-algodoeiro".
Art. 50 - São fontes de financiamento dos programasadvindos da

política de que trata esta lei:
- dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - recursos provenientes de fundos estaduais, especialmente os do
Fundo Estadual de Desen ,olvimento Rural - FUNDERUR -, do Fundo
de Fomento e Desenvolvirnento Socioeconômico do Estado de Minas
Gerais - FUNDESE - e do Fundo de Incentivo à Industrialização -
FIND -;

111 - financiamentos externos e internos;
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IV - outros recursos.
Parágrafo único - No planejamento e na execução das ações de que

trata esta lei, será assegurada a participação de representantes dos
segmentos da cadeia agroindustrial do algodão.

Art. 6° - O setor industrial fará jus à desoneração tributária relativa
ao ICMS, de que trata a Lei n° 14.366, de 19 de julho de 2002, após o
prazo fixado nessa lei, desde que observados os seguintes critérios:

- participação, por meio de sua representação estadual, na
implementação dos programas de incentivo e desenvolvimento da
cultura do algodão que vierem a ser criados em decorrência desta lei;

II - destinação de percentual do valor desonerado de ICMS para
incentivar o cultivo, a pesquisa e a comercialização do algodão
produzido no Estado de Minas Gerais, bem como a organização dos
produtores e a promoção da cotonicultura mineira no País ou no
Exterior;

III - priorização das regiões mineiras que tradicionalmente mantêm
ou mantiveram a cultura do algodão;

IV - industrialização do algodão no Estado;
V - compromisso de aquisição prioritária do algodão produzido no

Estado, portador de certificado de origem e qualidade emitido por
entidade credenciada pelo Poder Executivo, nos termos do
regulamento desta lei.

Art. 70 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 dias a contar da
data de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2002.
João Batista de Oliveira - Antônio Andrade.
Justificação: O cultivo do algodão em Minas Gerais, nos últimos

anos, encontra-se em processo de declínio acentuado. Tal fato pode
ser constatado pela drástica redução da área plantada no Estado, a
qual se situa, hoje, em torno de 25% da existente na década de 80.
Além de enormes prejuízos para a economia estadual, a decadência
da cotonicultura mineira traz graves implicações sociais, uma vez que
a atividade é grande empregadora de mão-de-obra tanto na produção
primária, como nas demais fases da cadeia agroindustrial.

Tal situação não se justifica, pois o Estado de Minas Gerais possui
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todas as condições físicãs, geográficas, climáticas e agrícolas
favoráveis à produção dealgodão, em condições competitivas com
qualquer região do Brasil. Além disso, é reconhecida a competência
do parque industrial têxtil mineiro, um dos maiores, mais tradicionais e
eficientes do Pais.

E evidente, portanto, a necessidade da adoção, pelo poder público,
de uma política específica para o desenvolvimento da cotonicultura
mineira, de modo a possibilitar a retomada da atividade, por
intermédio de ações quei promovam a integração das instituições
públicas e privadas que atúam no agronegócio do algodão.

O projeto que ora apresentamos é fruto de inúmeras discussões
com os diversos segmentõs que integram a cadeia agroindustrial do
algodão, desde agricultoes, usinas de beneficiamento, indústrias
têxteis e órgãos públicos ligados ao setor. Pretende-se, dessa forma,
dotar o Estado de um instrumento legal que possibilite a adoção de
políticas públicas voltadas para o incentivo de uma atividade com
enorme potencial de geração de emprego e renda, o que se revela de
extrema relevância para o desenvolvimento socioeconômico de Minas
Gerais.

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

PROJETO DE LEI N°2.393/2002
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Alto Médio São

Francisco - FUNAN -, com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional

Alto Médio São Francisco - FUNAN -, com sede no Município de
Pirapora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2002.
Wanderley Ávila
Justificação: A Fundação Educacional Alto Médio São Francisco é

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que empreende
relevante trabalho social junto à comunidade: promove cursos
técnicos, profissionalizantbs e qualificação de mão-de-obra para a
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região. Está em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas.

A documentação anexada ao processo vem respaldar nossa
iniciativa, e, como a entidade preenche os requisitos necessários ao
título pleiteado, solicito aos nobres pares a aprovação do projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 3.495/2002, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Governador do Estado pela decisão de autorizar a pavimentação
asfáltica da ligação Camanducaia - Monte Verde, com o Secretário de
Assuntos Municipais e Presidente da COMIG pela liberação dos
recursos necessários e com o ex-Secretário de Turismo Manoel Costa
pelo seu empenho em todas as etapas do processo. (- A Comissão de
Transporte.)

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Sebastião Navarro Vieira.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários,
nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, para destinar a
primeira parte desta reunião à realização do Fórum Técnico A
Biotecnologia e Você: Mitos, Verdades e Fatos.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Hermeto) - Estão reabertos os
nossos trabalhos ordinários.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
19, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA ga REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às oito horas e quinze minutos do dia dezesseis de setembro de
dois mil e dois, comparecem na Saia das Comissões os Deputados
Edson Rezende e João Léite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende,
declara aberta a reunião e informa que a reunião se destina à
realização de debate público Eleições 2002: Legislar na Defesa da
Infância e da Juventude. Régistra-se a presença dos Srs. Jésus Lima,
professor e membro do Diretório do PT de Betim; Alvino Custódio de
Souza, Coordenador da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Minas Gerais; Fernando Araújo Arães e Roges
Carvalho dos Santos, do Conselho Estadual da Assistência Social -
CEAS -; Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho e Olsymara Cavalcanti,
respectivamente, Presidente e Coordenadora da Comissão de
Políticas Públicas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CEDCA -; Conrado Gomide de Castro, representante do
Movimento dos Adolesceiites Brasileiros - MAB -; Juliana Alves
Ribeiro, representante da instituição Cristã de Assistência Social de
Uberlândia - ICASU -; Igori Rafael Felipe da Cruz, da SAREMI; Fábio
Guerra, da ASSPROM; Eric Júlio Basílio da Silva, do Projeto Nova
Contagem-Visão Mundial; Natália Elisa de Carvalho, do Movimento
Nacional dos Meninos e Meninas de Rua -MNMMR -; Marcus Fuchs,
Diretor de Planejamento da Agência de Notícias dos Direitos da
Infância - ANDI -; Luiz Gtilherme Queiroz Gomes, Diretor da ONG
Oficina e Imagem; José Luiz Longo, Editor do caderno "Gerais" do
jornal "Estado de Minas"; Paulo Valadares, Editor do MGTV - 2
edição, da Rede Globo Minas; Rodrigo Barreto de Lucena, Gerente-
Geral de Rádio e TV Assembléia; Misael Avelino dos Santos, Diretor
de Jornalismo da Rádio Favela FM; Aloísio Soares Lopes, Presidente
do Sindicato dos Jornalistas; Rudá Guedes Moisés Salerno Ricci,
sociólogo, Doutor em Ciências Sociais, professor da PUC-Minas e
diretor da Consultoria de! Políticas Públicas - CPP -; Juci Garcia
Coutinho, Vereador Hudson Roberto Lino e Maria Aparecida Costa,
representantes das Frentés Regionais dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Sul, Leste: e Norte de Minas, respectivamente; Kênia
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Augusta Figueiredo, Conselheira do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA -; e Gláucia Fátima
Barros Sander, Coordenadora da Frente de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Minas Gerais, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu
origem ao debate, tece as considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - João Leite - Adelmo Carneiro Leão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 18/9/2002, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do
Sr. Mauro Ramos de Oliveira, ocorrido em 18/9/2002, em Poços de
Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)

rÃ



56!
BELO HORIZONTE, SA8DO, 21 DE SETEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 205 REUI
Presidência do

Sumário: Comparecimer
Composição da Mesa - 1
Presidente - Palavras da O
Sr. Rodrigo Malta - Pala
Palavras da Sra. Marta
Palavras do Sr. Jairo F
Composição da Mesa - P
Palavras da Sra. Adriana M
Fernanda do Patrocínio -
Palavras da Sra. Rejane
Maria Ferreira - Esclarec
Encerramento.

\O ESPECIAL, EM 26/8/2002
eputado Luiz Tadeu Leite
- Abertura - Ata - Primeiro painel:
inação da reunião - Palavras do Sr.
:ada Federal Maria Elvira - Palavras do
do Sr. Luiz Alberto Ribeiro Vieira -
- Palavras da Sra. Maria Claret -

Lndo de Oliveira - Segundo painel:
ias do Sr. João Diniz Pinto Júnior -
lies de Mello - Palavras da Sra. Fabiola
vras do Sr. Romeu Kasumi Sassaki -
Assumpção - Palavras da Sra. Janete
itos sobre os debates - Debates -

- Comparecem os DepL
Alberto Pinto Coelho -

Pinto - Fábio Avelar - Gil

O Sr. Presidente (Deputa
aberta a reunião. Sob a
mineiro, iniciamos os nos
Secretário, para proceder à

- O Deputado Bilac Pini
da ata da reunião anterior,

O Sr. Presidente - A Pu
para o primeiro painel c
Presidente do IPSEMG, r
Dr. Itamar Franco; Deputa
da Superintendência de

jostinho Patrús - Amilcar Martins - Bilac
'eira - João Paulo.

Abertura
D Luiz Tadeu Leite) - As 8h45min, declaro
roteção de Deus e em nome do povo
s trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20

-situra da ata da reunião anterior.
Ata

2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura
e é aprovada sem restrições.

'rimeiro Painel
posição da Mesa
idência convida a tomar assento à mesa
Exmos, Srs. João Diniz Pinto Júnior,

resentando o Sr. Governador do Estado,
Federal Maria Elvira; Marta Silva, titular

Assistência Social de Minas Gerais,
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representando a Secretária de Estado do Trabalho, da Assistência
Social da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, Sra. Thereza
Delamare Franco Neto; Luiz Alberto Ribeiro Vieira, Secretário
Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, representando o
Sr. Prefeito de Belo Horizonte, Sr. Fernando Pimentel; Rodrigo Malta,
representando o Presidente da Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos - FENEIS -, Sr. Antônio Mário Sousa Duarte;
Maria Claret, representando a Presidente da Congregação dos
Deficientes Auditivos de Beagá - CODABE -; Jairo Fernando de
Oliveira, Presidente da Cooperativa Padre Vicente de Paulo Penido
Bournier Ltda - COPAVI -; Celso Gonçalves Beker, representando o
Vice-Reitor da UFMG, Professor Marcos Viana; e Sandra Iza de
Almeida Ramos, Diretora de Planejamento e Pesquisa, representando
a Superintendente da Coordenadoria Estadual de Apoio e Assistência
à Pessoa Deficiente - CAADE.

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

Debates Surdos no Trabalho: Dê Ouvidos a Essa Idéia".
Palavras do Sr. Presidente

Componentes da mesa, participantes deste debate que acorreram
ao Plenário da Assembléia de Minas na manhã desta segunda-feira,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembléia em
todos os quadrantes do Estado, minhas senhoras e meus senhores,
nas pesquisas de opinião pública sobre as questões que mais
preocupam a população brasileira, o desemprego sempre aparece
como um dos problemas que devem ser prioritariamente solucionados
pelo poder público nos âmbitos federal, estadual e municipal.

A diminuição das oportunidades de emprego nos mais diversos
setores da economia brasileira resulta de fatores como o aumento da
produtividade das empresas, em virtude da utilização de novas
tecnologias; o baixo índice de crescimento econômico decorrente dos
mecanismos adotados para conter o descontrole dos preços; e os
efeitos perversos da globalização.

Como conseqüências dessa situação, podemos citar o aumento do
contingente de desempregados, o empobrecimento de boa parte da
população, o crescimento da economia informal e a necessidade de
maior qualificação para quem disputa uma vaga no mercado de
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Diante desse quadro adveso é que nos reunimos neste ciclo de
debates para discutir a quesão dos surdos no trabalho. A primeira
coisa que nos pode vir à cabbça, naturalmente, é que, se o emprego
está difícil para os trabalhadfres que não possuem nenhum tipo de
deficiência física, estará ai da mais escasso para aqueles que
carregam alguma limitação nesse aspecto, como os que têm
problemas auditivos.

Não deixam de ter razão os que são induzidos a pensar assim,
devido, em parte, às difi uldades de formação profissional da
população surda, da falta de f informações e do preconceito que ainda
existe em relação à sua capabidade de trabalho.

Aos que se deixam levar or essa impressão, cabe lembrar uma
constatação puramente lógiqa: uma pessoa surda é tão capaz como
qualquer outra na execução ôe determinadas tarefas, desde que estas
não exijam o funcionamentoperfeito dos órgãos auditivos.

São inúmeras as atividads, na maioria das empresas, que podem
ser perfeitamente realizadas elos portadores de problemas auditivos.
E comum o fato de os surdos, por sua maior capacidade de
concentração, apresentaremj maior produtividade que seus colegas de
trabalho considerados normdis.

E o que acontece, por exemplo, e com freqüência em trabalhos nas
áreas de serviços gráficos, ancários, administrativos e de digitação,
substancialmente ampliada nos últimos tempos, devido aos múltiplos
usos da computação, especialmente com a disseminação da Internet.

Também é notória a com9etência dos surdos em funções docentes,
como instrutores ou professores em escolas freqüentadas por outros
surdos, em atividades Iigads ao ensino da Língua Brasileira de Sinais
- LIBRAS - e na integração om professores das classes comuns, por
meio da língua portuguesa escrita.

Uma série de trabalhos j especializados, vinculados a profissões
especificas, exigirá também dos surdos maior especialização. Isso
nos remete a uma questã6 fundamental: a educação. A propósito,
atenta a esse aspecto eatendendo a demandas de instituições
vinculadas à comunidade sürda, a Assembléia Legislativa realizou, em
dezembro do ano passado, o Ciclo de Debates A Educação Que Nós,
Surdos, Queremos.
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E importante que o sistema de ensino para a população surda

seja voltado para a qualificação profissional, assim como para o
desenvolvimento da sociabilidade, da criatividade e do potencial
cognitivo, que também são pressupostos para um trabalho qualificado.
Tais premissas são indispensáveis para que os portadores de
deficiência auditiva possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho,
adquirir independência econômica e, conscientes de seus direitos e
possibilidades, exercer plenamente sua cidadania.

Na questão do trabalho, esta Casa Legislativa já se manifestou há
algum tempo, quando aprovou uma legislação que, ao reconhecer a
LIBRAS como uma língua do nosso povo, obrigou a imediata
contratação de intérpretes da linguagem de sinais, para todas as
repartições públicas do Estado, isto é, em todas repartições que
tivessem contato com o público, como hospitais, delegacias, escolas,
etc. Esta lei, de iniciativa do então Deputado Dirceu Pereira, atual
Prefeito de Ribeirão das Neves, é de 1991, quando foi promulgada
pelo então Governador, Or. Newton Cardoso. Lei fundamental, que até
hoje não havia sido cumprida.

Conseqüência natural da mobilização e das discussões abertas
nesta tribuna, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social já analisa
propostas para qualificação e requalificação profissional para o
cumprimento imediato dessa legislação.

Todo trabalho de natureza política só tem sentido se traduzir
reivindicações autênticas, verdadeiras e se se fizer oportuna. Nosso
debate de hoje está profundamente enraizado nas discussões do
primeiro ciclo de debates, quando centramos nosso foco na questão
educacional.

Reunimos naquela ocasião profissionais do mais alto nível que
vieram de várias regiões do Brasil e contamos com a presença de
representantes do Governo do Estado e de Belo Horizonte, além de
especialistas e respeitáveis educadores.

A maturidade e a força da comunidade dos surdos está na sua
consciência do muito que poderá alcançar e de que não mais poderá
abrir mão. Os senhores e as senhoras que aqui estiveram devem
ainda guardar a bela lição que nos deu a professora e pedagoga
Karen Lilian Strobel, que tratou da construção da identidade do surdo.
Um resumo daquelas palestras está sendo distribuído aqui, neste



recinto. Vocês poderão se
Strobel, que dizia: "Se a pes
impossível integrar-se em ur
a língua de sinais e que
participa da comunidade d4
seguras, será mais ativo e c

As atividades públicas tor
comunidades organizadas e
interlocutores autorizados e
munidos de uma estratégia

Na volta à comunidade, se
que fizemos? Qual o caminh

Acredito, senhoras e sei
passos firmes e seguros. Te

Vamos, agora, segundo
Centro de Educação e Estuc
Educação e Integração dos
Escola Fono, da CODABE e
pessoas surdas no merca
profissional e os resultados
empresas privadas como às

Nosso objetivo é, a partir
para subsidiar ações legi
integração dos surdos à vidd

Os avanços tecnológicos,
Internet, ampliando a indepe
da igualdade de oportunid
sociedade profundamente d

Venho do Norte de Minas
as desigualdades estão pre
há pouco mais de três sécul
resiste. Quer mudar, criar
diferente desse que temos.

Nosso povo tem grande
comunidades que têm a
consciência da necessidade
permanente. Nossa força e
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êcordar das fortes palavras de Karin
ba não tem identidade, não tem língua. E
a sociedade maior. O surdo que aprende
eqüenta associações e escolas, enfim,
s surdos irá desenvolver opiniões mais
pstruirá uma identidade surda".
iam-se saudáveis e crescem quando as
legitimamente representadas, através de
apacitados, discutem seus problemas e,

e luta, avançam em suas conquistas.
ripre devemos apresentar um balanço. O
percorrido? O que fazer?

hores, que estamos caminhando com
ios entidades fortes e organizadas.

convite da Assembléia Legislativa, do
)s em LIBRAS da Federação Nacional de
Surdos - CEEL - FENEIS -, da Clínica-
da COPAVI, discutir as experiências das
do de trabalho, enfocando seu êxito
)ositivOs que têm proporcionado tanto às
nstituições públicas.
os relatos e das idéias, colher sugestões
ativas e executivas para uma melhor
em sociedade.
mo o telefone para surdos, fax, celular e

idência, abrem, por sua vez, a discussão
tdes. Isso tudo acontecendo em uma

região de um povo muito marcado, onde
?ntes, desde o início da história de Minas,
s, onde, entretanto, o povo se organiza e
seu próprio mundo, que é um mundo

identidade com a luta de todas as
sua sobrevivência fortemente ligada à

de uma luta organizada, disciplinada e
stá na unidade, na solidariedade e na
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nossa capacidade de avançarmos um pouco todos os dias, na
busca de novas oportunidades de trabalho, de sobrevivência e de
melhores dias para os nossos filhos.

A sociedade que temos é a sociedade que construímos. A
construção dessa sociedade e desse nosso Estado é uma decisão de
cada cidadão, de cada um de nós. Não podemos nos esquecer, em
nenhum momento, desse nosso maior compromisso de dedicar todo
nosso esforço à conquista de uma sociedade melhor, exemplo desse
esforço, desse compromisso e dessa luta que é a luta da comunidade
dos surdos do Estado de Minas Gerais.

E necessário também que se cumpra a legislação que reserva um
percentual de vagas, tanto nas empresas privadas quanto no serviço
público, para as pessoas portadoras de deficiência e que se faça a
devida divulgação de sua capacidade de trabalho.

Agradecemos a presença dos expositores, debatedores e demais
participantes deste encontro e a todas as pessoas e instituições que
contribuíram para realizá-lo, especialmente as entidades de apoio,
deixando uma mensagem para os agentes públicos e econômicos: os
surdos precisam apenas de oportunidade para mostrar a sua
competência. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Federal Maria Elvira
Exmo. Deputado Luiz Tadeu Leite, que preside a solenidade de

abertura deste importante evento, em que a Assembléia Legislativa dá
o seu testemunho de preocupação e de respeito às questões de
cidadania e, de forma mais específica, discute com a sociedade e os
maiores interessados, os portadores de deficiência auditiva, seus
problemas e suas reivindicações, seus sonhos, buscando uma
inclusão social cada vez maior, de acordo como deve ser a civilização
humana.

Todos os aparentemente excluídos devem ser incluídos por respeito
à cidadania e com profunda solidariedade humana. Quero
cumprimentar a Assembléia Legislativa e o Deputado Antônio Júlio, na
pessoa do Deputado Luiz Tadeu Leite, que tem sido, sem dúvida
alguma, um dos baluartes desta Casa, no enfoque e no tratamento
dessas questões.

Deputado Luiz Tadeu Leite, tive oportunidade de ler seu artigo neste
"folder" do Ciclo de Debates A Educação Que Nós, Surdos,
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Queremos. Achei muito interbssante você simular um sonho em
que vivencia a deficiência audtiva. Esse artigo tocou-me muito.

Ao cumprimentar a Assembléia Legislativa, quero dizer que na
Câmara Federal há vário projetos em estudo que foram
apresentados às comissões 4rmanentes da Casa e tratam de novas
posturas sociais, das políticas públicas em relação ao portadores de
vários tipos de deficiência. Sou autora de dois projetos sobre o
sistema braile para os portadores de deficiência visual.

Ao representar a Câmara, quero, como parlamentar, manifestar
pública e politicamente a nos  mais profunda preocupação, o nosso
mais profundo compromisso com essa bandeira, com essa causa,
que, além dos direitos humathos, trata de uma profunda questão de
cidadania.

Lembro-me de uma viagem feita ao Japão. Era muito jovem e fiquei
profundamente encantada e surpresa ao ver que todos os sinais de
trânsito da cidade de Tóquio tocavam música para facilitar a vida dos
deficientes visuais, que podiam atravessar a rua.

Um professor japonês diziaque se conhece o desenvolvimento de
uma civilização pela maneira como trata os • seus velhos e os
portadores de deficiência. Concordei plenamente com isso, porque um
Estado, uma nação, um mubicípio, um organismo público precisa
estar profundamente preocubado com todas essas questões. o
pensamento desse professor jponês é de grande sensibilidade.

Quando procurei o ex-Gàvernador Newton Cardoso, em seu
governo, levei-lhe um documento solicitando a reforma do Instituto
São Rafael, e ele, na mesmd hora, acolheu a solicitação e mandou
orçamentar. Poucos meses dpois, dentro do projeto BH 90, todo o
Instituto São Rafael foi reformado, ampliado e equipado. Isso mostra
que o nosso partido se preocupa, bem como outros partidos, como o
PT, com os direitos humanos e a formação de cidadania entre os
portadores de deficiência.

Colocando-me como candidata a Vice-Governadora, quero dizer que
gostaria de receber todas as $igestões, reivindicações e propostas de
leis que eventualmente não estejam sendo cumpridas, como muitas
vezes acontece.

Quero receber, dentro do nosso projeto de plano de governo, essas
informações, para que possanos segui-Ias.
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Agradeço ao Deputado Luiz Tadeu Leite e parabenizo a

Assembléia Legislativa por essa iniciativa. Cumprimento os nossos
irmãos portadores de deficiência, o que em nada diminui a sua
cidadania, muito pelo contrário, sentimos por vocês o mais profundo
respeito pela luta que empreendem por seus direitos e cidadania.
Muito obrigada.

Palavras do Sr. Rodrigo Malta
O Sr. Rodrigo Malta (interpretado pela Sra. Adriana Meirelles de

Mello) - Represento o Presidente da FENEIS, Antônio Mário Souza
Duarte. Parabenizamos a Mesa, o Deputado Luiz Tadeu Leite e o
Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa, por
toda sua luta. Gostaria de cumprimentar o Presidente da Federação
Mineira Desportiva de Surdos, Paulo Santiago, e o Presidente da
Associação de Surdos.

E muito bom ver toda a comunidade surda representada aqui. Este é
um momento muito importante. Gostaria de parabenizar de forma
muito especial o Presidente do IPSEMG, com quem temos o maior
contrato. Através desse contrato podemos mostrar a plena capacidade
do surdo. Gostaria, ainda, de parabenizar a Prefeitura, que mantém
contrato com um órgão de representação de surdos, e de lembrar que
existe uma lei muito antiga, que já foi citada aqui, mas que nunca
havia sido cumprida. Agora, ela está merecendo uma atenção maior.
Acredito que ainda falta muito. Hoje, este debate vai abrir um espaço
maior, e vamos perceber as mudanças que ocorreram quanto à
inserção do surdo no mercado de trabalho.

A FENEIS parabeniza a todos os presentes - surdos e ouvintes - que
aqui estão participando desta discussão conosco. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Luiz Alberto Ribeiro Vieira
Bom dia. Cumprimento os membros da Mesa na pessoa do

Deputado Luiz Tadeu Leite. Senhores e senhoras presentes neste
Plenário, vou ser breve, mesmo porque acho que a fala do Deputado
Luiz Tadeu Leite no início desta solenidade expressou de forma
importante e quase concludente o nosso pensamento, não somente
em relação aos portadores de deficiência auditiva, mas pela
necessidade de inclusão social dos portadores de deficiência de
maneira geral. Independentemente da existência ou não de legislação
que garanta de alguma forma direitos e inclusão social aos portadores
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de deficiência, entendo que o nosso trabalho é mais de 569
conscientização e de mudança cultural quanto ao preconceito ainda
existente contra os portadore4 de deficiência.

Penso - até por uma questão de interesse comercial e produtivo e
independentemente da questao da inclusão social - que as empresas
ainda não despertaram para o fato de que a execução de
determinados trabalhos poda ser feita por deficientes, mesmo se
analisarmos do ponto de vita comercial, porque eles conseguem
produzir mais e com mais qualidade do que os cidadãos ditos
normais. Acho que este evento tem uma importância muito grande,
não somente para buscar os novas formas de inclusão dos
portadores de deficiência no mercado de trabalho, mas para retirar
propostas de conscientização e de mudanças de cultura do
empresariado e do próprio poder público, em seus três níveis de
governo. E um prazer estar aqui. Tenho a certeza de que, tanto
quanto a cartilha do primeird ciclo de debates que vocês tiveram,
deste também vai sair um ótimo produto sobre a questão da
empregabilidade dos portadores de deficiência. Muito obrigado. Que
vocês tenham um bom trabalhb durante este seminário.

Palavras Ja Sra. Marta Silva
Bom dia a todos. Em nome da Secretária do Trabalho, da

Assistência Social, da Criançae do Adolescente, cumprimento a Mesa
na pessoa do Deputado e os demais participantes deste evento. Nós,
da SETASCAD, somos resporjisáveis por três políticas públicas muito
importantes para a população de Minas Gerais: as políticas de
trabalho, de assistência soci4il, da criança e do adolescente. São
políticas sociais relevantes e de proteção para a população de Minas
Gerais. O próprio Deputado já alou sobre o esforço empreendido pela
SETASCAD para que os 1recursos do Fundo de ao
Trabalhador - FAT - financ ienl a profissionalização de pessoas com
necessidades especiais e iportadoras de deficiência auditiva.
Precisamos de muitas iniciativas públicas e privadas para conseguir a
promoção e a inclusão daspessoas portadoras de necessidades
especiais.

O Deputado falou com muita clareza sobre o conturbado mercado
de trabalho e sobre o conturbado momento econômico que nosso
País, e, conseqüentemente, o Estado de Minas Gerais, vêm
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passando. No esforço que empreendemos aqui por iniciativa da
Assembléia Legislativa, queremos reconhecer essa necessidade,
garantir o direito à cidadania e promover a inclusão de todas as
pessoas portadoras de deficiência, especialmente o deficiente
auditivo.

Parabenizo a Assembléia Legislativa pela promoção deste debate e
os movimentos de portadores de deficiência auditiva que construíram
todo o processo para que culminasse neste grande encontro estadual.
Muito obrigada. Bom dia.

Palavras da Sra. Maria Claret
Bom dia a todos. Meu nome é Maria Claret. Estou aqui

representando a Presidente da Congregação dos Deficientes
Auditivos de Belo Horizonte, que não pôde estar presente por motivo
de doença. Primeiramente, cumprimento todos os membros da Mesa,
expositores, participantes e, em especial, a Assembléia Legislativa, e
demais representantes do Legislativo. Quero direcionar minha fala
para quatro pontos. Primeiro, a Assembléia Legislativa está abrindo
este espaço para discutirmos questões ligadas ao trabalho do surdo.
Tomo a liberdade de dizer que acho que a Assembléia faria um
grande investimento se possibilitasse às empresas contratar e investir
em postos de trabalho para os surdos.

Em segundo lugar, solicito ao Ministério Público do Trabalho, cujo
papel é fazer cumprir a lei, que oriente as empresas a contratar
funcionários através das nossas entidades. Elas estão prontas para
formar essa mão-de-obra de surdos e inseri-los no mercado de
trabalho. Obrigada pela presença de todos.

Palavras do Sr. Jairo Fernando de Oliveira
Bom dia. Cumprimento toda a Mesa e agradeço o convite para

participar deste ciclo de debates.
Fico muito satisfeito em saber que os senhores estão se

preocupando com o trabalho dos surdos, o que é muito importante
para todos nós.

Como Presidente de uma cooperativa de trabalho, o meu maior
interesse é que as cooperativas não sejam discriminadas.

Agradeço a presença de todos os Presidentes de associações e
entidades e empresários. Muito obrigado.

Segundo Painel
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O Sr. Presidente - A Presidi
Exmos. Srs. João Diniz
representando o Sr. Gover
Adriana Meirelies de Mello,
Fernanda do Patrocínio, p:
Deficientes Rogéria Amato
Presidente, Sra. Maria Cristir
Sassaki, Consultor de InciL
especialista em Educação E
em Epidemiologia e Informa
Horizonte.
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ição da Mesa

ida convida a tomar assento à mesa os
nto Júnior, Presidente do IPSEMG,
ador do Estado, Dr. Itamar Franco;
Gestora de Pessoas Surdas; Fabíola
cóloga do Centro de Integração de
- SESI - CIRA -, representando a

Abreu Rodrigos Reis; Romeu Kasumi
ão Social; Rejane Mary Assumpção,
)ecial; e Janete Maria Ferreira, técnica
ão da Secretaria de Saúde de Belo

Palavras do Si'. João Diniz Pinto Júnior
Sr. Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, na pessoa de quem

cumprimento as demais dutoridades da Mesa, trabalhadores
presentes, parceiros, é um prazer participar deste encontro e
apresentar alguns resultados de uma parceria do IPSEMG com os
surdos por meio da FENEIS.

Trazemos uma mensagem c o Governador Itamar Franco, que foi a
primeira pessoa a dar autorizbção para que pudéssemos consolidar
esse trabalho que mantemos á quase dois anos.

Com tantas autoridades trabalhando diuturnamente para a inserção
dos surdos no mercado de trabalho, tarefa maior coube a mim, pois
não sou especialista no assunto. Vi nisso uma oportunidade para que
pudéssemos apresentar os re4ltados dessa parceria.

Não sei se todos têm conhecimento, mas, quando assumimos o
IPSEMG em janeiro de 1999, lo Instituto tinha se distanciado da sua
missão institucional e, conseqüentemente, não levava, como deveria,
serviços de qualidade aos ervidores públicos para a área da
concessão de benefícios previdenciários e para a área de assistência
à saúde.

Quando iniciamos o ndsso trabalho, estabelecemos um
planejamento estratégico que buscava ordenar as ações do Instituto
para que a convergência tosseo resgate da instituição à sua missão
institucional, beneficiando, assim, aqueles que esperavam os serviços
oferecidos por ele. Num primbiro momento, um dos pontos desse
planejamento estratégico era	recomposição da força de trabalho
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necessária do quadro setorial de cargos do Instituto para que,
diante dos programas de demissão voluntária ocorridos anteriormente,
pudéssemos suprir a carência de pessoal. Esse era um processo que
se iniciava, mas não de resultado imediato. Na realização do concurso
público, reservamos 10% das vagas, como determina a legislação em
vigor, para os portadores de deficiência. Enquanto caminhávamos
para reordenar as atividades-fins do Instituto, encontramos um grande
problema: as atividades de suporte, de apoio. Se algumas das nossas
necessidades estavam previstas no quadro setorial de cargos, outras
não estavam. Não procuramos inseri-Ias porque eram atividades com
maior rotatividade e em que a demanda por serviços não tinha
freqüência normal. Buscamos, então, suprir essa carência por meio da
parceria com a FENEIS, levando para a instituição esse importante
trabalho. Vamos mostrar agora como vocês têm colaborado para que
a instituição tenha 85% de satisfação dos servidores públicos.

Inicialmente, firmamos um contrato de prestação de serviço de mão-
de-obra de cargos não contemplados no quadro de pessoal do
IPSEMG. Isso se deu a partir de uma experiência anterior. Quando
assumimos o IPSEMG, ele não cumpria alguns dispositivos
constitucionais, como a atualização dos benefícios de pensão - como
se estivessem vivos as pensionistas e os servidores e houvesse a
inclusão de maridos e companheiros. Noventa e cinco mil maridos ou
companheiros recorriam ao Instituto para que pudessem ter direito aos
seus serviços e benefícios. Isso gerou um congestionamento em
nossa área de cadastro. A PRODEMGE, em parceria com a FENEIS,
disponibilizou alguns digitadores surdos para atualização do serviço
acumulado na seção de identificação e cadastro, acabando, assim,
com as enormes filas. Pudemos constatar o grande potencial dos
trabalhadores surdos, que também poderiam contribuir em outras
unidades do Instituto, notadamente no Hospital Governador Israel
Pinheiro, na Superintendência Odontológica e até no interior do
Estado.

A oportunidade desses profissionais no mercado de trabalho era
muito importante, porque, para nós, era uma satisfação grande
verificar que o IPSEMO, que tem uma missão social, estava
executando uma outra missão social, ou seja, contribuindo para o
direito à cidadania. Dessa forma, com a inserção dos surdos no
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mercado de trabalho, cola orando no cumprimento da nossa
missão, estávamos ampliando também o universo de atuação da
instituição. Como conseqüência disso, celebramos esse contrato em
setembro de 2000.

Como foi a recepção do3 surdos na instituição? No primeiro
momento, houve alguns problemas localizados em poucos
segmentos. Por que isso ocoreu? Por causa da grande produtividade
dos surdos. Isso, de certa maneira, incomodava alguns •poucos
servidores que ainda não Óstavam engajados num planejamento
estratégico e num programa de gestão por resultado. Temos
procurado desenvolver um serviço público diferente, em que a
qualidade e a busca do resultado são objetivos permanentes. Com
persistência, procuramos buscar esses objetivos. Hoje os
trabalhadores contratados são bem recebidos, elogiados e
requisitados devido à grandeconcentração e dedicação ao trabalho.
Produzem um resultado eficiente e eficaz. Recebo várias cartas, na
Presidência, de reconhecimdnto, parabenizando a forma como os
surdos executam seu trabalho. No contato com o público, isso tem
sido reconhecido e levado à Pesidência do Instituto de Previdência.

A importância da parceria para os surdos, em nosso entendimento,
seria a integração social, o xercício da cidadania, com melhores
condições de vida, oportunidades de aprendizagem para aqueles que
se iniciam no mercado de trabalho, reconhecimento da capacidade
profissional. A importância p4ra a FENEIS seria a oportunidade do
cumprimento de um dos objetvos do Instituto, tendo o IPSEMG como
o maior contratante no Estao de Minas Gerais. A importância da
parceria para o IPSEMG seria, em primeiro lugar, o cumprimento da
sua responsabilidade social, a inclusão e a integração dos surdos na
sociedade e no mercado de trabalho, a melhoria do atendimento aos
beneficiários, com agilização da prestação de serviço. Aqui cabe um
exemplo: na área previdenciária, em que há um grande contingente de
surdos colaborando no trabalNo da instituição, a agilidade foi grande,
bem como a implementação de mecanismos-padrões operacionais.
Isso propiciou ao surdo trabalhar de maneira mais coordenada e
viabilizou ao IPSEMG o recebimento da certificação ISO 9002. O
IPSEMG concedia pensão em1 ano e 2 meses. Hoje ela é concedida
em 30 dias, se a documentaçãb estiver correta.
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O atendimento de metas do programa de gestão por resultados:

de dois em dois meses, fazemos o acompanhamento desses
resultados, e o trabalho dos surdos também colabora para isso.

No quadro de trabalhadores da FENEIS, temos 154 trabalhadores,
mas, diante de algumas mudanças, de remanejamentos, o IPSEMG já
teve contratos com 2.226 trabalhadores.

Quanto às categorias previstas no contrato, aquelas que não
constam no plano de carreira do IPSEMG, no quadro setorial de
cargos: podemos verificar que, de todas as necessidades que não
constam no plano do IPSEMG, apenas uma não é feita em parceria
com a FENEIS e, conseqüentemente, com os surdos. E o caso do
ascensorista. Em todas as outras - pintor, eletricista, bombeiro,
servente, pedreiro, serralheiro, estofador, auxiliar de escritório,
operador de arquivo, operador de microfilmagem, ajudante de copa,
ajudante de expedição e de manutenção, auxiliar de cozinha, auxiliar
de laboratório, auxiliar de almoxarife, contínuo e auxiliar de costura -
há parceria com os surdos.

Vamos a alguns depoimentos que colhemos dos surdos, para sentir,
se do ponto de vista deles, os resultados eram satisfatórios. Também
incorremos em alguns erros, porque, aproveitando o resultado do
trabalho dos surdos, algumas vezes desvirtuamos suas ações
internamente. E um problema para o qual estamos atentos. As
chefias, até inconscientemente, diante de uma ansiedade na
prestação de um serviço, desviam as funções dos surdos. Então, para
eles, houve maior aceitação dos ouvintes, maior respeito das pessoas,
melhoria no relacionamento interpessoal, retorno financeiro, melhoria
na convivência com outras pessoas, oportunidade de aprendizado no
trabalho, crescimento profissional e oportunidade de mostrar a
capacidade. Sentem que são admirados e valorizados, sentem-se à
vontade, felizes, satisfeitos e integrados e ainda têm o compromisso e
a responsabilidade de contribuir para que outros surdos sejam
contratados e bem aceitos.

Alguns exemplos dessa parceria, mostrando, efetivamente, os
resultados que alcançamos: na seção de reprografia, por exemplo,
serviços solicitados fora da rotina eram entregues no dia seguinte.
Hoje, todos os serviços, de rotina ou fora de rotina, são entregues no
mesmo dia, apesar do aumento de demanda. Na seção de protocolo,
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há uma média diária de 700 protocolos. Todo o serviço solicitado
pela manhã era cadastrado à tarde; o da tarde, no dia seguinte.
Atualmente, todos os protocolos são feitos no mesmo dia, apesar
também do aumento da demanda diária.

Na Divisão de Arrecadação e Fiscalização, tínhamos, em abril de
2000, oito servidores do IPSÉMG e seis servidores da FENEIS. Antes
do início daquele trabalho, }avia mais ou menos 300 mil contas a
serem digitadas. Isso significava a participação do servidor público no
custeio de alguns serviços oferecidos pela instituição que ficavam
acumulados e não incluídos no cadastro. Era, portanto, uma receita
que o Instituto perdia.

Em dezembro de 2000, bm conseqüência desse trabalho, os
mesmos oito servidores do IPSEMO e os seis trabalhadores da
FENEIS digitaram 337.764 contas, o que significou uma arrecadação
de R$27.445.080,59. Essa eria a receita que ficava parada, que não
era recebida e, conseqüentemente, não podia reverter em benefício
do servidor público. O gráfico1 mostra que, em dezembro de 1999, a
arrecadação média era de R$31 .000,00. Vejam o salto que deu.

Na Seção de Manutenção Reparos: o Hospital do IPSEMG tem
520 leitos em funcionamento,operando em sua capacidade máxima.
E normal que uma cama sê quebre, que uma cadeira de rodas
estrague e que apareçam pquenos serviços para um serralheiro.
Para resolver esses problemiiphas, tínhamos de iniciar um processo
de contratação que, na maiorid das vezes, levava, no mínimo, 30 dias.
Com o serralheiro surdo da FEN EIS , realizamos o reparo em um dia.

Uma infiltração em parede ou mesmo o desgate normal da pintura
inviabilizava a abertura de um apartamento, de um quarto ou de uma
enfermaria. Podia cair rebocb ou casca de pintura no paciente.
Levávamos dez dias para fazer esse tipo de reparo em um quarto
apenas. Atualmente, com o pntor surdo, gastamos apenas dois. A
duração do trabalho de um ma9ceneiro passou de cinco dias para um.

Na Seção de Identificação é Cadastros, havia acumulados 29 mil
formulários de atualização de cadastros, entrando 14 mil novos por
mês. Quando assumi a Presidência do IPSEMG, levávamos dois anos
para entregar uma carteira ao assegurado. Hoje, com o trabalho de 12
surdos no setor, entregamos d carteira no mesmo dia, em 15 ou 30
minutos, no máximo.
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Para obter tais resultados, o IPSEMG despende mensalmente

005% de sua arrecadação, ou seja, R$30.000,00 por mês.
E importante que todos saibam que os surdos são capazes e

eficientes. O IPSEMG tem acreditado nisso, e eles têm correspondido
à nossa expectativa de maneira exemplar.

Encerro minha tala, convidando-os a refletir sobre uma frase de
Charles Chaplin: "Que nossos esforços desafiem as impossibilidades.
Lembrai-vos de que as grandes proezas da história foram conquista
do que parecia impossível".

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dr. João Diniz, aqui
representando o Governador Itamar Franco, pela dedicação e pelo
empenho com que tem presidido o IPSEMG. Revelou-se á melhor
Presidente que a instituição já teve e deu uma demonstração de sua
sensibilidade para com a causa dos surdos, ao propiciar o convênio
entre a FENEIS e o IPSEMG. Essa iniciativa, tenho certeza, será vista
como uma das grandes realizações do Governo Itamar Franco. Em
nome da Assembléia Legislativa, registro nossa alegria de tê-lo à
frente do IPSEMG.

Palavras da Sra. Adriana Meirelles de Mello
Falarei de minha experiência de nove anos na área de recursos

humanos.
- Exibe transparência de campanha publicitária que valoriza a

capacidade de trabalho do surdo.
Essa campanha, veiculada em Belo Horizonte no começo de 2000,

foi doação de uma agência publicitária da Bahia a determinada
instituição Conclui com a afirmação: "Contratar um surdo não é uma
boa ação; é um bom negócio". E muito interessante, porque o enfoque
assiste ncialista que, até então, era dado ao surdo mudou para a
valorização do trabalho que ele é capaz de oferecer às empresas.

Em Belo Horizonte, a FENEIS. a COPAVI, a CODABE e outras
instituições que representam o surdo e trabalham pela sua inserção
no mercado de trabalho beneficiaram-se com essa campanha- O
gráfico de crescimento de vagas em empresas ocupadas pelo surdo
mostra que os números aumentaram ano a ano, de 1994 até 2002. Os
dados foram fornecidos pela FENEIS pela COPAVI e pela CODABE.

Em 1994, atuavam a FENEIS e a COPAVI, e havia 100 surdos
inseridos no mercado de trabalho em Belo Horizonte. Em 1995, havia
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88; em 1996, 136; em 1997, quando começou a atuação da
CODABE, o número subiu paa 220; em 1998, 294; em 1999, 313; em
2000, 456; em 2001, 554, e, m 2002, 721. O salto de 313 para 456
se deveu, certamente, à campanha publicitária que veiculou no início
de 2000.

Apesar do crescimento visí\el da inserção do surdo no mercado de
trabalho, os números ainda são pequenos, se pensarmos na
população economicamente aliva de Belo Horizonte.

Esses 721 surdos que fdram inseridos por meio dessas três
instituições representam 0054% da população economicamente ativa
em Belo Horizonte, estimand9 o censo de 2000, divulgado em 2002,
que 1,6% da população apresenta alguma baixa auditiva - surdez
leve, severa, moderada ou profunda. Ou seja, 0,054% é muito pouco,
considerando-se a capacidade , a produtividade e os benefícios que os
surdos trazem para as empresas. Poderiam dizer que, nesses 721,
não se contemplam todas 

as 
instituições que fazem esse tipo de

inserção. E verdade, mas, se p ensarmos que o SESI inseriu 79 surdos
em 2001, o número de surdo inseridos no mercado de trabalho em
2002 pularia para 800 surdos, o que equivale a 0,060% da população
economicamente ativa. Podêm dizer também que há os que
conseguem um trabalho particôlar, por contratação direta da empresa.
Também é verdade, mas, se pnsarmos que no máximo 200 pessoas
estariam nessa situação, pela dificuldade de comunicação - e apenas
por isso -, chegaríamos a 1.pOO surdos inseridos no mercado de
trabalho em 2002, o que equivale a 0,070% da populaçâo
economicamente ativa de B410 Horizonte. Reafirmo que é muito
pouco, principalmente se pensarmos nos benefícios que esses surdos
trazem para as empresas.

Hoje, os surdos estão mais escolarizados, mais independentes, mais
participativos, mais politizados', mais informados, mais sociais. São
extremamente produtivos, se irseridos na vaga certa e se forem feitos
um bom treinamento e uma ba preparação. Agora, o ganho maior
que um surdo traz para a empresa está no relacionamento
interpessoal. Temos ouvido com freqüência que a presença do surdo
humaniza a empresa - as pessoas se tornam mais tolerantes e
valorizam mais as próprias \agas, talvez porque os surdos, por
experimentarem menos oportunidades, valorizam mais as vagas;
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então, o índice de absenteísmo e o "turn over" das empresas
diminuem. Apenas para ilustrar, vemos aqui o testemunho de uma
empresa em que, além de o surdo trabalhar bem, com boa qualidade
e boa produtividade, há um benefício que não é mensurado: o de
relacionamento e de satisfação. Esse relato é de Maria Aparecida
Gamallo, do Setor de Apoio Administrativo do IPSEMG: "O
aprendizado tem sido uma via de mão dupla, pois os surdos se têm
mostrado muito comprometidos em provar que são qualificados e
confiáveis e, acima de tudo, que não existem barreiras para quem
está disposto a colocar em prática o que sabe e repassar
conhecimento em forma de produção e de um bom relacionamento".
Foi o IPSEMG que, de iniciativa própria, trouxe-nos esse relato.

Há aqui outro relato, publicado em um livro do Ministério Público em
que se fala sobre deficiência. E um gestor de uma multinacional que
diz: "Sem nenhuma dúvida, o principal efeito da contratação de um
portador de deficiência é a irradiação de sentimentos positivos. Temos
a certeza, pelos depoimentos citados, que os colaboradores de nossa
empresa passaram a ter maior orgulho, maior satisfação e maior
compromisso com a empresa, pois notaram que esta valoriza o
aspecto humano em seu grupo de princípios e valores. Vivenciando
essa realidade, recomendamos que todas as empresas contratem
pessoas portadoras de deficiência, porque hoje temos o privilégio de
conviver com um ser humano especial, que a cada dia nos ensina
uma coisa nova". Acho que isso não tem preço; é uma contribuição
imensurável. E todas as empresas que experimentam parcerias com
instituições de inserção de surdos no mercado de trabalho nos têm
dado esse retorno e nos falado dessa satisfação.

Sabemos que esse tipo de contratação não cabe em qualquer
empresa: é preciso haver uma cultura voltada para isso. Essas
empresas são aquelas que valorizam a diversidade humana; são
empresas que estão atentas ao mercado e às suas mudanças e que
querem estar em contato com diferentes culturas, umas das quais a
cultura dos surdos. Penso que seria interessante estarmos atentos a
isso. Não há como fugir dessa realidade, dessa mudança do mercado,
dessa diversidade humana, e, hoje, o mercado valoriza muito o
aspecto humano e o relacionamento de trabalho.

Para finalizar, vou lançar mão de uma fala da Viviane Senna: "Há



empresas que despertam su1

	

	 579
s sensibilidade para a questão social

e concluem que fazer o berp dá lucro, e outras há que acham que
fazer o bem é bom, portanto esse horizonte mercadológico deixa de
ser objetivo fundamental. Nsse caso o foco é a responsabilidade
social por si: é mais do q  fazer um bom projeto; indo além, é
democratizar a democracia; ser participativo.".

Espero que todas as empresas que estejam nos ouvindo sejam
participativas e se beneficieT com a qualidade da mão-de-obra dos
surdos e com o relacionamento que o surdo tem a oferecer a essa
empresa. Obrigada.

Palavras da Sra. Fpbíola Fernanda do Patrocínio
Bom-dia a todos. Estou representando a Gerente do SESI-CIRA,

Maria Cristina, que, por motivos de saúde, não pôde comparecer a
este debate.

O SESI-CIRA é uma entidáde ligada ao SESI e tem o objetivo de
contribuir para a promoção da inclusão social da pessoa com
deficiência. Temos outras atividades além da colocação profissional,
mas hoje isso constitui o foco lDrincipal da unidade.

Inicialmente, gostaria querefletíssemos sobre uma frase que
considero da maior importâ9cia, está na Declaração Universal do
Direitos Humanos: "Todos 0sF seres humanos são livres e iguais em
dignidade e em direitos". Esa frase é muito forte e se torna ainda
mais forte se, avaliando noso contexto social, percebemos que ela
ainda está apenas no papel; que os seres humanos são livres, mas
que a dignidade ainda não está sendo promovida para todas as
pessoas. Então, acho que, ne ta oportunidade que a Assembléia nos
proporciona, de debater sobre a questão da deficiência - e este não é
o primeiro nem será o último ciclo de debates que aqui se realiza -,
devemos ter o objetivo de fazer com que essa frase da Declaração
Universal dos Direitos Human4s passe a ser efetiva entre nós.

Bem, nossa missão é promover a inclusão social das pessoas com
deficiência, acidentados no tabalho e doentes ocupacionais, quer
sejam eles industriários, queiL sejam seus dependentes, visando à
melhoria da qualidade de vida e ao exercício de sua cidadania. Com  o
esclarecimento de nossa missão, deve ter-lhes sido possível perceber
que não trabalhamos apenasom a deficiência auditiva. E, além de
trabalharmos com pessoas cÓm deficiência congênita ou adquirida,
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trabalhamos com um público um pouco diferenciado, composto de
pessoas acidentadas no trabalho ou com doença ocupacional.

Vou mostrar-lhes alguns números, embora eles já possam ter
variado, porque crescem semanalmente. Atualmente, temos em nosso
cadastro geral - com cadastro geral, quero-me referir às pessoas que
nos procuram para todos os tipos de serviços: esporte, odontologia ou
serviço social; a colocação tem um banco de dados à parte - 2.700
pessoas; 670 candidatos à colocação ou à recolocação; e 450
pessoas que já fizeram o curso de preparação para o mercado de
trabalho, de que falarei um pouco mais à frente. Temos ainda uma
carteira de clientes composta de 70 empresas, representantes dos
diversos segmentos - da indústria, da siderurgia, da metalurgia, da
mineração, do comércio e da construção civil, entre outros.

Mostramos aqui a metodologia de trabalho para fazermos a
colocação. Em primeiro lugar, quando a empresa nos procura,
intentando dar início a um trabalho conjunto, fazemos a apresentação
no trabalho. No início, quando o CIRA foi criado, ele tinha um caráter
extremamente clínico; mas, de 1998 para cá, passou a trabalhar mais
com as questões sociais e do trabalho; de inclusão, mesmo. O fato é
que, no início, era preciso que tivéssemos um grande movimento em
direção às empresas - devíamos bater à sua porta e pedir espaço.
Hoje, por mais que ainda façamos esse movimento, as empresas
também nos procuram muito. Então, esse processo acabou se
invertendo um pouco.

A metodologia propriamente dita começa com um diagnóstico
funcional do local de trabalho, pelo qual identificamos, nas áreas das
empresas, quais são as compatibilidades. Fazemos uma apreciação
das diferentes deficiências e das exigências intrínsecas a cada
função, com o objetivo de avaliar a adequação de uma à outra. As
vezes, chegamos a determinada área em que, pela própria estrutura
arquitetônica, não é conveniente encaminhar uma pessoa com
deficiência física, mas, por outro lado, um surdo faria um excelente
trabalho e se sentiria confortável nesse local.

A palestra de sensibilização é uma das etapas importantes, porque é
quando as áreas serão preparadas para receber a pessoa com
deficiência. Nessa palestra, fica claro para nós que a maioria das
dificuldades que os colegas de trabalho teriam ali são causadas pela

rs



desinformação. Essa exposição tem, então., o objetivo de 
581

desmitificar este tema, que, para muitas pessoas, ainda parece um
bicho-de-sete- cabeças: a deficiência.

Quanto ao recrutamento, na verdade fazemos uma pré-seleção
mesmo, por considerarmos que as pessoas com deficiência devem
participar dos processos selebvos nas empresas como qualquer outra
participaria. Ela passa pelosHesmos critérios de avaliação adotados
pela empresa. Uma vez aditida essa pessoa, ainda continuamos
fazendo o acompanhamento por um tempo, e o próprio portador de
deficiência nos vai indicando sua duração.

Vou falar de forma separadà sobre esse curso, que é o treinamento.
Consideramos que hoje ele p-epara muito a pessoa para o momento
da procura do emprego. Uma vez por mês, procuramos as pessoas
cadastradas em nosso banco l de dados, e as entidades parceiras do
GIRA também nos encaminhm seus candidatos, que passam por um
treinamento que vai tratar dè questões muito próprias do trabalho
mesmo.

Enumerei alguns temas tjue são discutidos nesse curso. A
"empregabilidade" já caminhju para a "trabalhabilidade". Qual a
diferença entre ambos? O que devemos fazer pára cuidar da nossa
"empregabilidade" e para sermos desejados nesse mercado tão
competitivo?

A participação nos processõé seletivos se dá desde a elaboração do
currículo, junto com a pessoa,i até às orientações sobre como ela vai
se comportar numa entrevi ta, numa dinâmica de grupo, num
ambiente da empresa, a poSura, o relacionamento. Determinados
grupos que passam por esse treinamento demandam até questões
mais básicas, como higiene péssoal, como se vestir adequadamente,
etc.

O "marketing" pessoal e a au!o-estima são outro ponto que julgamos
importante porque essas pessdas que passam pelo treinamento estão
desempregadas há muitotenipo, na maioria das vezes. E o que
ocorre com quem está deseripregado, independentemente de ser
portador de deficiência? Há unja tendência muito grande de queda na
auto-estima, de achar que já nao tem jeito, que acabou, que já não há
possibilidade. Realizamos um &abalho para resgatar a auto-estima e
fazer com que a pessoa confie 61 m si mesma.
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O projeto de vida é outra questão que trabalhamos, assim como o

planejamento financeiro e o familiar. Muitas pessoas com deficiência
passam a ser economicamente ativas com uma idade já relativamente
avançada, mais de 30 anos. Aqueles temas têm o objetivo de orientar
as pessoas a acompanhar suas finanças, fazer o orçamento familiar, e
assim por diante-

Quando trabalhamos essa questão no treinamento, realizamos uma
atividade com as pessoas: fazê-las pensar em como está a sua auto-
estima e de que maneira percebem o mercado de trabalho. Trouxe
dois depoimentos de pessoas com deficiência auditiva, sendo uma de
35 anos. Ela fez uma representação mediante uma modelagem: uma
flor com um sol; mas a flor estava murcha, e ela explica por quê:
"Sempre vem aquela dúvida na cabeça da gente. Será que eles
querem mesmo contratar? Ou é só devido à lei? O mercado de
trabalho é como o sol que se abre, mas o preconceito faz a flor
murchar". Ela representa essa flor murcha como o preconceito que faz
murchar a pessoa que vislumbra uma oportunidade.

O outro depoimento também é de uma deficiente auditiva. Ela não
tem perda total, tem bom desenvolvimento verbal, mas carrega
consigo um peso muito grande pelo fato de ser portadora de
deficiência. E, no seu histórico de vida, fica muito claro que a família
tentou de todas as formas que ela acompanhasse as pessoas que não
tinham deficiência, e na verdade ela nunca se assumiu como pessoa
que possui uma deficiência. Hoje está fazendo um estágio numa
empresa que atendemos, e, na etapa do acompanhamento - estive lá
em agosto -, ela se abriu comigo, falando desse fardo que sente
quando é apresentada como uma pessoa com deficiência. Ela diz: "Eu
me sinto insegura quando tenho de dizer a outras pessoas que tenho
deficiência auditiva. Raramente dizia às pessoas que tenho esse tipo
de deficiência, primeiramente porque não é visível, e também por
medo de as pessoas serem preconceituosas comigo, ou seja, de me
tratarem de uma forma diferente por acharem que eu realmente não
entendia nada do que elas diziam. Quando comecei a trabalhar,
fazendo parte do programa Aprendiz, meu chefe ou meus
companheiros de trabalho me apresentavam a outras pessoas como
estagiária do programa Aprendiz. E era um choque. Sentia-me
completamente insegura, ficava vermelha, e todas as pessoas
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perguntavam que deficiênciaeu tinha. Depois percebi que essa é
uma maneira de vencer essé preconceito comigo mesma e aprendi
que as pessoas têm de gostalr de mim do jeito que sou. E muito difícil
para mim, mas cheguei à conclusão de que, se não for agora, que
tenho essa oportunidade, mais tarde poderá ser mais sofrido. Mas não
superei completamente esse medo, acredito que será com o tempo".
Esse final do depoimento delb já é parte do que lhe temos dito, é a
oportunidade de ela se assuriir como pessoa deficiente e não sofrer
tanto para se igualar aos demais.

No caso de deficiência auditiva, as maiores dificuldades que
encontramos hoje envolvem questão da comunicação, mas alguns
exemplos bem-sucedidos que temos tido com algumas empresas nos
mostram que é possível comunicar-se com o surdo, mesmo quem não
conhece a língua de sinais. Temos experiência de surdos em
indústrias, pessoas que estão há mais ou menos seis meses
trabalhando, e os colegas já cdrnversam o básico, do dia-a-dia, com os
próprios sinais da língua. O surdo vai ensinando, e existe a
disponibilidade das pessoas eri querer aprender.

Uma coisa que temos feito e que tem trazido benefícios é o
seguinte: na etapa do diagn$tico, chegamos à empresa, às vezes
entrevistamos uma pessoa que realiza determinada função, e ela nos
diz que o telefone lá é imprescindível. Ai questionamos se o "e-mail"
não substituiria o telefon. Temos conseguido, com essa
sensibilização, fazer com que as áreas entrem em acordo com outros
colegas que podem atender a6 telefone, que seria o único empecilho
ali. E a pessoa trabalharia nornalmente como qualquer outra.

Esse relato de Paula ainla é muito carregado de medo, de
sofrimento, de desconfiança. FJa verdade, essa desconfiança e esse
medo são muito compartilhadospelas pessoas que têm a deficiência.
E o medo, por exemplo, de uma pessoa chegar numa cadeira de
rodas a um restaurante e encontrar uma escadaria enorme para subir.
Ou então o próprio surdo qdie é convidado a ir a determinados
ambientes, mas tem medo de hão ser entendido. Como a deficiência
auditiva não é visível, a pessoa às vezes passa por constrangimentos
pelo fato de o outro não percebr que ela tem uma limitação. Quanto a
esse medo, acredito que nós,' que fazemos colocação de pessoas
com deficiência, em determirados momentos passamos por ele
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também, porque vejo que, a cada dia, há um desafio a ser vencido,
mas, tenho a certeza pela nossa experiência, que também poderemos
compartilhar isso que é muito gratificante no final.

Para concluir a minha fala, direi um pensamento muito bonito de
Shakespeare, que nos encoraja a continuar nessa luta: "Depois de
algum tempo, você aprende que realmente pode suportar, que
realmente é forte e que pode ir muito mais longe, depois de pensar
que já não se pode, realmente a vida tem valor e que você tem valor
diante da vida". Essa frase é muito marcante. Tentamos, em nosso
dia-a-dia, fazer com que ela esteja presente na vida das pessoas que
têm deficiência, que elas possam se reconhecer como pessoas de
muito valor e pessoas que podem fazer a diferença no contexto social
onde vivem. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Romeu Kasumi Sassaki
Bom-dia a todos. Cumprimento, na pessoa do Deputado Luiz Tadeu

Leite, todos os responsáveis pelo sucesso do ciclo de debates anterior
e também por este de hoje, que já se configura como um sucesso. E
uma honra estar presente, fazendo parte desta Mesa com os
profissionais que proferirão palestras. O tema é o mesmo: a inclusão
do surdo no mercado de trabalho. De minha parte, darei um pouco
mais de enfoque ao modelo, ao paradigma da inclusão, o que
realmente muda com a inclusão em relação a todas as práticas
anteriores na colocação de pessoas, seja com deficiência auditiva,
seja com qualquer outra característica pessoal. Muito do que direi hoje
é resultado de uma reflexão, de uma vivência de 42 anos em que
estive fazendo colocação no mercado de trabalho, além de um
trabalho junto à área de educação. Trabalho e educação sempre
estiveram juntos na minha profissão. Nestes 42 anos, mudei o que
pensava e defendia, ao longo do tempo, até que hoje estou
defendendo o paradigma da inclusão, o melhor que existe até hoje.
Quem sabe daqui a alguns anos surgirá um outro paradigma melhor
ainda? Por enquanto, esse é o melhor e está na crista da onda, no
mundo inteiro e também no Brasil. Falei que a educação está sempre
ligada ao trabalho. Aqui há uma cena brasileira de uma escola
inclusiva, ou seja, uma escola que foi toda modificada para acolher e
receber toda a diversidade humana, não apenas pessoas com
deficiência, mas também pessoas com outras características que
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até hoje e que agora são
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empregadores contratem mais pessoas com deficiência. Não
podemos brigar dentro de um cubículo esquecendo todo o contexto
social, econômico, político e cultural. Então, também temos no Brasil
pouca gente que tem tudo e muita gente que não tem nada. A
inclusão é o caminho para eliminarmos essa desigualdade social.

Pessoas com deficiência no Brasil, em um número conservador, são
17 milhões. Na idade economicamente ativa, de 14 a 60 anos, temos
mais de 11 milhões. Juntando os de 60 anos, que ainda também
continuam ativos, temos 14 milhões, 15 milhões de pessoas na idade
economicamente ativa. No entanto, sabemos, pelos próprios dados do
Governo Federal, que apenas 3% desse grande contingente de 17
milhões tem acesso a algum sistema de saúde, de educação e de
reabilitação. Apenas 510 mil pessoas em todo o Brasil. Devemos
acabar com essa desigualdade, essa injustiça social e não brigar
apenas por mais uma vaga, mais duas vagas aqui, mais dez vagas ali.
Devemos mudar todo o modelo. Assim, já não haverá discussão sobre
o número de vagas, porque a sociedade se tornará mais justa para
com todos.

Dessas 510 mil pessoas, algumas entrarão no mercado de trabalho.
E claro que as pessoas que não estão nesses 3%, que nunca
passaram por educação, trabalho, saúde e reabilitação, também
poderão estar no mercado de trabalho, e estão, por outros motivos,
meios. Temos que ver a diferença entre a integração profissional e a
inclusão profissional. Por que está demorando tanto para que o
mercado de trabalho se abra não só para os surdos, mas para todos?
E muito importante este debate, este ciclo de estudos específicos na
área da surdez porque, com este movimento, com esta pressão, a
repercussão levada daqui será uma pressão para a sociedade ver que
mais um segmento está lutando, reivindicando os seus direitos. Essa
luta dos surdos se junta à luta de tantos outros excluídos socialmente.
Então, há uma grande luta que se trava hoje no Brasil.

O que é integração? E o processo de preparação de pessoas com
deficiência para que elas possam ser inseridas em uma empresa
despreparada para conviver com elas. Temos lutado durante 50 anos
para colocar pessoas com deficiência. Há 42 anos estou só fazendo
colocações, incluindo a de pessoas surdas. Estamos somente atrás
de vagas anunciadas, vagas que chegam a nosso conhecimento.
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lutando contra tudo que é preconceito, barreiras físicas,
arquitetônicas, etc., para conseguir 1, 2, 10 ou 20 vagas.

Esse modelo de apenas ncaixarmos pessoas, por mais bem
qualificadas que estejam profissionalmente, é um processo lento. Ele
não é errado, mas é ineficaz, lnto, é varejo de mais, é uma colocação
e depois outra. Precisamos avançar para o modelo da inclusão
profissional, o processo da a1equação da empresa às necessidades
dos seus funcionários, devàndo, entre esses funcionários, estar
presentes pessoas com defi4ência para que todos os funcionários,
uma vez nela incluidos, pssam trabalhar, receber treinamento
continuado e ser promovidos. Lntão, estamos lutando muito mais para
que, ao mesmo tempo qie pessoas surdas tenham melhor
qualificação profissional,relhor escolaridade, dois fatores
extremamente importantes - sempre foram, mas daqui para frente
serão cruciais -, mostremos àempresa que não é só oferecer vagas
supostamente adequadas parq pessoas com deficiência. Esse é outro
grande perigo que temos corrido. Todos perguntam: "Que funções o
surdo é capaz de exercer?". QUerem saber da listinha. Todos nós nos
restringimos àquela listinha pquena de 10, 20, 30 funções que os
surdos já provaram ser capazes de desempenhar. Não podemos ficar
nisso. Temos que abrir esse leque. Isso seria •só com a inclusão
profissional, que é a modificaçao da empresa como mostrarei daqui a
pouco.

Temos que realmente seguir o conceito de rejeição zero. O Brasil já
entrou nesse conceito, incor orando-o em nossa legislação. Ele
consiste em não rejeitar uma pessoa para qualquer finalidade, por
exemplo, o emprego, o assunto de hoje, com base no fato de uma
pessoa possuir uma deficiênci& ou por causa do grau de severidade
da sua deficiência. Temos hoje leis em que esse conceito já faz parte
da nossa legislação, das políticas públicas.

- Procede-se à exibição de fotografias.
Aqui está um senhor cego, com deficiência nos quatro membros e

também no tronco. Ele só podeestar nessa posição, ou seja, deitado
de costas. Ele aqui está trabalhando. Mas não poderia trabalhar
nunca, em lugar algum. Que edipresa contrataria esse senhor, que só
pode ficar nessa posição, deit&do, com as duas pernas encolhidas?
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Sua pele é seca, ele é cego. Ele ouve, fala, mas não mexe nada.
Que função poderia exercer? Ninguém lhe atribuiria uma função. Mas,
quando a empresa se adaptou a ele, com essa tecnologia, que ele
aciona através desse apoio no bastão, consegue acender e apagar
luzes, abrir e fechar portas, ligar e desligar computador, ar-
condicionado, televisão, atender a telefone. Qual é sua função? Ele é
psicólogo. Isso não é maca, é sua poltrona. Foi fotografado atendendo
clientes.

E preciso que a empresa esteja disposta a mudar. Empresas que
assim o fazem não se importam com a lei das cotas, ou seja, com
essa porcentagem de 2% a 5%. Extrapolam esses números.
Contratam pessoas com deficiência, não porque a lei mandou, mas
porque querem e acreditam nessas pessoas. Mas não adianta só
acreditar. E preciso tomar medidas concretas para modificar a
empresa, para que pessoas como esse cego possam trabalhar.

Aqui está uma professora em cadeira de rodas. Ela tem paralisia
cerebral e não tem voz. Não aciona a própria cadeira de rodas, mas
vai poder trabalhar. Digita o teclado do computador com a língua.
Suas mãos são travadas, e suas pernas também não funcionam.
Prepara as aulas no computador, leva o disquete para a escola, onde
abre o monitor, e consegue dar aula sem falar nada.

Esse é um surdo cego. Essa máquina se adapta ao monitor do
computador, que tem os pinos da linguagem braile. Trabalha
normalmente na empresa, desde que a empresa esteja disposta a
proceder às adaptações.

Esse senhor, no Japão, tem má-formação congênita. Seus braços
não funcionam, seus pés também não; apenas o dedão do lado
esquerdo. A única adaptação necessária é colocar o teclado no chão,
para que possa digitar. A partir dai, é um digitador como outro
qualquer. Aliás, ele não é digitador, é programador de computador e
também analisa projetos.

Quando falamos em inclusão dos surdos, devemos colocar o surdo
dentro da diversidade humana. Não podemos pensar que só abrindo
vagas para pessoas surdas esteja resolvido o problema. Pelo
contrário, quando abrimos vagas para a diversidade humana, estamos-
abrindo para todo o mundo, inclusive os surdos. Hoje, a empresa
moderna, inclusiva, que não está preocupada com a lei, porque
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extrapola as cotas, acredita que a diversidade humana traz
benefícios para a própria empresa, que se torna mais rica, mais
competitiva e criativa, graças à diversidade humana. Cada pessoa,
diante de sua especificidade, contribui para a riqueza, com mais
qualidade e diversidade em soluções de produção e relacionamento.

Além da diversidade humana, há as diferenças individuais, que
decorrem de idade, combinação única de inteligências múltiplas com
estilo de aprendizagem, temperamento, aptidões, ou seja, toda a parte
psicológica. Trabalhamos com o pressuposto de que nenhum surdo é
igual a outro surdo, nenhum cego é igual a outro cego, nenhum negro
é igual a outro negro. Todos somos diferentes, biopsicossocialmente
falando. Não podemos pensar em medidas por atacado, em uma
medida para todos os surdos, como se todos fossem iguais. Seria
prejudicial, injusto e ineficaz, e não daria resultado, porque os surdos,
assim como as outras pessoas, são todos diferentes.

Essa é uma capa da revista "Exame", que publicou uma grande
reportagem sobre o poder da diferença e analisou várias empresas
brasileiras que já adotam tudo o que falei até agora, ou seja,
contratam pessoas com deficiências, surdas ou não, de acordo com a
idéia de que a empresa se beneficia com a riqueza da sua força de
trabalho, da qual fazem parte pessoas com deficiência.

Mostro aqui uma proposta que muitas empresas já estão adotando.
Tenho orgulho de dizer que sou consultor da Telemig Celular, que
iniciou esse projeto. Todas as empresas têm um programa destinado
a implementar medidas de contratação de pessoas com deficiência. O
projeto poderia se chamar Pessoas com Deficiências no Local de
Trabalho. Os objetivos seriam assegurar que pessoas com
deficiências tenham oportunidades iguais nos locais de trabalho,
sejam surdos ou não.

Melhorar as perspectivas de emprego com pessoas com deficiência.
Promover locais de trabalho seguros, acessíveis e saudáveis.

Garantir que os custos das empresas relacionadas às deficiências
de empregados sejam reduzidos.

Maximizar a contribuição que os trabalhadores com deficiência
podem dar à empresa. Esse último item é um dos mais importantes.
Quando abordamos o empregador, nosso objetivo não é só dar
oportunidade às pessoas com deficiência, para que possam ter
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emprego, qualidade de vida, possam trabalhar e ser felizes.
Acrescentamos também os ganhos da empresa, para mostrar que a
inclusão é boa para todo o mundo.

No Brasil temos até leis demais. O que falta é o respeito e o
cumprimento a elas. Nem todas as leis são boas. Muitas delas estão
ultrapassadas e precisam ser atualizadas. Mas, enquanto for lei, tem
de ser cumprida. Tomara que sejam realmente boas.

Os documentos mundiais reforçam nossa tendência de adotar a
inclusão, e não a integração. A "Carta para o Terceiro Milênio", de
1999, está totalmente atualizada. As leis que se basearem nessa carta
estão na crista da onda, estão entre as últimas conquistas na área de
pessoas com deficiência. A outra é a "Declaração de Madrid", muito
mais nova, de 2002, que traz realmente a última conquista, a fronteira
da conquista mais moderna, mais atual, de acordo com a nova
filosofia, de acordo com o movimento das pessoas com deficiência no
Brasil e em qualquer lugar do mundo. São preceitos importantíssimos.
Essa declaração está sendo divulgada no mundo inteiro.

Outro aspecto desse projeto são os princípios. Duas práticas
gerenciais possibilitam que os trabalhadores com deficiência
contribuam para a empresa e, ao mesmo tempo, desenvolvam valiosa
experiência pessoal. Temos que mostrar sempre os dois lados: o
trabalhador ganha, mas a empresa também ganha, ninguém está
fazendo favor. A empresa que acha que precisa obedecer a lei da
reserva de vagas, que diz que fará isso somente porque a lei a obriga,
tem que se lembrar que, na verdade, ganhará muito com isso.

O sucesso do trabalho de pessoas deficientes ocorre quando suas
necessidades especiais são corretamente atendidas pela empresa.
Quando um competente trabalhador vem a ter deficiência - porque
nem todos entram na empresa deficientes -, sua retenção pode dar à
empresa benefícios resultantes da economia nos custos de tratamento
e pagamento de seguro, tempo parado, feita mediante boas práticas
gerenciais. Ao mesmo tempo em que muitas empresas não querem
contratar pessoas com deficiências, também demitem pessoas que
não eram deficientes, mas que ficaram deficientes por acidentes de
trabalho ou doença ocupacional e são descartados simplesmente.

Outro aspecto importante são os conceitos. Temos vários conceitos,
como, por exemplo, práticas gerenciais com a deficiência,
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ajustamento, adaptação no trabalho, análise do trabalho, condições
de trabalho, local de trabalho, estação de trabalho, estrutura de
projeto, recrutamento, promoção, avanço, retenção de emprego. Já
falei sobre tudo isso rapidamente.

Equiparação de oportunidades. Não queremos favor nenhum de
ninguém, toda a sociedade ganha e as empresas também, se a
sociedade, as empresas, as escolas, os espaços urbanos, todos os
locais físicos da sociedade puderem atender a essa pressão para que
haja a sensibilidade para todos. Esse conceito é de 1981, portanto já o
estamos implantando há 21 anos. Nossas últimas leis e decretos já
trazem esse conceito incorporado, assim como está nas declarações
mundiais. Tudo isso faz parte de um esforço da ONU, que quer
construir uma sociedade inclusiva até o ano 2010 e, a partir da
Resolução n°45, de 1991, nunca mais o número foi o mesmo.

"Empoderamento" é o processo pelo qual uma pessoa utiliza o poder
pessoal, inerente à sua condição, para fazer escolhas, decidir por si
mesmo e assumir o controle de sua vida. Esse é um aspecto crucial,
porque, tradicionalmente, nós, técnicos, especialistas, sem deficiência,
familiares sem deficiência, temos decidido pela pessoa do deficiente,
pelo nosso cliente, nosso aluno, nosso filho, temos, com boas
intenções, com a melhor das intenções, anulado o poder pessoal das
pessoas deficientes, a quem atendemos. Nós é que fazemos
escolhas, decidimos por eles e assumimos as conseqüências. Hoje as
próprias pessoas, deficientes ou não, estão usando o poder pessoal,
estão se "empoderando" para dirigir a própria vida, no contexto onde
estuda, trabalha e vive com a família.

Todos os funcionários poderão aprender se acolhermos os
diferentes tipos de aprendizagem e as inteligências múltiplas. Então,
estamos adotando uma nova teoria de inteligências e de
aprendizagem para que todos possam aprender e funcionários da
empresa possam ser promovidos por intermédio de cursos.

Mostrarei rapidamente essas oito inteligências que todos nós temos
e que, graças à aplicação dessa teoria por empresas e escolas
inclusivas, todos estão conseguindo aprender. O que a empresa
inclusiva pode fazer para se tornar acessível? Temos conceitos de
acessibilidade. Acessibilidade arquitetônica significa ausência de
barreiras ambientais físicas. Acessibilidade atitudinal significa
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ausência de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.
Acessibilidade comunicacional significa ausência de barreiras na
comunicação interpessoal. No caso do surdo, a LIBRAS e outras
formas de comunicação são importantes, mas também para pessoas
com paralisia cerebral, etc. Acessibilidade metodológica significa
ausência de barreiras nos métodos e nas técnicas de trabalho.
Acessibilidade instrumental significa ausência de barreiras nos
instrumentos e nas ferramentas de trabalho. E, finalmente,
acessibilidade programática, que é aquela em que não há barreiras
invisíveis, embutidas em políticas, normas e regulamentos da
empresa.

Vejam quantas coisas a empresa precisa fazer, e não pode se
queixar, porque tudo isso são investimentos. A empresa melhora a
produtividade, a imagem, o ambiente de trabalho e a criatividade;
ganha demais e extrapola, volto a dizer, a lei das cotas. Mas, diante
de tudo isso, temos uma frase, com a qual quero encerrar, que diz que
a questão fundamental é a atitude. Se há algo que você deseja fazer,
comece a procurar meios de consegui-lo. Se há algo que você não
deseja fazer, comece a procurar desculpas para não fazê-lo. Então,
diante dos desafios de um mercado de trabalho justo, livre, acessível,
inclusivo, temos que nos lembrar desta frase. Dá trabalho? Pode ser.
Mas, se queremos que existam empresas assim, que uma sociedade
seja inclusiva e aberta a todos, é preciso fazer todas aquelas seis
acessibilidades que mostrei.

Aqui está o telefax e o e-mail para, eventualmente, entrarem em
contato comigo. Terei muito prazer em responder perguntas feitas por
intermédio de e-mail. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Rejane Mary Assumpção
Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, amigos surdos. Também

sou surda. Tenho dificuldades visuais e auditivas. Contarei um
pouquinho sobre mim. Nasci numa família grande. Sou do Paraná.
Sou a mais velha de nove filhos. Quando minha mãe me esperava
contraiu rubéola, pensando que era uma simples alergia. Nasci com
deficiências auditiva e visual. Aos 7 anos contraí sarampo. As
seqüelas agravaram as deficiências. Foi uma degeneração
progressiva. Não foi fácil enfrentara ambiente em que vivia, por causa
da marginalização, que ainda existe. Essa é uma realidade da
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sociedade brasileira.

Segurando nas mãos de Deus segui o meu caminho. Fui crescendo,
estudei em bons colégios, fiz bons cursos. Sou formada pela
Universidade Federal do Paraná, com licenciatura em matemática e
bacharelado em estatística. Depois, fiz pós-graduação em educação
especial. Atualmente, sou professora no Estado do Paraná. Mas não
foi fácil. Tive dificuldades para ingressar no mercado de trabalho.
Durante os estudos na faculdade, tive necessidade de copiar dos
meus colegas a matéria ditada pelos professores, a fim de ficar no
mesmo nível que eles. Mas também os meus colegas enfrentaram
dificuldades para ingressar no mercado de trabalho.

Passei nos concursos para professor nos Estados de Santa Catarina
e Paraná. Apesar de haver passado nos testes, como os demais
ouvintes, as juntas médicas de ambos os Estados não aceitaram o
meu ingresso, por ser deficiente auditiva e visual. Em Santa Catarina,
procurei a junta médica de Florianópolis, solicitando segunda
avaliação. Os três médicos que estavam na minha frente me
perguntaram como iria dar aula. Respondi que sabia explicar a
matéria e que o aluno deveria prestar atenção. Perguntaram: O que
você vai fazer se um aluno te chamar lá atrás? Respondi:
simplesmente, irei até lá. O outro médico falou alguma coisa, com a
mão na boca. Disse-lhe que não havia entendido. Ele me perguntou:
se você não me entende, como vai entender os alunos? Respondi: se
o senhor tirar a mão da boca irei entendê-lo. Ele assinou, dando
autorização para que eu pudesse trabalhar como professora.

Sou deficiente visual e auditiva, mas dei aulas para crianças
ouvintes. No primeiro dia de aula mostrei aos alunos a minha força de
vontade não só para transmitir conhecimentos, mas também para
construir algo novo. Eles aceitaram. Quando alguém batia na porta me
avisavam. Quando soava o sinal de aula também me avisavam.
Houve um intercâmbio entre nós, uma ajuda recíproca na sala de
aula.

No Paraná, onde também fiz concurso, foi difícil passar pela junta
médica. Tive a graça de, na semana do excepcional, poder conversar
com o Governador e expor o meu caso. Ele disse que no seu Governo
haveria igualdade dentro do Estado. O médico teve de assinar,
permitindo que eu desse aula.
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Atualmente, sou professora em Curitiba, no colégio estadual só

para surdos. Pela manhã, dou aulas para os alunos de 5 a à 8 série. A
tarde, faço um trabalho de formação humana com os surdos,
repassando-lhes os conhecimentos que não conseguem entender ou
não adquiriram pela falta de audição, de maneira que possam ter
cultura elevada e nível de integração social maior.

Alguns de vocês devem estar se perguntando como consigo falar,
como o meu português é bom, como consegui estudar e trabalhar se
sou deficiente auditiva e visual. A resposta é uma só: a cada um de
nós Deus dá um dom. Este é o meu. A minha forma de agradecer a
Deus é colocando esse dom a serviço dos outros.

Agradeço às pessoas que souberam acreditar em mim, no meu
potencial, que me deram aquela força, aquele incentivo e me
mostraram um caminho de contribuição na construção de um mundo
melhor.

Agora vou ao tema que me foi proposto: Construção da cidadania do
surdo. Primeiramente precisamos saber, através do surdo, o que é
melhor. Quem é o surdo, conhecer pelo menos um pouco da sua
cultura e depois visualizá-lo no convívio com a sociedade. Mas o mais
importante é vê-lo feliz, participativo na construção de uma sociedade
melhor, onde o amor seja a chave do relacionamento humano. Quem
é o surdo? Alguém que não capta o significado do som,
principalmente o som da voz humana. E alguém que procura
compreender a mensagem saída dos lábios que se movimentam e
tantas e tantas coisas escritas em todo e qualquer lugar - livros,
revistas, jornais, propagandas. E alguém que tem um coração, que
quer amar e ser amado. Ele sonha com amigos, seja surdo, seja
ouvinte. Tem seus ideais - um emprego, família, participação na vida
social. Preocupa-se com o que acontece ao seu redor e também
almeja a paz. Seus olhos são também seus ouvidos. Suas mãos, seu
corpo escreve no ar sua mensagem, indagações, questionamentos,
respostas, enfim, comunicação. A cultura do surdo, da pessoa que
nasceu surda ou ficou surda em tenra idade, centraliza-se na
comunicação visual, na gestual, complementada pela corporal, com
uma estrutura particularíssima própria da sua cultura. Conversando
com o surdo percebe-se o seu jeitinhode ser, de contar os fatos, de
fazer críticas positivas ou negativas. E uma mensagem que muitas
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vezes, saída dessa linguagem, toca as outras pessoas, porque
percebe-se que dentro do Brasil, apesar da língua portuguesa ser a
língua oficial, para nós, surdos, nossa língua é a LIBRAS, a gestual. O
português, para nós, é uma segunda língua materna que nem todos
nós assimilamos. A linguagem do surdo, muitas vezes com um
simples gesto, vale uma frase inteira dita pelos ouvintes. As vezes,
uma palavra ou um gesto quer dizer um assunto grande. Enquanto as
pessoas ouvintes têm que falar 15 minutos para explicar um assunto,
um surdo explica em 5 minutos. Visualizar o surdo, conviver no dia-a-
dia corresponde a conhecer sua cultura. Ao respeitar o seu jeito de
ser, aprenderemos a amá-lo. As pessoas ouvintes, ao primeiro contato
com o surdo, recuam. Não conheço! Quem é? Digamos que o medo
aparece, mas à medida que vai conhecendo e aprofundando seu
relacionamento, descobre uma nova cultura, um novo jeito de ser
dentro da pátria brasileira. Descobrimos que dentro da nossa pátria
existem muitas e muitas culturas - a cultura indígena, a cultura do
negro, a cultura dos imigrantes. Mas existe uma cultura pouquíssimo
conhecida que é a do surdo. Quem a conhece sabe o quanto é
profunda e quão imensa é a riqueza existente nela.

O tema que me foi sugerido, a construção da cidadania do surdo,
vem em ao encontro de algo muitíssimo almejado por todos nós,
surdos e ouvintes. Nosso caso nada mais é do que uma unidade entre
a cultura do surdo com a cultura do ouvinte. Respeitar uma e a outra,
sabendo conviver com as duas sem eliminar esta ou aquela,
reconhecendo a riqueza de uma e da outra, sabendo valorizar uma e
outra. Isso chama-se enculturação. Esse é um caminho de paz, de
progresso social, de integração vivida na convivência social da
diversidade.

Gostaria muito que, na medida do possível, cada um de vocês
pensassem um pouco nas palavras que eu disse. Também sou surda.
Além de ter procurado estudar sobre quem é o surdo, quem é o cego,
quem é o deficiente mental, quem é o deficiente de aprendizagem,
quem é o deficiente físico, procurei viver a realidade de cada um
deles. Mas nunca deixei o ouvinte de lado porque vivemos dentro do
mesmo Brasil, cuja língua é o português e vi que faz parte do mesmo
povo. Não existe um povo surdo e um povo ouvinte, existe uma
cultura só dentro da cultura brasileira, as outras culturas que vieram
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da cultura do negro, do índio, do europeu, do italiano, alemão,
japonês, que nos trouxe a diversidade. O povo brasileiro é um povo
unido, é um povo que ama, mas que precisa conhecer a cultura do
outro dentro da sua própria pátria. Que este ciclo de debates possa
dar essa oportunidade de uns e outros se conhecerem melhor. De
minha parte, agradeço o convite para expor o assunto e, na certeza de
que como cidadã brasileira, estou contribuindo para a construção de
uma sociedade melhor, porque sinto que não sou apenas uma cidadã
do Brasil, sou cidadã do mundo, porque podemos contribuir para
todas as regiões do mundo, mostrando o que o Brasil pode fazer na
unidade. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Janete Maria Ferreira
Bom-dia a todos. Agradeço imensamente o convite. E um prazer

estar aqui representando a Secretaria Municipal de Belo Horizonte.
Quero parabenizar a Assembléia, na pessoa do Deputado Luiz Tadeu
Leite, que vem dar ouvidos a uma causa muito importante que é a
inserção do deficiente auditivo no mercado de trabalho. Vou me ater à
experiência que temos tido na Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte com a absorção de vários deficientes auditivos e de como
tem sido isso ao longo dos últimos dez anos. O serviço que
recebemos dos deficientes é um serviço de digitação, e eles são
contratados através de uma cooperativa. Essa inserção começou por
volta de 1992. Temos essa aproximação há aproximadamente dez
anos. Ela começou com um contrato com essa cooperativa, através
do convênio da PRODABEL, que era a empresa de informática do
município, no período de 1993 a 1995. Depois, foi estabelecido um
convênio próprio com a Secretaria Municipal de Saúde a partir de
1995. Para falar um pouco da dimensão dessa locação de digitadores,
temos por volta de 100 deficientes auditivos que trabalham não só no
prédio central da Secretaria de Saúde, mas também regionais.

Em Belo Horizonte temos nove regionais que correspondem a nove
distritos sanitários, que são as áreas de saúde dessas regionais. E o
serviço desses digitadores está relacionado com a estruturação de
bancos de dados da Secretaria. São bancos de dados de nascidos
vivos, óbitos, produção de consultas médicas e atendimentos
ambulatoriais. Os digitadores fazem a digitação desses bancos e
participam de algumas atividades administrativas como a digitação de
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ofícios, de planilhas. Eu poderia falar que temos, nessa parceria,
duas fases. Na primeira, que vai até por volta de 1995, não tínhamos
experiência em inserção do deficiente auditivo no trabalho. Eles
chegaram por intermédio desse convênio inicial com a PRODABEL, e
não recebemos nenhuma adaptação nem preparação. Essa inserção
foi feita de forma não planejada, e percebemos que havia uma
inexperiência dos trabalhadores ouvintes na relação com os
deficientes auditivos. E ocorreu que se passou a tratar dos deficientes
auditivos com algumas prerrogativas em relação aos outros
trabalhadores. Ou seja, era como se tivéssemos que ter maior
tolerância com os deficientes auditivos do que com os trabalhadores
em geral. Com isso, fornecemos, ao longo do tempo, algumas
benesses, e a qualidade do trabalho caiu. Com isso, começamos a ter
problemas nesse relacionamento. Ou seja, fomos mesclando o que
era deficiência com o que era baixa qualidade. Como achávamos que
deveríamos ter uma tolerância maior porque o trabalhador tinha uma
deficiência, começamos a misturar as duas coisas, como se a baixa
qualidade no trabalho tivesse relacionada com a deficiência. Chegou-
se a um ponto em que o trabalhador com deficiência foi visto como um
trabalhador ineficiente. Isso estava ligado à tolerância. Achávamos
que os portadores de deficiência deveriam ter uma série de benesses
e tolerância.

E, com o passar do tempo, intuitivamente, percebemos que havia
um erro nessa relação. O deficiente auditivo tem de ser tratado como
um trabalhador qualquer, ouvinte ou não. De forma intuitiva, então,
começamos a perceber que não havia uma relação entre a ineficiência
do trabalho e a deficiência auditiva. A partir daí, começamos a tratar o
deficiente auditivo como um trabalhador, exigindo-lhe as mesmas
atitudes e a mesma produtividade que todos os trabalhadores têm de
apresentar. Então, começamos a segunda fase, em 1996, na qual
estamos até hoje, crescendo com esse convívio. Começamos a exigir
dos trabalhadores com deficiência auditiva a mesma produtividade
dos demais, sendo avaliados da mesma forma.

Quando precisavam de um treinamento, providenciávamos e
estabelecíamos regras e metas, com avaliações periódicas. Com  isso,
percebemos que algumas pessoas estavam inadaptadas e não
atingiam a produtividade pretendida. Por meio dessa cooperativa,
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muitos trabalhadores foram substituídos. Quando digo isso, sinto
um temor, porque as pessoas podem entender que estar pedindo a
substituição de um trabalhador seja uma maldade. A partir desse
processo, ficamos com os que realmente se adaptaram. Com  isso, a
qualidade do serviço prestado pelos deficientes aumentou muito. E a
avaliação geral, feita na Secretaria do Trabalho, do deficiente auditivo,
atualmente, é muito melhor. Percebemos que, nessa primeira fase,
havia um certo preconceito, porque pensavam que, devido à sua
deficiência, o trabalhador teria de ter prerrogativas e de ser tratado
com tolerância. Isso prejudicou muito o nosso relacionamento.

Atualmente, temos obtido resultados efetivos e bastante
interessantes.

Trabalhamos com uma integração muito boa com os deficientes.
Começamos a perceber aspectos peculiares nos trabalhadores
surdos, ou seja, que conseguem fazer coisas para as quais os
ouvintes têm maior dificuldade. Surpreendemo-nos muito com a forma
com que fazem uma tarefa. Ficamos acostumados com o nosso
processo "normal" de trabalho e temos convivido com pessoas muito
interessantes, que nos têm ensinado bastante, através de outros
métodos, características e até aspectos especiais.

Podemos dizer que algumas pessoas surdas são até insubstituíveis,
porque percebemos que têm uma capacidade muito além do que
podemos prever. Concluindo, percebo, nos dez anos de experiência
na Secretaria - e é a mensagem que gostaria de deixar - que o
trabalhador deficiente auditivo deve ser tratado da mesma forma que
qualquer outro.

Não é salutar que se enxergue o trabalhador deficiente como um
trabalhador especial e se dêem a ele prerrogativas diferentes das de
outros trabalhadores. Com relação à questão da cidadania e de se
encarar o deficiente auditivo como trabalhador, não pode haver esse
preconceito, porque todo trabalhador deficiente auditivo merece ser
tratado da mesma forma que qualquer outro trabalhador da
organização ou da empresa. Muito obrigada.

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

A coordenadoria informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões deverão ser
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encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.

Debates
O Sr. Presidente - Vamos dar início às perguntas e estimulamos

também os que queiram fazê-las a que se dirijam a um dos
microfones, que estão no Plenário. Do Tribunal de Alçada de Minas
Gerais, Madalena Garcia faz pergunta para Fabíola Fernanda: "O
Centro Integrado de Apoio ao Deficiente tem acompanhado concursos
públicos, verificando se são respeitados o número mínimo de vagas
para deficientes e a inserção deles na instituição? Há quantos
deficientes auditivos aprovados em concurso público até agora?".

A Sra. Fabíola Fernanda do Patrocínio - Com relação a sua primeira
pergunta sobre a fiscalização da lei, não é nossa competência - e
acredito que não é de nenhum órgão que faz colocação de pessoas
com deficiência - fiscalizar. Hoje o que temos no SESI-CIRA é uma
parceria com a DRT e outra com o Ministério Público. Ocorrem casos
de acompanharmos algumas empresas ao Ministério, mas não as
fiscalizamos.

Quanto à outra dúvida, em relação ao concurso público, não tenho
informação. Hoje, dessas 70 empresas clientes do CIRA, todas são
empresas privadas. Não trabalhamos com a questão do concurso.
Com relação às empresas privadas, hoje, em três anos, conseguimos
colocar nelas uma média de 310 pessoas. A estimativa é de 20% de
pessoas surdas.

O Sr. Presidente - O Sr. Gilberto Fernandes Meira faz a seguinte
pergunta a Adriana: "Gosto da FENEIS, etc., mas quero um salário
melhor". Essa questão está relacionada com o emprego, a
necessidade de trabalho e a melhoria salarial de quem já trabalha,
através desta inserção do surdo no mercado de trabalho".

A Sra. Adriana Meirelles de Mello - Fico muito satisfeita em ver que
o Sr. Gilberto se identifica com a FENEIS e goste. Apesar de trabalhar
na FENEIS, estou aqui como gestora de pessoas. Não estou
representando a FENEIS.

O Sr. Presidente - A Sra. Maria das Dores Dias faz uma pergunta
sem indicar a quem: "Sou mãe de surdo. Somos muito discriminados
nos ônibus, por motoristas e cobradores. Até quando?".

A outra pergunta é de Cleunice Rocha Dias: "Até quando vamos
ficar sem intérprete nas escolas. Moro em Contagem e estudo em
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Betim". São perguntas que versam sobre o mesmo tema. Adriana
poderia responder às perguntas?

A Sra. Adriana Meireiles de Mello - Belo Horizonte tem intérprete
numa escola municipal e em duas escolas estaduais. Betim tem
intérprete numa escola municipal. Acho que a FENEIS poderia entrar
em contato com a Prefeitura de Contagem para saber como
disponibilizar intérprete para sala de aula numa escola municipal, em
Contagem. Mas aqui não estou representando a FENEIS. Gostaria de
saber se Rodrigo Malta, que representou o Presidente da FENEIS, se
encontra presente. Como ele não se encontra presente, levo, para a
FENEIS, todas as solicitações de vocês.

O Sr. Presidente - Pergunta para Adriana, de Lúcia Justino da Silva,
mãe de surdo: "Moro em lbirité, minha filha estuda em Betim, em
virtude de faltarem intérpretes na escola de lbirité. Gostaria de saber
por que não há intérprete, pelo menos em uma escola da região".

A Sra. Adriana Meirelles de Mello - Temos algumas pessoas que
moram em lbirité e trabalham em Belo Horizonte. Sei que é um pouco
longe mas temos conseguido disponibilizar vagas independentemente
da distância. Talvez lbirité não tenha intérprete devido ao pequeno
número de surdos existentes na localidade. Provavelmente, essa deve
ser a razão, mas seria interessante entrar em contato com a Prefeitura
devido à grande importância da educação.

O Sr. Presidente - Pergunta para o Sr. Romeu, de uma pessoa que
não se identificou: "O senhor se referiu a uma mobilização ampla nas
empresas. Qual o método mais eficaz? Visitas particulares,
apresentando à empresa as vantagens de se contratar um portador de
deficiência, palestras, etc? Percebemos ainda grande barreira por
parte das empresas, principalmente se houver necessidade de
adaptações. Como transpor essas barreiras?".

O Sr. Romeu Kasumi Sassaki - Ainda existe bastante preconceito,
porém, mais do que isso, há a desinformação. Os empregadores de
hoje são mais conscientizados, informados, têm uma visão social mais
ampla do que antigamente. Mesmo assim, não conhecem a
legislação, a realidade do potencial de trabalho dos surdos, e há uma
série de desinformações. A mobilização de que falo dá-se a partir de
várias frentes. Por exemplo, no Espírito Santo, haverá um encontro de
profissionais de RH5, no qual proferirei palestra. Há uma atitude muito
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sincera e desejosa dos RHs de implementar a inclusão profissional,
modificando as empresas para receber maior número de deficientes.
Outra frente são os ciclos de palestras, artigos em revistas e jornais,
divulgação do assunto pela mídia. Temos que aproveitar todas as
frentes para educar o público, democratizando conhecimento e
experiências. Poderá parecer que a luta dos surdos é pequena,
isolada, mas há outros movimentos com a mesma preocupação, qual
seja a de mudar a mentalidade e a atitude do público em geral e do
público específico em cada sistema social, por exemplo as empresas.
A lei é importante. Estamos numa Casa de leis. Mas é preciso que
tenhamos algo mais do que lei. E preciso que tenhamos a
oportunidade de mudar de atitude, conhecer uma nova realidade em
relação aos surdos.

O Sr. Presidente - A Sra. Maria pergunta: 'Precisamos de um
advogado para surdos porque alguns têm problemas relativos a
divórcio, ações trabalhistas, questões jurídicas, que precisariam de um
advogado com conhecimento da LIBRAS". Respondendo a essa
pergunta, informo que assumi, na Assembléia, as causas relacionadas
com os surdos. Diante dessa pergunta, comprometo-me a fazer
contatos com a Defensoria Pública de Minas Gerais. Fui Secretário de
Justiça e Direitos Humanos no primeiro ano do Governo Itamar
Franco. Comprometo-me a verificar a possibilidade da contratação de
advogado especialista, que tenha conhecimento da LIBRAS, para
atender os surdos de Belo Horizonte num primeiro momento. Faremos
o possível para que, no interior do Estado, nas cidades-pólos: Montes
Claros, Uberlândia, Governador Valadares, Juiz de Fora, a Defensoria
Pública também destaque um advogado, com conhecimento, da
língua de sinais, para prestar atendimento especializado aos surdos.
Temos muito que fazer. Recentemente assumimos essa causa.
Fomos procurados pelas entidades de Belo Horizonte ligadas aos
surdos e só a partir daí assumimos a causa. Passamos a nos
interessar pela luta dos deficientes auditivos. E temos muito a
conquistar ainda. A questão, por exemplo, de ter advogado
especialista que conheça a linguagem de sinais é necessidade que,
até então, ninguém, talvez, tenha pensado. E é realmente necessário.
O surdo precisa de um advogado que o entenda, que possa conversar
com ele. E ele tem dificuldades.
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Proponho-me, neste trabalho que estou exercendo aqui na

Assembléia, a fazer um contato com a Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais - que dirigi quando Secretário de Justiça -, para
criarmos em Belo Horizonte e nas cidades-pólos, de início, esse
atendimento especializado aos surdos.

Pergunta da Vera Lúcia Mala. da COPAVI: "E necessário que haja
contratação também de intérpretes para os surdos no atendimento
público de dentistas, hospitais e médicos". E realmente necessário.
Fica como um alerta.

Também Magda faz referência à necessidade do trabalho de
interpretação na televisão. Realmente não há lei que obrigue as
emissoras de televisão a fazer isso, mas deveria haver. Toda
programação deveria ter essa interpretação. Essa lei não pode ser
criada aqui na Assembléia, porque o deveria ser em âmbito nacional.

Conforme todos sabem, existem certos noticiários, em certas
emissoras, que já têm um sistema apropriado de "dose caption". A
pessoa pode acessar esse serviço, conforme o tipo de aparelho de
TV. O noticiário do Jornal Nacional já é assim. Há, também, a parte
escrita para pessoas com deficiência auditiva, mas muitos outros
programas interessantes não podem ser acompanhados por pessoas
com problema de surdez.

"Para a educação que todos queremos, trabalho, educação na área
médica é importante ter ajuda do intérprete, porque não sei fala(. São
afirmações, como esta de Vanessa do Nascimento, que chegam aqui
mais como uma contribuição e muitas vezes até mesmo como
protesto das pessoas que têm essa deficiência e não têm
oportunidade de falar sobre ela. Se alguém da Mesa quiser fazer
algum comentário sobre o que acabamos de dizer, esteja a vontade.

O Sr. Romeu Kasumi Sassaki - Com relação a intérpretes da língua
de sinais, cito um exemplo brasileiro, real, de Goiás, onde sou
consultor também. Lá em Goiás temos intérpretes de língua de sinais
em todos os momentos, em todas as escolas, porque implantamos
cursos de LIBRAS em todo o Estado de Goiás. São cursos abertos
não só para pessoas que querem se tornar intérpretes de LIBRAS,
mas também para instrutores e professores de sala de aula que
querem aprender e pessoas que não vão fazer nada disso, mas
querem ter o domínio de LIBRAS para uso pessoal com amigos,
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parentes ou vizinhos e poder conversar com pessoas surdas,
mesmo sem ter um desses três cargos que citei.

Qualquer que seja a situação, a minha experiência é de que os pais
casos os surdos sejam crianças pequenas ainda - têm um papel

muito importante, e os próprios surdos - se forem adolescentes ou
adultos -, para, juntamente com outras pessoas, que não precisam ser
deficientes, fazerem pressão, se fazerem presentes, mostrarem a
todos que existe essa necessidade. Não esperem que o intérprete de
língua de sinais caia do céu, que alguém vá, simplesmente, dar esse
intérprete. Isso tem de ser conquistado com muita pressão, mostrando
fatos e números de pessoas surdas em todos os lugares. Basta que
uma pessoa seja surda e ela tem todos os direitos, como, por
exemplo, de intérprete de língua de sinais. Não precisamos esperar
juntar 30 surdos para haver um intérprete. Precisamos ter intérprete já
com o primeiro surdo que aparecer. Obrigado.

A Sra. Adriana Meirelles de Mello - Só complementando, com
certeza, apenas um surdo já justifica a presença do intérprete. A
comunidade pediu muito pela janela no horário eleitoral.
Encaminhamos correspondência a todos os partidos que participam
desta eleição, para candidatos a Presidente e a Governador, mas
recebemos resposta apenas de um partido. Encaminhamos
solicitação, mostrando a importância para a comunidade do exercício
da cidadania, do direito à informação, à livre escolha. Juntamos
alguma legislação sobre o assunto e encaminhamos, ao TRE, e a
resposta que tivemos foi que o TSE havia impugnado, que essa
legislação não valia.

E os surdos estão sem intérprete no horário eleitoral. E eles querem
saber das propostas, querem saber o que os candidatos têm a
oferecer, o que fazem, o que querem fazer, o que já fizeram, mas não
estão tendo essa oportunidade.

O Sr. Presidente - Também esse é um assunto oportuno. Eu, que
sou do PMDB, também candidato à reeleição, pedirei que a
programação do PMDB tenha essa interpretação, porque o surdo quer
se inserir na sociedade e, para se informar, precisa tomar
conhecimento das mensagens, o que será possível apenas por meio
da LIBRAS.

Alguém nos traz uma notícia boa: "Sou de Betim, e a cidade tem
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intérprete em quatro escolas municipais". Portanto, a cidade está
de parabéns. Passamos a palavra a mais uma participante e pedimos
que se identifique.

A Sra. Ana Maria Portugal - Sou fonoaudióloga e trabalho com
surdos. Minha pergunta é para o Dr. Romeu. O senhor disse que a
questão do trabalho passa pela educação. Como o senhor se referiu
muito à inclusão, gostaria de saber qual a sua compreensão da
situação do surdo. O indivíduo ouvinte, quando vai para a escola, já
tem o domínio da língua oral e irá adquirir uma segunda língua, a
escrita. No caso da criança surda, normalmente, ela não tem o
domínio de língua alguma, comunicando-se por meio de uma
linguagem espontânea, doméstica. Se a escola é de surdos, com 6 ou
7 anos, a criança começará a entrar em contato com a língua de
sinais, porque estará convivendo com outros surdos. A criança surda
não tem oportunidade de aquisição espontânea da língua como a
ouvinte, por não ter ambiente propício para tal, já que os pais,
geralmente, são ouvintes. Como o senhor vê, então, essa inclusão,
levando-se em consideração esse contexto, que é real? A maioria de
nossos alunos chegam até nós sem portar língua alguma, o que é
importante para a aquisição da língua escrita.

O Sr. Romeu Kasumi Sassaki - Irei reportar-me á experiência real de
Goiás, que realizamos há quatro anos, incluindo surdos. A escola
inclusiva é uma escola regular do Estado, do município ou particular
que se torna inclusiva. Isso significa que um aluno surdo de qualquer
idade entrará no nível adequado a seu conhecimento. Cada escola
tem um projeto chamado Comunicação, e é importante que todos
alunos surdos e ouvintes participem dele, para melhorar a
comunicação por meio da LIBRAS.

Como a senhora disse, principalmente nas primeiras séries, o surdo
ainda não adquiriu a língua portuguesa, que, assim, passa a ser sua
segunda língua. Já que a classe inteira sabe LIBRAS, assim como os
professores, e obrigatoriamente há um intérprete de sinais na sala de
aula, o aprendizado da língua portuguesa se torna natural nesse
ambiente. E isso que vem ocorrendo, há quatro anos, em Goiás.

A Sra. Ana Maria Portugal - O senhor concorda que a aquisição da
língua exige pares, os iguais? Eu, por exemplo, como ouvinte, adquiri
a língua, espontaneamente, no convívio com minha mãe e meu pai,
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ouvintes, e outras pessoas. Normalmente, o estímulo maior vem do
adulto.

Há ainda a questão da identidade nesse contexto educacional, além
do desenvolvimento do indivíduo. Na verdade, estou querendo discutir
a questão da escola regular para surdos e a da escola inclusiva
regular, no caso do ouvinte, e também a importância dessa escola
regular, a fim de que o currículo seja realmente igual, para que o
surdo possa competir com o ouvinte que esteja na mesma série,
equiparado. Nesse ponto, vem a questão da língua e da importância
do ambiente estimulador para sua aquisição espontânea, ou seja, vem
a importância dos pares, dos iguais.

O Sr. Romeu Kasumi Sassaki - Estou falando de todo o Estado de
Goiás. Em Goiânia, vários alunos surdos já pertencem a associações
de pessoas com o mesmo problema. Já no interior, não existem essas
associações, e as crianças são surdos isolados. Quando o surdo já
faz parte de uma associação, não perde esse contato, apenas vai
para a escola inclusiva e, em outro horário, estará em contato com
seus iguais. Assim, é garantida a aquisição, ao mesmo tempo, para
todos os ouvintes e também para os surdos.

Em muitas escolas em Goiás, há mais de um surdo em cada sala de
aula. Já vi até três, mas não porque são surdos e tiveram que ficar
juntos na mesma sala, mas porque, por acaso, estão no mesmo nível
escolar.

E eles não perdem o contato com a comunidade surda, o que ajuda
demais. Para eles é um fator a mais ser surdo, pertencer à
comunidade surda, manter toda uma identidade e, além disso,
conviver com pessoas ouvintes que também sabem LIBRAS.

O Sr. Presidente - Para a Adriana, temos aqui algumas mensagens:
os surdos já provaram capacidade, esforço e produtividade no
mercado de trabalho. Por que a FENEIS não oferece um salário mais
digno ao trabalhador surdo?

Do Renato José Nascimento Cruz, curso de LIBRAS. Sou surdo. O
importante é o amor. Sou feliz. Tenho vontade de ajudar os
intérpretes, porque surdo velho não interpreta.

O Renato de Brito Nunes pergunta sobre o curso de LIBRAS. Ele é
surdo e precisa desse curso.

Vou passar a palavra à Adriana, para que possa responder a essas

rs



606
indagações.

A Sra. Adriana Meireiles de Mello - A FENEIS é uma prestadora de
serviço terceirizado. Geralmente, trabalhamos com o primeiro
emprego.

Vamos ao número que o Presidente do IPSEMG deu: de 154 vagas
preenchidas, parece-me que 72 foram substituídas. Não seguramos
ninguém. Ensinamos a trabalhar, acompanhamos, treinamos,
orientamos. Os surdos sabem disso. Se a pessoa consegue outra
oportunidade, seja na área privada, seja por meio de uma promoção,
fazemos de tudo para ajudá-la a conquistar esse espaço.

Como prestador de serviço, estamos trabalhando com o primeiro
emprego. Quem coloca o preço, o salário que vai ser pago é a própria
empresa. Sempre estamos tentando reajustá-lo. Em janeiro, a
FENEIS deu 18% para todos os funcionários surdos que prestam
serviço no IPSEMG. Acredito que o salário não seja tão baixo. Espero
que nenhum dos funcionários surdos trabalhem só pelo salário, mas
pela satisfação de terem um emprego, de se sentirem mais
produtivos, mostrando à sociedade que são capazes.

Onde aprender língua de sinais. Quais as entidades que oferecem
curso de LIBRAS? Ele é oferecido pela FENEIS, pela FESEM, pela
Associação de Surdos de Minas Gerais, pela Associação de Surdos
de Contagem, pela Associação de Surdos de Betim. Se não me
engano, ele é oferecido pela Associação de Surdos de Belo Horizonte
também. Desculpem-me se esqueci de alguma entidade. As pessoas
interessadas poderão entrar em contato com a FENEIS, Rua Albita
144, Bairro Cruzeiro. Se for distante, há a FESEM. A Associação de
Surdos fica na Rua Ametista. A FESEM fica na Rua Campos Sales,
17, Bairro Nova Suíça. O horário de funcionamento é de 2 às 7 horas
da noite, à tarde. Ela funciona também, às segundas e quartas, à
noite. A Associação de Surdos fica na Rua Ametista, 25, Prado. O
telefone da Associação de Surdos de Betim é 35392139. Quem quiser
fazer o curso em Contagem poderá entrar em contato com a FENEIS.

O Sr. Presidente - O Carlos Eduardo Coelho Sacheto, da
Associação dos Surdos de Minas Gerais, diz que ela é uma entidade
sem fins lucrativos e possui, mais ou menos, 950 sócios, com uma
freqüência de 25%. Ali também há curso de LIBRAS, por ser de seu
interesse. Foi fundada há 46 anos. Ele diz ainda que precisamos



607
melhorar a qualidade de vida dos surdos, principalmente no
mercado de trabalho, nas escolas especializadas para professores
ouvintes e surdos. A associação tem o curso de LIBRAS, para ensinar
os alunos surdos, como nas escolas normais. Dessa forma, poderão
formar o mercado de trabalho dos surdos, porque hoje o
desenvolvimento do surdo é lento. Ele faz um esclarecimento sobre a
oferta que a Associação dos Surdos de Minas Gerais faz àqueles que
têm deficiência auditiva.

Diversas pessoas escreveram parabenizando e agradecendo esta
Assembléia e este Deputado pela realização deste evento: Andréa
Costa dos Reis. Leandra Rosa da Silva, Rosinet Faria Venâncio e
Luciana Silva de Oliveira; acharam-no muito importante. Em nome da
Assembléia, agradecemos e colocamo-nos à disposição.

Quero abordar uma questão exposta há pouco sobre a inserção de
surdos aqui na Assembléia. Disseram-me que a pergunta viria; não
veio, mas quero comentar o assunto. Por que a Assembléia, até o
momento, não tem o número desejável de deficientes, de modo geral,
e, muito menos, de surdos, em especial? Conversei com o Diretor-
Geral da Casa, Sr. João Franco, sobre a possibilidade de colocar para
trabalhar nesta Casa pessoas com deficiência auditiva. Ele
demonstrou muito interesse • e informou-me de que não sabia que
havia essa solicitação. Está querendo, em nome do Presidente,
Deputado Antônio Júlio, inserir aqui pessoas com deficiência auditiva,
pois com outras deficiências já temos trabalhando na Casa,
infelizmente, menos do que a lei exige.

Como disse anteriormente, a partir do final do ano passado,
assumimos essa causa dos deficientes auditivos de Minas Gerais.
Hoje, sou porta-voz dessa causa. Estou fazendo um trabalho de
valorização dos surdos no mercado de trabalho, e a Assembléia tem
de dar exemplo. A partir de hoje, vou, junto à Direção-Geral e à
Presidência desta Casa, fazer gestões para que, no cumprimento das
exigências legais de inserção dos deficientes no trabalho, a
Assembléia de Minas seja um exemplo e esteja à frente. Entre esses
deficientes, é preciso destacar também a presença dos surdos.

Como foi falado aqui - e é provado -, os surdos têm a deficiência
auditiva, mas têm outras eficiências que se sobrepõem, e que seria
um ponto positivo, uma grande vantagem para a Assembléia ter esses
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profissionais atuando em suas diversas áreas. Vamos, por meio da
palavra do Diretor-Geral, João Franco, começar um trabalho diário
para a inserção desses profissionais nesta Casa.

Pergunto se há mais questões a serem levantadas. Coloco os
microfones à disposição dos debatedores, se quiserem fazer alguma
consideração final.

O Sr. Romeu Kasumi Sassaki - Pelos relatos, pelas perguntas,
ficaram claras várias coisas. A história da não-promoção na carreira
de um surdo numa empresa. Claro, acompanhando a promoção
haveria novos salários, de acordo com o nível que vai alcançando.
Tenho encontrado empregadores que têm a seguinte postura: "Já fiz
muito em contratar, ainda querem que aumentem o salário?". Vejam,
na cabeça desse empregador, já fez o que tinha de fazer, contratou.
Acha que o surdo não precisa participar de nenhum programa de
desenvolvimento, de treinamento, de promoção na carreira, de
melhoria de salário. Já encontrei uma empresa que ficou, por
exemplo, com uma moça que foi colocada há dez anos na mesma
função, com o mesmo salário. Ela tem vergonha e medo de pedir
aumento, porque o empregador tem a seguinte postura: "Posso
mandar você embora, não mandei, estou segurando-a há dez anos, e
ainda quer aumento? Não vou fazer isso". A moça jovem tem medo de
perder o emprego e submete-se a isso, sem aumento de salário e na
mesma função. Não temos de brigar só pela contratação, temos de
mudar todo o conceito do que é emprego na vida de uma pessoa, não
importa se é surda ou não. Temos de tratar esses casos com bastante
dignidade.

Cuidado! Muitos empregadores acham que surdo só serve para
trabalhar em lugar ruidoso, porque é surdo mesmo, não escuta.
Ninguém gosta de trabalhar em lugar barulhento, então coloca-se o
surdo. Há empregadores que os procuram para colocar nessa função.
Há pessoas que ficaram surdas por causa do emprego barulhento;
não o eram anteriormente. O surdo continua recebendo o impacto do
barulho ambiental, não é porque é surdo que não vai acontecer nada,
sua saúde é prejudicada. Cuidado com esse negócio de rotular surdo
como alguém bom para trabalhar em lugar barulhento.

A Sra. Adriana Meirelles de Mello - Complementando o que o Sr.
Romeu falou, ouvi uma frase, na semana passada, que resume bem o



609
que propomos: "A inserção no mercado de trabalho e de consumo
trazem um resgate maior, o da cidadania".

A Sra. Janete Maria Ferreira - Reforço também o que o Sr. Romeu
falou. A nossa luta não deve ser só pela inclusão no mercado de
trabalho, mas também para que o trabalhador surdo tenha a mesma
qualificação e tratamento, porque quando se dá um emprego ao
trabalhador ouvinte, fica claro que essa pessoa terá treinamento,
metas e será avaliada e, conseqüentemente, progredirá dentro da
empresa. O que nos falta é tratar o profissional deficiente como um
profissional, não como uma pessoa que terá prerrogativas diferentes.
Acho que é isso que nos falta. Quando, de fato, trabalhamos com
deficientes, achamos que terão tratamento diferenciado, isso é um
grande equívoco. Acho que se enxergarmos o deficiente como um
trabalhador qualquer, isso passa a fazer parte daquele contrato de
trabalho.

A Sra. Fabíola Fernanda do Patrocínio - Após este debate, concluo
que ainda temos pela frente o grande desafio de superar muitas
barreiras, dificuldades que ainda existem, como a falta do intérprete
em vários setores. E espero que todos sejam agentes de mudanças
no espaço em que vivem, mesmo que tudo o que possa fazer seja
reivindicar. Em eventos como este, deixo sempre esta mensagem,
pois as mudanças sociais acontecem em longo prazo, e o fato de
estarmos discutindo essa questão já é um caminho para a inclusão.

O Sr. Presidente - Ao final deste debate, queremos agradecer aos
participantes, aos que permaneceram no Plenário e aos que nos
acompanharam através da TV Assembléia.

Quando apresentamos o requerimento para a realização deste
debate, o nosso desejo inicial foi dar prosseguimento à discussão das
questões relacionadas com os deficientes auditivos. Em dezembro do
ano passado, fizemos um debate sobre a educação dos surdos e
agora sobre a inserção deles no mercado de trabalho. A intenção é
despertar a sociedade para a existência de um contingente tão grande
de deficientes auditivos que sofrem discriminações cruéis, pois sua
deficiência não é evidente como outras, infelizmente os surdos não
têm nenhuma indicação de surdez e sofrem limitações que os
impossibilitam de exercer algumas das funções básicas. Como a
própria sociedade não percebe sua deficiência, não pode facilitar seu

rÁl



610
acesso a determinados serviços. Essa deficiência tem que ser
compensada com a atuação de todos nós. Esta Casa, a partir do final
do ano passado, começou a debater a questão dos surdos, que
representam quase 2% da população mineira, um contingente muito
grande que exige a atenção das autoridades. A inserção dos surdos
no mercado de trabalho pode ser resumido na frase que foi exposta
pela Adriana, de que contratar o surdo não é uma boa ação, mas um
bom investimento. As empresas devem despertar para essa realidade.

Entidades como o IPSEMG já o fizeram; esperamos que outras
instituições, públicas e privadas, também percebam o grande negócio
que é ter o surdo inserido no mercado de trabalho, valorizando-o
como ser humano, digno e dono de todos os direitos insculpidos na
Constituição Federal.

Como autor da iniciativa deste debate, agradeço novamente a todos
que o acompanharam até este momento e coloco-me à disposição
como Deputado, candidato à reeleição, e, sendo reeleito, continuarei
nesta Casa lutando a favor do segmento dos deficientes auditivos,
prioridade em meu trabalho. Continuaremos a representar nesta Casa
essa expectativa de valorização dos surdos e peço a todos que
compreendam a necessidade de que esta Casa continue ampliando
esse debate a favor daqueles que necessitam dessa assistência, os
deficientes auditivos do Estado de Minas Gerais.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião especial de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 260a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/9/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Atas - 2a Parte
(Ordem do Dia): Discussão e votação de Proposições: Inexistência de
quórum para votação - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.218; designação de relator; emissão de
parecer pelo relator; discurso do Deputado João Leite; encerramento
da discussão - Registro de presenças - Discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 15.246; designação de relator;
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emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão -
Existência de quórum para votação - Prosseguimento da votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.152; chamada
de votação secreta; manutenção - Votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 15.196; votação do veto ao art. 18 e ao
parágrafo único do art. 23; chamada de votação secreta; manutenção;
votação do veto ao § 1° do art. 20 e ao art. 26; chamada de votação
secreta; rejeição - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.216; chamada de votação secreta;
manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 15.231; chamada de votação secreta; manutenção - Votação,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.237; chamada
de votação secreta; manutenção - Votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 15.251; chamada de votação secreta;
manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 15.218; chamada de votação secreta; rejeição - Votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.246; chamada
de votação secreta; manutenção - Votação, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.429/2001; aprovação com as Emendas nos 1 a 3 - Votação,
em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.623/2001; aprovação - Discussão,
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.329/2002; discurso do Deputado
Rogério Correia; encerramento da discussão; votação do projeto,
salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.214/2000;
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo
emendas; aprovação; prejudicialidade das Emendas n os 1 a 6;
votação da Emenda n° 7; aprovação - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.773/2001; aprovação com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.830/2001; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.945/2002;
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1; aprovação;
prejudicialidade da Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto
de Lei n° 1.987/2002; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.988/2002;
apresentação das Emendas n

o
s 2 e 3; encerramento da discussão;

encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de
Fiscalização Financeira - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
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1.373/2001; aprovação na forma do vencido em 10 turno -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.375/2001; aprovação
na forma do vencido em 10 turno com as Emendas n

o
s 1 e 2 -

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 2.01312002; aprovação
na forma do vencido em 1° turno - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderiey Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - AFIton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -Dilzon Meio - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - KemH Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Mauro Lobo -
Pastor George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de

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

ia Parte
Atas

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura das
atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

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

Presidência vai passar à 21 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que, nos termos
da Decisão Normativa da Presidência n° 7, não há quórum para
votação, mas que o há para a discussão dos vetos constantes na
pauta.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.218, que proíbe o lançamento do nome de mutuário do Sistema
Financeiro da Habitação com prestações em atraso no cadastro dos
serviços de proteção ao crédito. Designado relator em Plenário, o
Deputado Rogério Correia solicitou o prazo regimental para emitir
parecer. Na ausência do Deputado Rogério Correia, a Presidência,
nos termos do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, designa novo
relator o Deputado Márcio Kangussu. Com a palavra, o relator,
Deputado Márcio Kangussu, para emitir seu parecer.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, o meu parecer é o
seguinte:	 -

PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°
15.218

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso III do art. 90, c/c o art. 70, da Constituição
Estadual, opôs veto total à Proposição de Lei n° 15.218, que proíbe o
lançamento do nome de mutuário do Sistema Financeiro da Habitação
com prestações em atraso no cadastro dos serviços de proteção ao
crédito.

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da
Mensagem no 213/2002, publicada no "Diário do Legislativo" de
8/8/2002. O veto não foi apreciado pela Comissão Especial instituída
para tal fim, por motivo de perda de prazo. Cumpre-nos, agora,
analisar a matéria para apreciação do Plenário.

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo opôs veto total à proposição,

fundamentando seu ato em razões de vício de constitucionalidade,
qual seja a violação da regra de distribuição de competências aos
entes federativos. Esclarece, pois, que não compete ao Estado erigir
norma dispensando mutuário do Sistema Financeiro da Habitação -
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SFH - do registro cadastral nos bancos de dados do tipo "serviço
de proteção ao crédito".

A questão sob análise envolve direito do consumidor, tema
abordado no art. 24 da Constituição da República, no qual estão
relacionadas as matérias submetidas à competência concorrente entre
União, Estados e Distrito Federal. A proposição vetada tem como
destinatário imediato os organismos de proteção ao crédito, que
ficariam impedidos de "cadastrar e veicular informações" sobre débitos
de consumidor referentes ao SFH.

Em que pese ao mérito da proposta, que realmente atenderia a uma
demanda social significativa, verificamos que a proposição extrapola o
raio de abrangência da competência estadual. E que a aferição da
competência deve reverenciar o princípio da predominância do
interesse, que, neste caso, é nacional.

Observe-se, nesse sentido, que tanto os bancos de dados de que
trata a proposição, quanto o próprio Sistema Financeiro da Habitação
têm repercussão nacional. A introdução da pretendida norma no
ordenamento jurídico estadual seria, portanto, contraditória com a
orientação constitucional vigente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total

oposto à Proposição de Lei n° 15.218.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Para discuti-lo, com a

palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Se o cidadão mineiro, que tem acesso ao

crédito da casa própria, direito constitucional de todos os brasileiros,
ficar inadimplente terá o seu nome nos diversos cadastros de
inadimplência. Então, Sr. Presidente, temos de ficar atentos à
possibilidade de legislar dos Deputados, pois percorrem todo o Estado
e vêem a precária situação em que vive a população. Novamente,
temos a proposta de um Deputado desta Casa, vetada pelo
Governador do Estado, pois ela pretende defender o cidadão de
Minas Gerais que tem uma dívida com o Sistema Financeiro da
Habitação. A idéia do SFH é a de cumprir algo que está determinado
pela Constituição, dando ao brasileiro o acesso à habitação. Mas o
Governador apela justamente para a Constituição e diz que o
Deputado Estadual não tem competência para legislar sobre essa
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matéria específica. Ora, se a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais não tem competência para legislar sobre algo relacionado à
vida do cidadão mineiro, temos de rever o seu papel.

Apelo novamente para que se realize um ciclo de debates e para
que venham a esta Casa o Presidente da UNALE e os Presidentes de
Assembléias Legislativas do País a fim de discutirmos sobre a
competência dos Deputados Estaduais para legislar. Não tenho
dúvida de que devemos legislar sobre essa matéria, em defesa do
cidadão mineiro, que muitas vezes, por força da política econômica,
encontra-se desempregado, sem ter como pagar ao sistema financeiro
habitacional, ao Banco. Pois bem, a Assembléia Legislativa propõe
que o nome desse cidadão não vá para um cadastro de
inadimplentes, mas o Governador do Estado entende que o Deputado
não tem competência para defendê-lo. De minha parte, entendo que
temos competência, sim, para defender o cidadão de Minas Gerais.

Nesta breve discussão que faço, quero encaminhar pela rejeição do
veto do Governador. A Assembléia Legislativa precisa dar um grito de
independência não desta Casa, mas do povo mineiro. Quero saber se
a Câmara dos Deputados está, nessa matéria específica, defendendo
o cidadão de Minas Gerais, pois a Assembléia tem essa
responsabilidade. Encaminho, portanto, pela rejeição do veto,
esperando que os demais Deputados se posicionem da mesma
maneira e que todos estejamos ao lado do cidadão mineiro.

Vejam que os Bancos, que, no primeiro semestre deste ano, tiveram
um lucro líquido de R$9.500.000.000,00, pretendem colocar o nome
desse cidadão mineiro em uma lista de inadimplentes. Assim,
encaminho contrariamente ao parecer que ouvimos, pois entendo que,
se mantivermos esse veto do Governador, estaremos votando contra
o cidadão de Minas Gerais. Portanto, espero que esta Casa mantenha
a sua coerência, acompanhando o que discutimos ainda neste ano
sobre a competência da Assembléia para legislar; espero que esta
Casa realmente assuma o seu papel no Estado em defesa do cidadão
mineiro. Muito obrigado.

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

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nesta Casa,
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dos alunos da Escola Estadual Fernando Otávio, de Pará de
Minas, e dos alunos da Escola Santo Tomás de Aquino, de Belo
Horizonte. Sejam bem-vindos.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.246, que concede aos servidores administrativos da Secretaria da
Saúde o Adicional da Gestão SUS e dá outras providências. A
Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado
relator em Plenário, o Deputado Mauro Lobo solicitou o prazo
regimental para emitir parecer. Na sua ausência, a Presidência, nos
termos do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, designa novo relator
o Deputado Bené Guedes. Com a palavra, o relator, Deputado Bené
Guedes, para emitir seu parecer.

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, o meu parecer é o
seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N4°
15246

Relatório
O Governador do Estado, nos termos do art. 70, inciso II, da

Constituição mineira, por meio da Mensagem n° 30912002, opôs veto
parcial à Proposição de Lei n° 15.246, que concede a servidores
administrativos da Secretaria de Estado da Saúde o Adicional da
Gestão SUS e dá outras providências.

Expirado o prazo da Comissão Especial para emitir o parecer a que
se refere o art. 222 do Regimento Interno, cumpre a este relator
proceder à análise da matéria, o que passo a fazer em seguida.

Fundamentação
O projeto de lei original, ao tramitar nesta Casa Legislativa, recebeu

aperfeiçoamentos que são importantes e procedentes, beneficiando
um universo mais amplo de servidores e corrigindo distinções e
injustiças.

A Emenda n° 29 à Constituição da República impõe um maior gasto
em saúde por parte do Estado. Entendo que esses recursos adicionais
podem perfeitamente cobrir o aumento de despesas decorrentes da
proposição de lei aprovada.

Destarte, não posso concordar com o presente veto.
Conclusão

Em face do exposto, opino pela rejeição do Veto Parcial à
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Proposição de Lei no 15.246.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que, nos
termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7, há quórum para
votação dos vetos constantes na pauta.

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.152, que dispõe sobre o Código de Ética dos
Militares do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial perdeu
prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado
Doutor Viana opinou pela rejeição do veto. A Presidência vai renovar a
votação do veto e irá submetê-lo a votação por escrutínio secreto, nos
termos do art. 261, inciso X, c/c o art. 222 e 263, inciso II do
Regimento Interno. Antes lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que desejarem
rejeitá-lo votarão 'não". A Presidência convida para atuarem como
escrutinadores os Deputados Rêmolo Aloise e Bené Guedes e solicita
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
votação secreta.

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

Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Doutor Viana - Durval Angelo -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Fábio Avelar -
Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Mauro Lobo - Pastor
George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos senhores
escrutinadores que procedam à abertura da urna e à verificação da
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes.

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

0 Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados. Foram encontradas na
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urna 42 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita
aos escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados, votaram "não" 2

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei n°15.152. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.196, que dispõe sobre os Quadros de Pessoal dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto ao art. 18 e ao parágrafo
único do art. 23, e pela rejeição do veto ao § l°do art. 20 e ao art. 26.
A Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto,
nos termos do art. 261, inciso X, c/c os arts. 202 e 263, inciso II, do
Regimento Interno. Em votação, o veto ao art. 18 e ao parágrafo único
do art. 23, com parecer pela manutenção. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para votação
secreta.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio
Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - KemiI Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Mauro Lobo -
Pastor George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes.

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

O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas na
urna 42 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
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escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim' 40 Deputados; votou "não" 1

Deputado; houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno
único, o veto ao art. 18 e ao parágrafo único do art. 23 da Proposição
de Lei n° 15.196. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado. Em votação,
o veto ao § j0 do art. 20 e ao art. 26. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para votação
secreta.

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

Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Sejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Doutor Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Mauro
Lobo - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos senhores
escrutinadores que procedam à abertura da urna e à verificação do
número de sobrecartas com o de votantes.

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

O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas na
urna 42 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados, votaram "não" 40

Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o veto ao § l°do
art. 20 e ao art. 26 da Proposição de Lei n° 15.196. A promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.216, que dispõe sobre a fiscalização de envasilhamento,
comercialização e distribuição de gás liquefeito de petróleo no Estado.
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Designado relator em Plenário, o Deputado Doutor Viana opinou
pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 261, inciso X, c/c os
art. 222 e 263, inciso II, do Regimento Interno. A Presidência solicita
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
votação secreta.

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

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Mauro Lobo - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência
recomenda aos escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de
votantes.

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

O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas na
urna 42 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; votou "não" 1

Deputado; votou em branco 1 Deputado. Está, portanto, mantido, em
turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.231. Oficie-se ao
Sr. Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.237, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Gonçalo do Sapucaí o imóvel que especifica. Designado relator em
Plenário, o Deputado Rogério Correia opinou pela manutenção do
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veto. Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 261, inciso X, c/c os
arts. 202 e 263, inciso II, do Regimento Interno. A Presidência solicita
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
votação secreta.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Belani - Ambrôsio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Doutor
Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Heiy Tarqüínio - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Mauro Lobo - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - Recomendo aos senhores escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes.

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

O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados; foram encontradas na
urna 43 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; votaram "não" 3

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.237. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.251, que dispõe sobre criação, autorização de funcionamento,
acompanhamento, avaliação e reconhecimento dos cursos de
graduação em medicina, odontologia e psicologia oferecidos por
instituições de nível superior no sistema estadual de educação.
Designado relator em Plenário, o Deputado Bené Guedes opinou pela
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manutenção do veto. Em votação, o veto ao art. 2 0 , ao art. 30 e seu
parágrafo único e aos arts. 4 0 e 7°. A Presidência vai submeter a
matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 261,
inciso X, c/c os arts. 202 e 263, inciso II, do Regimento Interno. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para votação secreta.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Doutor
Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira
- João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Mauro Lobo - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos senhores
escrutinadores que procedam à abertura da urna e à verificação da
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes.

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

O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados. Foram encontradas 42
sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados, votaram "não" 2

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.251. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.218, que proíbe o lançamento do nome de mutuário do Sistema
Financeiro da Habitação com prestações em atraso no cadastro dos
serviços de proteção ao crédito. A Comissão Especial perdeu prazo
para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado
Márcio Kangussu opinou pela manutenção do veto. Em votação, o
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veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio
secreto, nos termos do art. 261, inciso X, c/c os arts. 202 e 263, inciso
II, do Regimento Interno. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para votação secreta.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Antônio
Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Giycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Mauro Lobo - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de
sobrecartas com o de votantes.

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

O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados. Foram encontradas 42
sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram 'não" 40

Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.218. A promulgação.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Votação, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.246, que concede a
servidores administrativos da Secretaria da Saúde o Adicional da
Gestão SUS e dá outras providências. Designado relator em Plenário,
o Deputado Bené Guedes opinou pela rejeição do veto. A Presidência
vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos
do art. 261, inciso X, c/c os arts. 202 e 263, inciso II, do Regimento
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Interno. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para votação secreta.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Antônio
Andrade - Aden Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Durval Angelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando
Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Mauro Lobo - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes.

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

O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados; foram encontradas na
urna 43 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 40 Deputados; votaram " não" 2

Deputados; houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em
turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.246. Oficie-se ao
Sr. Governador do Estado.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.429/2001, do Deputado
Bené Guedes, que institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Direitos Humanos opinou por sua aprovação. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Direitos Humanos, que opina pela
aprovação das Emendas n os 1 a 3. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n o

s 1 a
3. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 1.429/2001 com as Emendas no

s 1 a 3. A Comissão de
Direitos Humanos.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.623/2001, do Deputado
Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Bueno Brandão o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o  aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.329/2002, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 2 0 da Lei n°
14.247, de 4/6/2002, e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a Emenda n° 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra
o Deputado Rogério Correia,

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n°
2.329/2002 dá nova redação a artigo da Lei n° 14.247, permitindo a
utilização, para garantia de débitos de responsabilidade do Estado, da
receita proveniente dos dividendos e juros a serem auferidos pelo
Estado como acionista da CEMIG.

Na verdade, trata-se de um acordo de contas que o Governo
Federal teria com a CEMIG, numa dívida do Estado com a CEMIG,
que teria que ser assumida pelo Governo Federal. Uma negociação,
portanto, que o Governo Itamar Franco tem feito com o Governo
Federal. A questão preocupa-nos e por isso apresentamos emenda a
esse projeto. Ao mesmo tempo em que o projeto tramita na Casa,
tramita também um projeto para o qual o Líder do Governo pediu
urgência, que trata da desverticalização da CEMIG e, portanto, da
divisão da CEMIG em três empresas. Temos um posicionamento
contrário a ele. O processo de dividir a CEMIG ou desverticalizá-la é
uma exigência que a ANEEL vem fazendo, do ponto de vista de todas
as empresas elétricas, no Brasil, para facilitar sua privatização. Essa
exigência da ANJEEL, portanto, foi feita com Furnas, com a CEMIG, e
o intuito é sempre facilitar a privatização das empresas de energia
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elétrica no Brasil. O próprio Governador Itamar Franco tinha-se
colocado contrário a esse processo de desverticalização das
empresas de energia elétrica.

Obrigado pela ANEEL a remeter projeto à Assembléia Legislativa, o
Governador disse que, se fosse Deputado, não saberia como votar a
desverticalização, numa clara alusão à sua posição contrária à
desverticalização da empresa.

Não há motivo para dividir a CEMIG, a não ser a privatização.
Acontece que estamos há poucos dias das eleições presidenciais,
período em que um dos temas em debate é exatamente o
comportamento do futuro Governo em relação à privatização das
empresas estratégicas de energia elétrica. Se tudo correr bem, como
esperamos, o modelo privatizante será derrotado nas próximas
eleições, até mesmo já no P turno. Mesmo que não o seja, não é
prudente a desverticalização, como quer a ANEEL, antes do resultado
das eleições.

No presente, está sendo travado um debate público: o modelo
privatizante continua ou não? Teremos um novo modelo de
desenvolvimento brasileiro nacionalista ou continuaremos com o
modelo do entreguismo?

Portanto, não é o momento de desverticalizar a CEMIG, já que isso
serve ao modelo de privatização, a que o povo pode muito bem dizer
"não" no dia 6 de outubro. O projeto não pode ser aprovado nesta
Casa.

Como há interesse do Governo na aprovação do Projeto de Lei n°
2.329, que entrou agora em discussão, reuni-me com o Deputado
Antônio Andrade, Líder do Governo, e com representantes do
SINDIELETRO, para fazermos um acordo quanto ao outro projeto que
já está tramitando. Não sou contrário a que o Governo do Estado faça
seu acerto de contas com o Governo Federal e que os
R$900.000.000.00 do Governo Federal venham para a CEMIG. O
Governo Federal deve fazer o encontro de contas com a CEMIG, e
isso é útil para a empresa. Assim também entende o sindicato e o
povo mineiro. Não queremos, no entanto, que o acerto de contas e a
utilização dos dividendos sejam pressupostos para a divisão e a
entrega da CEMIG.

Obtive do Líder do Governo a garantia de que os projetos andarão
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em separado. Assim sendo, retiro a emenda para que esse projeto
possa andar, mas, ao mesmo tempo, solicito aos Deputados oposição
firme ao outro que divide a CEMIG, uma vez que esse não é o
interesse do Governador, de Minas Gerais nem da CEMIG. E claro
que o Líder do Governo não pôde assumir o compromisso de que o
projeto não andará, mas acertamos que o projeto não será votado a
contragosto dos Deputados nem nos será imposto. Haverá, antes,
muita conversa. Hoje, por exemplo, há um encontro do sindicato com
a CEMIG.

Peço aos Deputados a compreensão para cerrarmos fileira e
impedirmos que o projeto de desverticalização seja aprovado, mesmo
que a ANEEL esteja fazendo essa exigência, que é absurda, porque
pretende a privatização, e, sobretudo, porque está sendo feita num
período em que o povo brasileiro está para decidir sobre a nova
política nacional.

Retiro a emenda, com a convicção de que o projeto que favorece a
CEMIG pode tramitar, mas o outro, que a prejudica, não. Quero a
garantia de que a aprovação do primeiro não pressupõe a aprovação
do segundo, que divide e entrega a CEMIG.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa. ) Aprovada. Fica, portanto, aprovado,
em l o turno, o Projeto de Lei n° 2.329/2002 com a Emenda n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.214/2000, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o acesso a recursos
genéticos nativos e seus produtos derivados, a proteção ao
conhecimento tradicional a eles associado no território do Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto com as Emendas n os 1 a 6,
que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do
projeto com as Emendas n o

s 1 a 6, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ficando prejudicadas as
Emendas n os 1 a 6, da Comissão de Justiça. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Meio Ambiente, com a Emenda
n° 7, que apresenta, ficando prejudicadas as Emendas n os 1 a 6. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do substitutivo, ficam
prejudicadas as Emendas n

o
s 1 a 6. Em votação, a Emenda n° 7. Os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei no 1.214/2000 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n°7.
A Comissão de Educação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.773/2001, do
Deputado Paulo Pettersen, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Faria Lemos o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n°
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.773/2001 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.830/2001, do
Deputado Arlen Santiago, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter imóvel que especifica ao Município de Itumirim. A Comissão
de Justiça conclui pela constitu cio nalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.945/2002, do
Deputado Doutor Viana, que acrescenta o § 50 ao art. 1° da Lei n°
13.694, de 1 0/9/2000, e modifica a denominação das vantagens
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pessoais concedidas aos ex-servidores da MinasCaixa. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n°
1, fica prejudicada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.945/2002 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.987/2002, do
Deputado Eduardo Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Capetinga o imóvel que específica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.987/2002 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.988/2002, do
Deputado João Paulo, que altera disposições constantes na Lei n°
14.062, de 2011112001, e dá outras providências. O parecer da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto, foi
rejeitado pelo Plenário. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.988/2002

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Fica revogado o art. 19 da Lei n° 14.062, de 20 de

novembro de 2001, ficando cancelados os procedimentos
administrativos e judiciais adotados pelo Secretário de Estado da
Fazenda com base no referido dispositivo.".

Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2002.

rÃ



630
Rogério Correia

EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Fica cancelado o crédito tributário proveniente de auto de

infração que tenha como suporte o entendimento fiscal de que o
procedimento adotado pelo contribuinte se faz nocivo à Fazenda
Pública Estadual.

§ 1 1 - O disposto no 'caput' deste artigo não se aplica ao crédito
exigido relativamente a período posterior à cassação do regime
especial.

§ 20 - O ato de cassação será formal, com a devida publicação no
órgão oficial do Estado, sob pena de sua não-eficácia.

§ 30 - Na hipótese de haver o contribuinte garantido o juízo com
carta de fiança bancária, e tendo esta sido levantada sem trânsito em
julgado da sentença, poderá o contribuinte apropriar-se do seu valor,
mediante lançamento em sua conta gráfica de ICMS, sob o título de
outros créditos'.
§ 41 - O valor de que trata o parágrafo anterior será corrigido pela

taxa SELIC' ou outro índice de correção.".
Sala das Comissões, 10 de setembro de 2002.
Miguel Martini
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto duas emendas, uma do Deputado Rogério Correia, que
recebeu o n°2, e outra do Deputado Miguel Martini, que recebeu o n°
3, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com as emendas à Comissão de Fiscalização
Financeira, para parecer.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.373/2001, do
Deputado Sávio Souza Cruz, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.373/2001 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de
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Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.375/2001, do
Deputado Agostinho Silveira, que torna obrigatórios o hasteamento da
Bandeira Nacional e a execução do Hino Nacional nas escolas
públicas do Estado. A Comissão de Educação opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno com as Emendas n°5 1 e
2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n o

s 1 e 2. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.375/2001
na forma do vencido em 1° turno com as Emendas n os 1 e 2. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 2.013/2002, do
Deputado Miguel Martini, que altera os arts. 26, 27, 29, 31 e 34 da Lei
n° 11.404, de 25/1/94, que contém normas de execução penal. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 2.013/2002 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, desconvocando a reunião
extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando os Deputados para
a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

-
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE

2002

ATAS

ATA DA 95a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As nove horas do dia onze de setembro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo e
Arlen Santiago, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Bilac Pinto, Doutor Viana, Edson Rezende,
Marco Régis e Rogério Correia. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião, dispensa
a leitura da ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o Projeto de Lei Complementar n° 53, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o estatuto dos profissionais
da educação pública do Estado de Minas Gerais e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Murílio
Aveliar Hingel, Secretário de Estado da Educação; Frauze Martins
Chequer, Secretário Adjunto dos Direitos Humanos, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 5/9/2002 e Boletins Informativos do
Tribunal de Contas da União referentes aos períodos de 29/7 a
2/8/2002 e de 5 a 9/8/2002. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n

o
s 2.160/2002, no 1° turno (Deputado Dilzon

Meio) e 2.190/2002, no 1° turno (Deputado Ivair Nogueira). Nesse
instante, a Presidência suspende os trabalhos para que a reunião seja
transferida para o Plenário desta Casa. Reabertos os trabalhos, o
Presidente informa que os pareceres sobre os projetos de lei contidos
na pauta, deixam de ser apreciados em virtude falta de quórum.
Passa-se à 3U Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os convidados para discorrerem sobre a
matéria objeto da pauta. Registra-se a presença dos Srs. Murílio
Aveilar Hingel, Secretário de Estado da Educação, acompanhado dos
Srs. Agamenon José Siqueira, Secretário Adjunto; Gilberto José



633
Rezende dos Santos, Subsecretário; Maria de Lourdes Carvalho,
Diretora da Superintendência de Pessoal; e Antônio Carlos Hilário,
Coordenador-Geral do Sind-UTE, acompanhado da Sra. Liliane
Rezende, Assessora do Sind-UTE, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria - Bilac Pinto -

Eduardo Brandão.
ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de setembro de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Batista de Oliveira, Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado
Paulo Piau, por indicação da Liderança do PFL) e Doutor Viana
(substituindo o Deputado Chico Rafael, por indicação da Liderança do
BFDP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de
assunto de interesse da Comissão e comunica o recebimento de ofício
do Sr. José Patrício da Silveira Neto em que solicita o apoio dos
parlamentares a pedido relativo à anulação do termo aditivo à
Resolução n° 2.471, de 1998, encaminhado ao Presidente da
República e ao Ministro da Agricultura. O Presidente acusa o
recebimento, para exame no 1° turno, do Projeto de Lei n°2.241/2001,
da CPI do Preço do Leite, avocando para si a relatoria dele. Esgotada
a matéria destinada à P Parte da reunião, passa-se à 3 a Fase da
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados João Batista de Oliveira em que solicita
a realização de audiência pública da Comissão em Pará de Minas,
para se debater a situação do setor de produção de frangos no
Estado; e Paulo Piau (2) solicitando a realização de audiência pública
da Comissão para se debater o processo de aplicação de multas pela
PMMG aos produtores rurais, a outorga de água, a reserva legal e as
licenças ambientais e solicitando a realização de audiência pública a
fim de se discutir a Lei n° 14.309, que dispõe sobre as políticas
florestais e de proteção à biodiversidade no Estado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente.

rÁ'
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 24/9/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Alvaro Antônio -

Alberto Bejani - Antônio Andrade - Dilzon Meio - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Ermano Batista - Glycon Terra Pinto - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
Márcio Kangussu - Maria Clívia - Miguel Martini - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 25, às
9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 25/9/2002
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Silveira - Alencar da Silveira Júnior - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Durval Angelo - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
João Leite - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Maria Olivia - Rêmolo Aloise.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de
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comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com
a ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também
de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 53/2002
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem n° 306/2002, o Projeto de Lei Complementar
n° 53/2002 dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação
Pública do Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/7/2002, a proposição em
tela recebeu preliminarmente, em exame da Comissão de
Constituição e Justiça, parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta
Comissão para análise dos aspectos relativos a seu mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o Estatuto dos

Profissionais da Educação Pública do Estado de Minas Gerais e
institui o Plano de Carreira da categoria, reunindo as funções de
docência, de apoios pedagógico, técnico e administrativo, com a
observância dos princípios constitucionais e das disposições legais
sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Ao dispor sobre a
estrutura e organização da educação pública, o projeto estabelece,
ainda, os conceitos básicos relativos ao Sistema Estadual de
Educação, aos profissionais da educação e à respectiva carreira, além
de definir as categorias funcionais, a estrutura dos cargos e o quadro
dos profissionais da educação das unidades escolares, do órgão
central e dos órgãos regionais da Secretaria de Estado da Educação.

De acordo com a proposta apresentada, a estruturação da carreira
do profissional da educação pública tem por princípios a valorização e
o aperfeiçoamento profissional, a ascensão na carreira, com ênfase

rÀ
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no desempenho profissional e na formação continuada do servidor
para fins de progressão e promoção, a remuneração compatível com
a complexidade das tarefas e o nível de responsabilidade exigida e o
oferecimento de condições de trabalho adequadas, em conformidade
com a já mencionada lei de diretrizes e bases da educação nacional.

Conforme já mencionado no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, a Lei n° 9.394, de 1996, instituiu a Década da Educação,
determinando, no § 4 0 do art. 87, que até o fim desta década somente
serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados
por treinamento em serviço.

De acordo com a justificação que acompanha o projeto, contida na
mensagem governamental, a proposta apresentada foi precedida de
amplo debate na comissão constituída para elaborar os estudos do
novo Estatuto do Magistério, composta de representantes das
entidades representativas da categoria envolvida e do Ministério
Público Estadual, competente para a defesa dos direitos da infância e
da juventude, conforme o Decreto n° 42.554, de 215/2002.

O projeto em epígrafe pretende garantir a unicidade do regime
jurídico e a humanização da educação pública, que pressupõe a
gestão democrática o Plano de Desenvolvimento da Educação Pública
Estadual e, nas escolas estaduais, os respectivos projetos político-
pedagógicos.

Está configurada, desta forma, a existência de interesse público a
respaldar a proposição em tela.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 53/2002.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Ditzon Meio - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Rogério Correia - Sebastião Navarro
Vieira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 53/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei
Complementar n° 53/2002 dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais
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da Educação Pública do Estado.

Distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, a
proposição recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Em seguida, o projeto foi apreciado pela Comissão de
Administração Pública, que opinou pela sua aprovação na forma
original.

O projeto vem agora a esta Comissão, para receber parecer quanto
aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o
art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O encaminhamento do projeto de lei complementar sob comento

vem atender a uma determinação contida na Lei n° 9.394. de
20/12/96, a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB -,
que, em seu art. 67, estabelece que os sistemas de ensino
promoverão a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes, até mesmo, nos termos dos estatutos e dos planos
de carreira do magistério público, o ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos; o aperfeiçoamento profissional
continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para
esse fim; piso salarial profissional; progressão funcional baseada na
titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho; período
reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho; condições adequadas de trabalho.

Ao examinarmos os aspectos financeiros e orçamentários, é
importante destacar que, concomitantemente à tramitação da LDB, foi
alterado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
por meio da Emenda à Constituição n° 14, de 12/9/96. Com essa
alteração, ficou estabelecida a obrigação de se criar o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, ao qual se vinculariam diversas receitas
dos entes das três esferas de governo.

O referido fundo foi regulamentado pela Lei n° 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, e ficou conhecido como FUNDEF. Assim, a
implementação dos planos traçados pela Lei de Diretrizes e Bases
teria recursos garantidos, independentemente da falta de recursos
públicos de determinado município ou Estado, pois o repasse de
recursos proveniente do FUNDEF seria calculado com base no
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número de alunos	atendidos,	independentemente do
comportamento da receita do ente.

Com isso, o legislador não se preocupou apenas em indicar os
novos rumos que os administradores públicos deveriam dar às
políticas de educação. Criou também um mecanismo que iria garantir
recursos financeiros necessários à adoção dessas medidas.

Entretanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina limitações às
despesas de pessoal, que devem ser observadas por todos os
gestores públicos. Além disso, estabelece vários requisitos para
criação ou elevação de despesas dessa natureza.

De acordo com o Balanço Geral de 2001, as despesas com o
pessoal da Secretaria de Estado de Educação totalizaram
R$3.118.000.000,00, enquanto a totalidade das despesas do Estado,
incluídas aquelas dos Poderes Legislativo e Executivo, são da ordem
de R$7.570.000.000,00. Considerando-se que esse relatório indica
que a Receita Corrente Líquida é de R$11.412.000.000,00, o
percentual de despesa de pessoal em relação à RCL é 62,83%.
Contudo, em virtude de o Tribunal de Contas do Estado ter decidido
que as despesas com inativos não devem ser consideradas nesse
cálculo, em conformidade com a Instrução n° 5/2001, a relação
percentual cai para 36,67%.

Com isso, constata-se que os limites previstos na LRF vêm sendo
cumpridos. Porém, esse fato não exime o Estado de observar as
demais normas contidas nessa lei, principalmente aquelas previstas
no art. 17, em que são elencadas as condições para criação de uma
despesa obrigatória de caráter continuado. Por esta razão, o Poder
Executivo deve atender às exigências legais, ao implantar o Estatuto
dos Profissionais da Educação Pública do Estado, sob pena de editar
atos nulos, conforme prevê o art. 21 da LRF.

Atendendo a sugestão do Deputado Rogério Correia, apresentamos
as Emendas n os 1 a 3, a fim de equacionar problemas relativos à
jornada de trabalho dos detentores de cargos de pedagogo e ajudante
de serviços gerais, bem como estender a todos os profissionais da
educação as regras de progressão horizontal propostas para os
ocupante de cargo de PEB 1 e PEB 2.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
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Complementar n° 53/2002 no 1° turno, com as Emendas n°5 1 a 3,
a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 22 o seguinte inciso III:
"Art. 22- ..........................
III - da classe de Pedagogo é de 24 (vinte e quatro) horas semanais,

podendo optar por 40 (quarenta) horas semanais.".
EMENDA N°2

Acrescente-se ao art. 22 o seguinte inciso III:
"Art. 22- .........................
III - da classe de Ajudante de Serviços Gerais é de 30 (trinta) horas

semanais.".
EMENDA N° 3

Dê-se ao § 20 do art. 27 a seguinte redação:
"Art. 27 - .........................
§ 20 - O vencimento básico do servidor ocupante de cargo efetivo

será acrescido de 5% (cinco por cento) a cada progressão horizontal."
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

Eduardo Brandão - Sebastião Navarro Vieira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.056/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Virginópolis o imóvel que especifica.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nos
1 e 2, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de ser
analisada, nos lindes estabelecidos no art. 102, VII, "d". do Regimento
Interno.

Fundamentação
O bem público a que se refere o projeto é constituído de um terreno

urbano com 780m 2 e edificação, onde funciona, em regime de cessão
de uso, a sede da Prefeitura Municipal de Virginópolis.

Visto que o imóvel foi originalmente doado ao Estado sem que lhe
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fosse imposta qualquer condição, conclui-se que a alienação ora
pleiteada deva ser efetivada mediante a forma de doação, como
corretamente está consignado no projeto de lei.

Vale esclarecer, também, que as duas emendas apresentadas têm
por escopo, de um lado, corrigir equívoco quanto à finalidade a ser
dada ao imóvel, a saber, a instalação de sede da Prefeitura Municipal,
e não de biblioteca pública, como consta no texto original; e, de outro,
por exigência legal, fazer constar no projeto cláusula de reversão do
bem ao patrimônio do Estado, uma vez cessada a causa que justificou
a sua doação.

No tocante ao exame que nos compete efetuar nesta fase, temos a
declarar que a alienação do imóvel não acarretará despesa ao erário
público estadual, uma vez que ela não envolve desembolso de
recursos, por se tratar de simples doação. Portanto, sob o ponto de
vista financeiro ou orçamentário, não há óbice à aprovação do projeto
de lei.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.056/2002.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - :Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.160/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em
estudo visa à proibição, nos serviços de radiofusão e nas emissoras
de televisão, da execução de música cuja letra contenha expressões
atentatórias à morai e aos bons costumes, que faça apologia a
qualquer tipo de violência ou que utilize termos de baixo calão.

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

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que perdeu prazo para
sua apreciação.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer,
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nos lindes de sua competência.

Fundamentação
A proposição sobre a qual nos debruçamos objetiva proibir a

execução, pelos serviços de radiofusão e nas emissoras de televisão,
de música cuja letra contenha expressões atentatórias à moral e aos
bons costumes, que faça apologia a qualquer tipo de violência ou que
utilize termos de baixo calão.

Justifica o autor do projeto que as emissoras de rádio e televisão
vêm cada vez mais veiculando músicas apelativas, com letras que
agridem o telespectador, principalmente as crianças. Além disso, são
veiculados clipes musicais que exibem expressões vulgares e até
pornográficas.

Este relator considera meritória a proposição e, por não acarretar
impacto financeiro ao erário público, entende que o projeto deve
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.160/2002.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ivair Nogueira -

Sebastião Navarro Vieira - Eduardo Brandão.
PARECER PARA O l o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.190/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em pauta isenta
de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - as motocicletas utilizadas para o transporte
público de passageiros na categoria de aluguei (moto-táxi).

Distribuída a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
da proposição.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer, em obediência ao art.
188, c/c o art. 102, VII, do Regimento interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva isentar de pagamento do

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - as
motocicletas utilizadas para o transporte público de passageiros, na
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categoria aluguel-táxi, adquiridas com ou sem reserva de domínio.

A legislação tributária que estabelece a isenção relativa ao IPVA
para táxi fala em veículos de transporte de passageiros na categoria
aluguel. A interpretação dessa norma legal tem sido entendida no
sentido de favorecer com esse benefício fiscal os automóveis táxis,
não se contemplando as motocicletas que também realizam esse tipo
de transporte. Assim, a proposição em análise vem dar clareza ao
inciso V do art. 3 0 da Lei n° 12.735, de 30/12197, com a redação dada
pelo art. 8° da Lei n° 14.135, de 29/12/2001, e concede a isenção do
IPVA para a moto-táxi.

A medida prevista no projeto em apreço é de grande alcance social
e se traduz em inexpressiva perda de receita; todavia, devemos
observar a Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal. Em seu art. 14, essa lei dispõe que
o benefício fiscal do tributo importa renúncia de receita tributária e
deverá ser acompanhado de estudo de impacto financeiro-
orçamentário no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
exercícios financeiros seguintes, além da demonstração de sua
compatibilidade com as metas fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Necessário se faz, portanto, que se realize um ajuste.
Desse modo, estamos apresentando a Emenda n° 1, para adequar o
projeto à citada lei.

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

2.190/2002, no 1° turno, com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Acrescente-se o seguinte artigo:
"Art. .... - Os benefícios previstos nesta lei serão concedidos

mediante cumprimento, pelo Poder Executivo, dos dispositivos
referentes à renúncia de receita constantes na Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.".

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dilzon Meio -

Rêmolo Aloise.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
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COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 24/9/2002, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra.
Ana do Carmo de Souza, ocorrido em 19/9/2002, em Pedro Leopoldo.
(- Ciente. Oficie-se.)

COMUNICAÇOES
- O Sr. Presidente despachou, em 25/9/2002, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dimas Rodrigues (2), dando ciência à Casa do

falecimento da Sra. Eliana Aparecida Teixeira e Figueiredo Silva,
ocorrido em 7/9/2002, em Paraopeba, e da Sra. Maria Cardoso da
Silva, ocorrido em 23/9/2002, em Janaúba. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia (2), dando ciência à Casa do falecimento
do Sr. João Baptista Rezende Alves, em 24/9/2002, em Belo
Horizonte, e do Sr. Jason Soares de Albergaria, ocorrido em
24/9/2002, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/9/2002
Presidência do Deputado Márcio Kangussu

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - João Leite
- João Paulo - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu -
Maria Olívia - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - As 14h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, desconvoca
a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 26, às 9 horas, nos
termos do edital de convocação, bem como para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 212 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 20/9/2002
Presidência do Deputado Adelino de Carvalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Leitura da
mensagem do Sr. Presidente - Leitura do histórico da Igreja
Evangélica Reino dos Céus - Palavras do Deputado Adelino de
Carvalho - Apresentação musical - Palavras da Pastora Eva de
Carvalho - Palavras da Bispa Glória Mariana de Alcântara Lima -
Entrega de placa - Apresentações de dança - Realização de oração -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelino de Carvalho) - As 20h15min,

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Agostinho Patrús, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa as

Reverendíssimas Sras. Pastora Primaz Eva de Carvalho, Presidente
cia Igreja Evangélica Reino dos Céus; e Bispa Glória Mariana de
Alcântara Lima; e os Reverendíssimos Srs. Oscar Vicente Ferreira,
Mestre da Igreja Reino dos Céus; Bispo Nilson de Jesus; Bispo Paulo
Reis; e Bispo Paulo Cristian.

Destinação da Reunião
O locutor - Senhoras e senhores, destina-se esta reunião a

homenagear a Igreja Evangélica Reino dos Céus.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para, de pé, ouvir o Hino
Nacional.

- Procede-se a execução do Hino Nacional.
Leitura da Mensagem do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - Neste momento farei a leitura da mensagem do
Deputado Antônio Júlio, Presidente desta Casa. (- Lê:)

"Nesta Reunião Especial em homenagem à Igreja Evangélica Reino
dos Céus, esta Presidência tem a honra de dar início à reunião
especial em homenagem à Igreja Evangélica Reino dos Céus.

Não se pode negar a importância da religião para todas as
civilizações. Desde o início da história da humanidade, os valores
religiosos reforçam a conduta ética e moral que deve pautar a nossa
vida e a fé que nos conforta e nos prepara para enfrentar as
adversidades.

Exercendo sua religiosidade, o homem fortalece seus vínculos com
a comunidade à qual pertence, procura acentuar suas virtudes e
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controlar seus instintos na tentativa de se aproximar do Criador.

Nos últimos anos, as igrejas evangélicas e pentecostais têm-se
multiplicado em nosso País. Esse fenômeno se deve à capacidade
dessas instituições de perceber as necessidades das pessoas e
procurar supri-Ias.

Neste momento delicado por que passamos, quando o crime e a
violência vicejam em nossa sociedade e o desemprego ameaça a
estabilidade de várias famílias, são as igrejas de diferentes credos que
oferecem abrigo e consolo àqueles que se sentem confusos e
assustados.

Os templos religiosos funcionam como centros de convivência, onde
as pessoas são ouvidas, acolhidas e amparadas. Nesses espaços, o
indivíduo sente-se aceito e seguro e busca forças para superar os
desafios do dia-a-dia.

A valorização dos princípios morais e espirituais é o caminho para a
construção de um novo país, mais justo e solidário, capaz de oferecer
a todos os seus cidadãos vida digna e honesta. Para tanto, é de
fundamental importância o trabalho das diversas instituições
religiosas, entre as quais se destaca a Igreja Evangélica Reino dos
Céus.

A Cruzada Missionária Reino dos Céus foi iniciada em 2811181, por
pequeno grupo de pastores, liderados pelo Deputado Adelino de
Carvalho. Entre esses religiosos, destacam-se o Mestre Oscar Vicente
Ferreira, nosso homenageado nesta noite, o Bispo Mauro Venâncio
dos Reis, exemplo de luta, humildade e persistência, a Bispa Glória
Mariana de Alcântara Lima e a Pastora Primaz Eva de Carvalho,
Presidente da Convenção Nacional da Igreja Reino dos Céus.

A Pastora Eva de Carvalho, cantora Gospel, natural de Montes
Claros, formada em Teologia pelo Seminário Teológico Reino dos
Céus, é esposa do Deputado Adelino de Carvalho e sua companheira
na luta pela criação da Igreja Reino dos Céus. Atualmente, com o
auxílio da Bispa Glória, administra as obras da Igreja em todo o Brasil.

A Cruzada Missionária Reino dos Céus foi transformada em igreja
no ano de 2001 e hoje conta mais de 700 pastores, evangelistas e
obreiros, além de 140 mil fiéis, espalhados por todo o País.

Em nome desta Casa e do povo mineiro, cumprimento os membros
da Igreja Reino dos Céus pelo importante trabalho que vêm realizando



648
em nosso Estado. Deputado Antônio Júlio, Presidente."

Leitura do Histórico da Igreja Evangélica Reino dos Céus
O locutor - Neste momento, faremos leitura do histórico da fundação

da Igreja Reino dos Céus. (- Lê:)
'A Cruzada Missionária da Igreja Reino dos Céus iniciou-se no dia

28/1/81, com um pequeno grupo de irmãos, liderados pelo Missionário
Adelino de Carvalho. Entre os irmãos que iniciaram a obra, destaca-se
a presença efetiva do grande companheiro do Apóstolo da Igreja,
nosso homenageado desta noite, e do Mestre Oscar Vicente Ferreira.

Ex-combatente, marca de coragem e bravura, o Mestre Oscar
enfrentou todas as lutas e venceu todas as batalhas para que a obra
da Igreja Reino dos Céus pudesse chegar ao grau de credibilidade de
receber esta homenagem.

A presença do Bispo Mauro Venâncio dos Heis, nas horas difíceis,
enfrentando perseguições e injustiças, não pode deixar de ser
lembrada pois suas atitudes serão enaltecidas pelas gerações futuras
que ocuparão o glorioso assento no Reino dos Céus.

Ao Bispo Mauro Venãncio, o reconhecimento pela grandeza de seu
exemplo, luta, humildade e persistência.

Nesta homenagem, que hoje entra para os anais da história desta
Assembléia Legislativa, registra-se também o trabalho e dedicação da
Bispa Glória Mariana de Alcântara Lima, que, comprovadamente, foi
capaz de superar todos os obstáculos para enfrentar, ao lado do
Apóstolo da Igreja e da Pastora Primaz Eva de Carvalho, o vale da
sombra e da morte que a obra vivenciou no início dos anos 90.

O protótipo da mão de Deus, reconhecida como a mão que
abençoou a formação da Igreja, na visão da mão ministerial, com
cinco dedos estruturais, se faz com os seguintes ministros: Apóstolo
Adelino de Carvalho, Pastora Primaz Eva de Carvalho, Mestre Oscar
Vicente Ferreira e os Bispos Mauro Venâncio dos Reis e Glória
Mariana de Alcântara Lima.

A Igreja Reino dos Céus é homenageada, nesta noite, pela sua
história de luta e de glória na conquista de seus mais de 140 mil
membros e freqüentadores, espalhados como a plantação de Deus
por todo o Brasil.

Aos presbíteros eleitos em pleno exercício do mandato e aos
presbíteros que um dia tiveram a honra e ocupar a liderança da Igreja,
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eis aqui as nossas homenagens.

Aos oficiais da Igreja que ocupam cargos de confiança no diaconato,
na diretoria das igrejas e congregações e a todos aqueles que
cooperam como atalaias da casa de Deus, dando exemplo de fé e
abnegação, eis o reconhecimento histórico da sociedade mineira.

A história da cruzada Reino dos Céus teve uma curva ascendente
em 1990, quando, em meio à crise por que a obra passava, Deus
levantou a Pastora Primaz Eva de Carvalho ao lado do Apóstolo.

A Pastora Primaz, com um ministério formado pelos Bispos Mauro
Venâncio dos Reis, Glória Mariana, Nilson de Jesus, Paulo Reis e
Paulo Christian, na Igreja Reino dos Céus, conta hoje mais de 700
pastores, evangelistas e obreiros que ocupam o altar e lideram com
dignidade a multidão de fiéis que professam a fé em nosso Senhor
Jesus Crista. Os pastores do Reino dos Céus são considerados
verdadeiros heróis da fé, pela garra e determinação para ganhar o
Brasil para Crista.

A Pastara Primaz Eva de Carvalho assumiu a direção da cruzada
Reino dos Céus e ocupou quase todos os cargos da diretoria até
chegar à Presidência da Convenção Nacional Natural de Montes
Claros, em Minas Gerais. Ela é filha de Geraldo Pereira Santos e
Maria Antônia de Jesus. Converteu-se ao cristianismo quando tinha
apenas 13 anos de idade e aos 15 anos já iniciava sua carreira como
evangelista até chegar a ser ministra evangélica.

E formada em Teologia pelo Seminário Teológico Reino dos Céus,
cantora de música gospel tendo já gravado quatro CDs, e hoje é uma
liderança respeitada no meio evangélico; casada há 11 anos com o
Apóstolo Adelino de Carvalho tem duas filhas Eva Daniela Carvalho
Lino, 10 anos, e Eva Gabriela Carvalho Lino, 8 anos. Foi a Pastora
Primaz Eva de Carvalho que, juntamente com a bispa Glória Mariana
Alcântara Lima, assumiu a administração da obra no Brasil e fez de
uma pequena cruzada uma grande Igreja.

Na verdade, a obra é de Deus, mas a realização é dos homens e
mulheres que abraçam a causa com amor e dedicação.

Em 1995, a cruzada recebe a revelação do reino profetizado pelo
Apóstolo. Em 1998 o povo da cruzada Reino dos Céus se transforma
num verdadeiro exército e vai para as ruas para eleger o seu líder.

A história da cruzada se encerra no ano de 2001 quando se cumpre
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a promessa de revelação da Águia registrada no apocalipse. A
Cruzada durou 20 anos; o mesmo tempo de que nos falam as
Escrituras que Jacó lutou para ser o Israel de Deus.

No ano de 2001, a Cruzada Reino dos Céus foi transformada pelo
Espírito de Deus na gloriosa Igreja Reino dos Céus.

Com asas de Águia, a Igreja Reino dos Céus começa a alçar vôos
mais altos, assumindo a responsabilidade da liderança evangélica na
pregação do evangelho do reino.

Senhoras e senhores, a Assembléia do Estado de Minas Gerais em
sessão solene, nesta noite, tem a honra de homenagear todos os
vencedores que fazem parte da gloriosa Igreja Reino dos Céus.

Palavras do Deputado Adelino de Carvalho
Pastora Eva de Carvalho, Bispa Glória Mariana, Mestre Oscar,

Bispos Nilson de Jesus, Paulo Reis e Paulo Cristian, senhoras e
senhores, venho a esta tribuna como parlamentar eleito por todos os
presentes, que em 1998 lutaram para que tivéssemos
representatividade no parlamento.

A Assembléia Legislativa tem 77 Deputados, cada um representa
um segmento da sociedade. Temos representantes de todas as
camadas sociais, segmentos espirituais e propostas, muitas delas
discordantes das nossas. Mas nos fóruns de debates que realizamos
temos a oportunidade de colocar o nosso pensamento cristão, de
sublimar a fé que aprendemos na valorização do ser humano e no
respeito que nós, evangélicos, aprendemos quando entramos numa
igreja.

E muito gratificante vê-los todos aqui. Imaginava ver muitas
senhoras de cabelos brancos e jovens nesta homenagem.

A Igreja é formada de jovens, mas também de pessoas que
mostram, por seus cabelos brancos, ter experiência de vida, luta e
marcas de sofrimento, pela qual muitos de nós não tivemos a
oportunidade de passar, mas teremos de aprender.

Quantos companheiros aqui lutaram, em momentos difíceis, contra
as injustiças que a obra sofreu? Quantas vovós e vovôs lutaram para
manter abertas as portas da Igreja, para que pudessem receber
jovens que estavam sendo destruídos pelas drogas, bebida, enfim, por
esse mundo cão, que induz adolescentes e juventude a entrar por
descaminhos, a perder a identidade com a família, a desrespeitar o
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pai e a mãe e, muitas vezes, a não pensar no dia de amanhã, pois
falta orientação, já que o mundo leva as pessoas a pensar no dia de
hoje sem perspectiva de futuro, sem implantar no coração a lei da
semeadura que Jesus nos ensinou e que tanto aprendemos nas
igrejas evangélicas.

Quando fazemos o bem, o estamos fazendo a nós mesmos. Quando
seguimos os ensinamentos de Jesus, estamos, primeiramente,
colocando a nossa vida no altar de Deus, buscando a nossa salvação
e a da nossa casa e família, bairro e cidade, Estado e país.

Gostaria que todas as pessoas do mundo soubessem quanto é
maravilhoso servir a Deus, que todos os jovens do mundo sentissem
um pouco do sabor que é estar dentro da Igreja Reino dos Céus,
glorificando o nome de Jesus e vivendo a alegria do Reino, que as
pessoas provassem o que • provamos, gostamos e de que nos
alimentamos: a comunhão, a amizade, a alegria, a felicidade de
sentar-se à mesa do Senhor, receber a Sua ceia e dizer: "Honro-me
por ter sido escolhido por Deus para ser diferente.

A Igreja Reino dos Céus recebe esta homenagem pela ousadia, pela
coragem que temos de anunciar a nossa fé, sem sequer termos um
pingo de constrangimento ou de vergonha em dizer: "Sou crente,
glória a Deus por isso, essa é a minha fé". Não temos vergonha em
rejeitar bebida alcóolica, participar de coisas que destroem o corpo
humano, como drogas, cigarro e outros vícios, pelo contrário,
honramo-nos de carregar a palavra de Deus, de mostrar a águia que
somos por dentro e por fora, no símbolo maior da nossa fé.

Outro dia, aqui, um Deputado disse-me: "As igrejas evangélicas
deveriam colocar psicólogos, dentistas, médicos para fazer trabalho
social, pegar o dinheiro do dízimo para dar cesta básica, remédio,
tratamento. Disse-lhe: "V. Exa., primeiro, não sabe o que é uma igreja
evangélica. Segundo, todas as igrejas evangélicas fazem trabalhos
sociais". Disse-me: "Perto da minha casa há um pastor que só sabe
ficar pregando e cantando. Nunca vi dar nada a ninguém". Disse-lhe:
"Estamos no parlamento mineiro, e ninguém aqui é bobo. Todos
temos ciência de tudo que acontece no Governo do Estado. Sabemos
dos gastos que o Governo do Estado tem e podemos dizer que o
Governo Federal e as Prefeituras também os têm. Sabemos a
quantidade dos recursos, das verbas destinadas a combater a droga.
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V. Exa. sabe disso, porque o orçamento passa por esta Casa, a
quantidade de recursos, de dinheiro público que é gasto nas
penitenciárias". Disse que sim. 'Sabe quanto gasta o Governo para a
recuperação de drogados em clínicas especializadas?" "Sim". "V. Exa.
sabe que o marginal que é levado a uma penitenciária sai de lá mais
marginal, que um traficante levado a uma penitenciária ou clínica sai
de lá pior do que entrou? Quanto custa para o Governo manter uma
pessoa no presídio, quanto gasta o Governo para tentar reabilitar um
ser humano para a sociedade? Sabemos, e V. Exa. sabe, que as
penitenciárias não dão conta dessa recuperação e que o Governo
gasta milhões com centros de reabilitação do menor infrator, com
penitenciárias, clínicas de reabilitação de jovens drogados. Gastam-se
milhões e milhões de reais." Disse que sim. Perguntei-lhe, então, se
esses milhões de reais são recuperados ou se algum marginal é
reabilitado. Disse: "Sai pior do que entrou". Disse-lhe, então: "Pegue
esse marginal, coloque-o na Igreja deste Pastor e mande aceitar
Jesus, para ver se deixa o crime e é reabilitado para a sociedade.
Pegue esse marginal e coloque em qualquer igreja evangélica,
mande-a aceitar Jesus e participar do "Vale da Decisão", para ver se
não é reabilitado".

A Igreja Evangélica do Reino dos Céus e as demais igrejas
evangélicas não recebem o respeito da sociedade mineira e brasileira
pela 'beleza das seus olhos"; não, é porque somos bonitas, mas
porque temos um serviço prestado. E difícil encontrar uma pessoa em
qualquer camada social que não conheça alguém que era drogado ou
marginal e foi recuperado na Igreja. E, quando talo em drogas, estou
incluindo a bebida alcoólica.

Sabem por que o mundo e o Brasil ainda não se tornaram
verdadeiro caos? Por causa das igrejas evangélicas, que pregam a
paz. A esperança do mundo são as igrejas evangélicas; onde se
planta uma igreja evangélica a criminalidade diminui.

Para encerrar, conto que há 21 anos um amigo me disse: "Sua igreja
tem muito povo, muito pobrezinho". Lembro-me de que, realmente, em
nossa igreja havia pessoas sofredoras, humildes. Essas mesmas
pessoas continuaram na igreja, e meu amigo disse outro dia: "Como a
sua igreja mudou, como tem carro parado na porta, como o povo anda
bem-vestido! O que aconteceu?". Respondi: "O que aconteceu é que
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aquele povo que você viu há 21 anos, formado por pessoas bem
pobrezinhas, hoje tem alegria de viver, tem paz para viver.
Constituíram família, alguns deram estudo aos filhos, outros lhes
deram profissão, o pai parou de beber, a mãe deixou de fumar, o
jovem deixou a droga. Hoje somos povo humilde e vamos continuar
sendo, mas de cabeça erguida, família estruturada, vida estruturada
na dignidade de quem serve a Deus! Erga a sua cabeça, meu irmão!
Esta homenagem é para você. O doutor que está aqui, a vovó
lavadeira, erga a cabeça, porque esta homenagem é sua, porque você
está fazendo essa obra".

Se a igreja estivesse pronta, não teria gosto, prazer. O difícil é
pegarmos uma obra e uma igreja como encontramos! Muitos aqui, no
seu bairro, na sua cidade, encontraram uma igreja pequena, pagando
aluguel, em dificuldade, às vezes com poucas pessoas. E com luta,
garra, ajudando alma a alma, vida a vida, pessoa por pessoa, estamos
fazendo para o nosso Deus uma grande obra. E não somente para
Deus. Ai do mundo se não fosse o sal da terra, a luz! Hoje, a
Assembléia Legislativa recebe todos os irmãos para abençoar esta
Casa. Parabéns!

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Igreja Sede

Estadual de Belo Horizonte - Ministério de Louvor Dokimos, que
apresentará a música "Vejo que a vitória".

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras da Pastora Eva de Carvalho

Deputado Adelino de Carvalho, Glória, Oscar Vicente, Nilson de
Jesus, Paulo Reis, Paulo Cristian, senhoras e senhores, boa-noite. E
uma alegria muito grande, a "Reino dos Céus" está em festa, porque
todos estamos sendo coroados. Se pudesse, citaria o nome de todos
os membros, mas não é possível, devido à grande quantidade.

Mas a "Reino dos Céus" está sendo homenageada em várias partes
do Brasil, porque se expandiu muito. O principal homenageado aqui é
o Deus da Glória, é o Senhor do Reino dos Céus, o Senhor Jesus.

A Igreja Reino dos Céus está registrada no livro de Mateus, cap. 16,
versículos 18 e 19. Quem está com as Sagradas Escrituras pode abri-
Ias.

"Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a
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minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares na terra será
ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus."

Palavra de Deus. Palavras da salvação.
Estamos vivendo um momento histórico. Há 21 anos, Deus deu ao

apóstolo Adelino de Carvalho uma visão do Reino. Como já foi lido na
história da Igreja, era apenas ele. Reuniu-se ali um grupo de irmãos,
ele orou, Deus abençoou, curou o outro, e ele, então, começou a
pregar, propiciar o estudo do discipulado maior, onde formou o corpo
da Igreja. Vieram pastores, mestres, evangelistas, diáconos,
diaconizas, presbíteros, uma juventude muito numerosa, e foi se
formando a Cruzada Reino dos Céus, com muita luta, desafios,
perseguições. A palavra diz, e algumas vezes somos considerados
loucos por trazer essa palavra revelada. Mas Adelino de Carvalho, em
Belo Horizonte, foi considerado louco por dizer que Deus tinha dado a
ele visão e responsabilidade de implantar, na terra, o Reino dos Céus.
Reino dos Céus não é placa de Igreja, religião, é a palavra. Diz o
Senhor Jesus: 'Esta é a minha Igreja". Esta é a Igreja pela qual Jesus
derramou seu sangue. Temos grandes heróis da fé. Permitam-me
citar alguns irmãos que não pudemos citar no histórico da Igreja.
Citamos apenas cinco, mas poderia citar grandes missionários,
guerreiras, que lutaram ombro a ombro, passo a passo, dias e noites
de oração, enfrentaram lutas pregando essa palavra para que almas
se convertessem, para que estivessem hoje, aqui, pastores, pastoras,
irmãos e missionários, que têm, nos céus, grande recompensa.
Temos a missionária Maria Ferreira, que é um exemplo, a missionária
Maria Evangelista, guerreira do Senhor Jesus, lutando e batalhando.
Temos muitos jovens pastores e pastoras, porque a Igreja começou
há 21 anos e esse pequeno grupo foi se multiplicando. Temos, hoje,
número muito grande de pastores e pastoras jovens, que fazem parte
desse ministério glorioso. Irmãos pioneiros, como o Irmão Galdino,
que conhecemos e amamos tanto: o Irmão João Faustino, outra
pessoa que faz parte dessa história; nossa querida Irmã Venância, de
Lagoa Santa; Irmã Carmelita, que faz parte dessa história gloriosa;
Irmã Antônia, da Catedral da Esperança.

Haveria de ter um livro muito grande e passaria não só o período
desta solenidade, mas toda a noite, para ler o nome desses irmãos

rs



655
guerreiros.

Mestre Oscar, que faz parte da Mesa, trabalhou e lutou muito e tem,
na minha vida pessoal, uma história, da qual sabemos. O plano de
Deus na minha vida foi revelado por Ele ao Mestre Oscar, que me viu
pregar pela primeira vez quando eu tinha 16 anos de idade. E, hoje, é
motivo de muita honra estarmos aqui, ocasião em que a Igreja Reino
dos Céus é homenageada, recebendo uma linda placa, dizendo a
essa Igreja que toda a honra e toda a glória damos a Cristo; todo o
louvor, toda a língua confessa esse nome. Todos os joelhos dobram-
se a esse nome, porque Ele é o autor da nossa fé.

O dia 20 de setembro é motivo de muito orgulho para o povo do
Reino dos Céus, que está sendo homenageado por esta Casa.

Diz a palavra que o Senhor nos colocou por cabeça e não por
cauda. Isso significa que podemos dar glória a Deus; dizer obrigado a
Jesus, por termos nascido de novo, e obrigado a Deus, porque hoje
conhecemos a alegria e fazemos parte de uma família muito grande, a
do Reino dos Céus. E essa família está crescendo em todo o Brasil.

Esta homenagem é para vocês, para o Apóstolo Adelino de
Carvalho, para os bispos da Igreja Reino dos Céus, para os pastores
e pastoras, missionários e pregadores dessa palavra. E dedicada
também aos presbíteros e presbíteras do Reino dos Céus, diáconos e
diaconisas desta Igreja gloriosa, oficiais e a essa juventude. Parabéns!

Lutamos muito, Pastora Primaz, Presidente da Igreja Reino dos
Céus. Se cheguei até aqui é porque você esteve ombro a ombro
comigo e é responsável pelo crescimento desta Igreja em todo o
Brasil.

Que Deus abençoe cada um dos presentes. Muito obrigada.
Palavras da Bispa Glória Mariana de Alcântara Lima

Deputado Adelino de Carvalho, Pastora Eva de Carvalho, Mestre
Oscar, Nilson de Jesus, Paulo Reis, Paulo Cristian, estou muito alegre
por estar nesta Casa.

Agradeço primeiramente ao nosso Deus todo-poderoso por este
momento, por estar recebendo esta homenagem especial, juntamente
com a Igreja Reino dos Céus.

E, se hoje, temos o privilégio de estar aqui recebendo esta
homenagem, devemos agradecer principalmente ao Deputado e
Pastor Adelino de Carvalho e a sua esposa, Pastora Primaz Eva de
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Carvalho, pois são estes guerreiros, heróis da fé que sempre
carregaram a bandeira do Reino dos Céus.

Lembro-me de que, há 13 anos, ainda no tempo da Cruzada Reino
dos Céus, quando comecei o meu ministério na área administrativa
desta Igreja, ao lado do pastor Adelino de Carvalho e da Pastora
Primaz Eva de Carvalho, por muitas vezes, choramos juntos de
tristeza e desespero pela situação em que se encontrava essa Igreja,
praticamente falida, endividada e caluniada. Tínhamos tantas dívidas
que o Pastor Adelino de Carvalho vendeu tudo o que tinha na época e
dormiu até no chão do escritório da Igreja. Recebíamos visitas de
oficiais de justiça todos os dias, foram penhorados os bancos, o som
da igreja e até a mesa da Santa Ceia foi penhorada por causa das
perseguições que sofremos. Os irmãos, fiéis convertidos, sabem do
que estou falando, como dói o nosso coração assistir a uma cena
dessas, pois tudo foi construído com muito sacrifício e muitas lutas,
muito amor do povo para com a Casa de Deus. Tivemos que pagar
caro a advogados para nos defender das leis dos homens. E, nos
processos que sofremos, fomos absolvidos, pois foi provado que não
devíamos nada.

Pregar a palavra de Deus não é crime, levar as pessoas a se
converterem ao Senhor Jesus também não é crime. Fazer o trabalho
social que a Igreja Reino dos Céus faz, recuperando pessoas para a
sociedade, libertando dos vícios, não é crime. E é isso que essa Igreja
faz. Recupera pessoas e as conduz aos caminhos do Senhor Jesus,
aos caminhos da salvação.

Sofremos sérias perseguições, muitas delas políticas, por parte até
de alguns governantes e parlamentares. Hoje muitos deles não estão
mais no poder. E estes na época não acreditaram nesta Igreja, não
acreditaram em seu líder espiritual, e fomos muito humilhados. Mas a
Palavra de Deus diz que os humildes serão exaltados. E hoje todas
essas pessoas que um dia caluniaram, podem assistir, presenciar e
aplaudir esta Igreja que o Senhor Jesus levantou com toda a força e
poder. Por isso, estar aqui hoje, nesta Casa Legislativa, local onde
grandes parlamentares, homens e mulheres fazem, votam e regem as
leis deste Estado, é um presente e uma resposta de Deus para muitos
que não acreditaram em que esta Igreja pudesse chegar aonde
chegou, que não acreditaram neste líder aqui presente, que hoje está
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representando o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Mas o que muitos precisam é conhecer este Deus
que está com esse homem e com todos nós.

Este é apenas mais um passo que a Igreja Reino dos Céus está
dando; recebendo esta homenagem tão ilustre no Estado de Minas
Gerais. Eu sei que em breve, nacionalmente e internacionalmente,
muitas homenagens serão prestadas a esta Igreja, pois o crescimento
do Reino dos Céus é em todo o mundo. 'E será pregado este
evangelho do Reino a todas as nações, então virá o fim."

Parabéns ao Deputado e Pastor Adelino de Carvalho! Nada disso
estaria acontecendo se não fosse o seu amor por esta obra, sua
bravura e fidelidade.

Parabéns à Pastora Primaz Eva de Carvalho pela sua dedicação,
amor, carinho e paciência para com todos nós!

Parabéns ao Mestre Oscar pela sua perseverança e lealdade por
esta obra!

Parabéns a todos os bispos, pastores, mestres, evangelistas,
missionários, oficiais e membros da Igreja Reino dos Céus! Divido a
homenagem a todos vocês.

Agradeço a Deus por fazer parte desta família, por ter me dado essa
família linda, que é a família Reino dos Céus.

Agradeço também a todos os organizadores deste evento, à
Presidência desta Casa e a todos os presentes nesta solenidade.

Obrigada a todos.
Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Presidente desta reunião, Deputado
Adelino de Carvalho, fará entrega de placa alusiva a esta homenagem
à Sra. Eva de Carvalho, com os seguintes dizeres: "A homenagem da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais à Igreja Evangélica
Reino dos Céus, pelos relevantes serviços prestados à comunidade".

- Procede-se à entrega de placa.
Apresentações de Dança

O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação do
Grupo de Dança Apocalipse Desafio e Resgate, da Igreja Reino dos
Céus do Bairro Industrial, com a música " One nation crew".

- Procede-se à apresentação.
0 locutor - Neste instante, fará sua apresentação o Grupo de Dança
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Israel, da Igreja Catedral da Esperança da Pampulha, com a
música "De onde vem o meu socorro".

- Procede-se à apresentação.
Realização de Oração

O Mestre Oscar Vicente Ferreira - Seleta assistência da Rede dos
Céus, vamos invocar a Deus para que a Igreja Reino dos Céus receba
sua benção. Gostaria que todos se levantassem, com as mãos para
os céus.

- Procede-se à oração.
O Sr. Presidente - Agradeço a todos a honrosa presença e registro

que esta Casa, durante a atual legislatura, jamais recebeu tanta gente
de uma só vez, como se vê nesta homenagem à Igreja Reino dos
Céus.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião especial de segunda-feira, dia 23, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 213 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 23/9/2002
Presidência do Deputado Eduardo Brandão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Prof. Ulysses de Oliveira Panisset - Entrega
de placa - Apresentação musical - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Agostinho Patrús - Eduardo Brandão - Rêmolo

Aloise.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - As 20h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Composição da Mesa

O locutor - Compõem a Mesa os Exmos. Srs. Professor Lilysses de
Oliveira Panisset, Magnífico Reitor do Instituto Metodista Izabela
Hendrix; Profa. Vitória Régia Rocha, membro do Conselho Diretor do
Instituto Metodista Izabela Hendrix; Prof. Edson Gomes Travassos,
Vice-Reitor do Instituto Metodista Izabela Hendrix; e o Reverendíssimo
Sr. Lino Estêvão Magalhães Leite, Coordenador da Pastoral do
Instituto Metodista Izabela Hendrix.

Destinação da Reunião
O locutor - Senhoras e senhores, destina-se esta reunião a

homenagear o Instituto Metodista lzabela Hendrix.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado pelo Coral Coro Alegro.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Magnífico Reitor, Prof. Ulysses de Oliveira Panisset; Profa. Vitória
Régia Rocha; Vice-Reitor, Prof. Edson Gomes Travassos; Revmo. Sr.
Lino Estêvão Magalhães Leite, senhoras e senhores, família Izabela
Hendrix, 'Educar é semear um pouco de Deus no coração do homem,
para ver brotar o amor através dos seus atos".

Estamos aqui, com grande satisfação e alegria, para prestar esta
singela homenagem ao Instituto Metodista lzabela Hendrix, instituição
de ensino séria e comprometida com os valores éticos, morais e
cristãos, que são os princípios básicos para o desenvolvimento de
uma sociedade justa e voltada para o bem-estar do seu próximo.

Externamos nossos agradecimentos a todos os presentes e, de
maneira especial, aos profissionais e educadores do Instituto
Metodista Izabela Hendrix, que, alicerçados nos seus ensinamentos e
nos de Jesus, proporcionam aos alunos preparo intelectual, físico,
espiritual, social e cívico. Por se tratar de uma instituição metodista, a
palavra de Deus é fundamental para o preparo de seus alunos, em
todos os graus.

Se me permitem, gostaríamos de expressar a importância de tal
momento, recordando um pouco da história desse educandário. O
Instituto Metodista Izabela Hendrix, fundado em 5/10/1904, por Miss
Martha Watts, missionária da Igreja Metodista do Sul dos Estados
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Unidos, iniciou suas atividades com apenas cinco alunos.

Até o ano de 1961, a direção-geral do Instituto Izabela foi exercida
por missionárias metodistas norte-americanas.

Em 1962 o educandário elegeu sua primeira Reitora brasileira.
O crescimento do Instituto Metodista Izabela Hendrix confunde-se

com o próprio desenvolvimento de Belo Horizonte, pelo fato de ter
surgido apenas sete anos após a fundação desta cidade. No ano de
1929, nas proximidades do Palácio da Liberdade, foram adquiridos os
dois prédios que atualmente abrigam as instalações principais do
Izabela.

Em 1972, o Instituto, além de oferecer os cursos de 1° e 2 0 graus,
realizou seu primeiro concurso vestibular, iniciando com sucesso as
atividades da Faculdade.

Atualmente, estão matriculados 252 alunos no ensino infantil, 225 no
ensino de P à 4 a séries, 287 de 5a à 8a séries, 213 alunos no ensino
médio e cerca de 2.500 nos cursos superiores de Arquitetura e
Urbanismo, Administração de Empresas, Ciências Biológicas, Ciência
da Computação, Direito, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Normal
Superior. Ressaltamos, ainda, que existem os cursos superiores
seqüenciais.

Em 1999, foi criado um "campus" do Instituto Metodista Izabela
Hendrix em Nova Lima, com cerca de 10.000m2.

O trabalho realizado pelo Instituto, ao longo de quase um século de
existência, deve ser destacado por sua relevância educacional e
social. Seus alunos também participam de programas de assistência a
creches, asilos e favelas, como forma de desenvolvimento da
solidariedade e da responsabilidade social.

O lema do Instituto Izabela Hendrix - "Conhece o Dever e Cumpre-o"
- é seguido com afinco e determinação por seus diretores,
professores, funcionários, colaboradores e também por seu Reitor
Prof. Ulysses de Oliveira Panisset.

O Prof. Panisset, profissional competente, inclusive pós-graduado
em Educação e Psicologia pela Vanderbilt University Nashville
Tennessee, nos Estados Unidos, desde 1967 tem conseguido aliar um
alto padrão de ensino a um ambiente acolhedor e prazeroso.

Precisaríamos dispor de muito mais tempo para falar a respeito do
Prof. Panisset, tendo em vista sua vasta experiência na realização de
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atividades no campo da educação, quer como conferencista em
congressos, seminários, simpósios, quer como integrante de grupos
de trabalho e de comissões diversas. Destacamos, com muito orgulho,
que o Prof. Panisset atualmente ocupa o cargo de Presidente do
Conselho Nacional de Educação, gestão que se iniciou no ano de
2000 e que se encerra no corrente ano.

Como já mencionamos, o fato ser o Izabela um instituto ligado à
Igreja Metodista muito honra o nome desse estabelecimento e o
credencia como instituição preocupada com a formação integral de
cada aluno, numa visão ampla do significado da missão de educar, ou
seja, educar não só para a vida profissional, como também para a
formação integral do ser humano nas mais diversas perspectivas das
relações humanas.

Sentimo-nos honrados por estar, hoje, reverenciando um
educandário que prima pela qualidade de ensino e que se tornou
referênciá de educação em Belo Horizonte e em todo o Estado.

Como dizia o saudoso educador Paulo Freire, "ninguém educa
ninguém. Ninguém se educa sozinho. Os seres humanos se educam
juntos, na transformação do mundo". E, como devemos ser a
transformação que queremos ver no mundo, temos certeza de que as
sementes plantadas no coração de cada aluno e de cada ex-aluno
farão germinar os frutos necessários para a construção de um mundo
melhor - com o qual tanto sonhamos e que é possível - pelo exemplo
de dignidade demonstrado pelo Instituto Metodista Izabela Hendrix.

São Paulo, na P Carta aos Coríntios, fala sobre a suprema
excelência do amor diante de todas as virtudes: "E ainda que tivesse o
dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e
ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os
montes, e não tivesse amor, nada seria".

Sabemos que, em nome do amor ao próximo, esse Instituto tem
desenvolvido um trabalho tão admirado por todos nós.

Muito obrigado. Pedimos uma salva de palmas para o Prof. tJlysses
de Oliveira Panisset e para todos os funcionários, alunos e
colaboradores.

Palavras do Professor Ulysses de Oliveira Panisset
Exmo. Sr. Deputado Eduardo Brandão - peço permissão para,

homenageando-o, homenagear também a sua nobre esposa, Ana
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Gláucia Brandão, amiga do Izabela Hendrix e que é ligada a nós
por laços de extrema afetividade -; Profa. Vitória Régia Rocha, Prof.
Edson Gomos Travassos, meu eficiente e constante auxiliar na
direção da escola; Revdo. Lino Estêvão Magalhães Leite, que nos traz
a presença da própria Igreja, através da sua mensagem na Instituição;
ilustres Deputados desta Casa, professoras e professores,
funcionárias e funcionários, alunas e alunos de todos os níveis e graus
de ensino, minhas senhoras e meus senhores, a nossa trajetória é
longa. Estamos, precisamente, às vésperas de completar 98 anos de
fundação, apenas sete anos menos do que a própria cidade de Belo
Horizonte. Desses 98 anos, que se completam em março do ano que
vem, permaneci na escola por 45; primeiro, como Professor de
Matemática; depois, como Diretor de cursos; e, finalmente, a partir de
1967, como Reitor da Casa.

As emoções vividas ao longo dessa trajetória sempre foram muitas,
gratificantes em sua maioria, embora os tropeços também tenham
acontecido. E é normal que assim seja.

Este é um daqueles momentos, Sr. Deputado, que nos tocam de
maneira muito especial, porque estamos recebendo nesta noite, aqui
e agora, a homenagem, o reconhecimento pelos serviços prestados,
da mais alta representação do corpo legislativo do nosso Estado, a
egrégia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Eu havia escrito um pronunciamento, mas me nego a lê-lo, porque
quero que fale apenas o coração.

Fico imaginando Martha Watts, quando deixou a sua parentela, tal
como Abraão, ao receber a ordem para seguir cumprindo a vontade
de Deus, e me pergunto como poderia passar pela mente daquela
extraordinária e pequenina mulher a visão de que um dia aquelas
cinco crianças, com as quais começou o seu trabalho, seriam as
sementes de uma árvore que cresceria, que atravessaria os tempos e
daria tantos frutos, como esses que Deus nos tem concedido produzir.

Muitas vezes, pergunto por que Izabela Hendrix. E sempre muito
importante dizer que Izabela Hendrix foi uma mulher que nunca veio
ao Brasil. Era mãe de um Bispo metodista do Sul dos Estados Unidos,
mas, em sua cabeça, passava o sonho de construir, em algum lugar
no Brasil, uma escola dedicada à educação de crianças e de moças,
já que, naquela época, era comum a separação entre rapazes e
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moças nas escolas,

Izabela Hendrix pediu ao seu filho, Bispo Eldine Hendrix, que a
ajudasse na obtenção dos recursos com os quais levantaria, na nova
Capital de Minas Gerais, recentemente fundada, uma escola que não
apenas se dedicasse à missão de ensinar e educar, mas também a
falar da palavra de Deus e colocá-la no coração das criaturas.

A sucessão de missionários que percorreram a nossa história foi
longa, como já acentuou muito bem o Deputado Eduardo Brandão.
Várias americanas deixaram suas famílias, seus vínculos, suas
tradições, suas culturas e vieram dedicar-se à educação da nossa
mocidade. A última delas foi Miss Verda ( ... ), que carinhosamente era
chamada de Miss Far pelos alunos. Em 1958, chegava a Belo
Horizonte para dar aulas no Colégio Militar e fui convidado para
também ensinar Matemática na nossa instituição. E, naquele
momento, fui recebido por ela.

Miss Far, como os alunos a chamavam, ficou 30 anos na direção do
Izabela. Já aposentada, retornou a nossa casa. Depois de tantos anos
de carinhosa dedicação, resolvemos recepcioná-la de maneira muito
especial. A comunidade do Izabela entregou-lhe a chave do internato
em que residia e que hoje abriga nossas queridas crianças do primeiro
ciclo do ensino fundamental. Era uma chave de ouro, com a qual
dizíamos que poderia entrar e sair do Izabela no momento em que
quisesse, porque tinha sido de ouro a contribuição que havia dado à
instituição.

Sou o primeiro varão a dirigir a escola, mas o faço com a
colaboração, a dedicação, o carinho, o empenho e o compromisso de
centenas de professores, de funcionários, que nos ajudam na tarefa
fundamental e importante de não desmerecer e deslustrar o trabalho
daqueles que vieram antes de nós e assumiram o compromisso de
qualidade e respeito pelo ser humano. Nós, que hoje estamos
recebendo esta homenagem, que estamos trabalhando no dia-a-dia
do cumprimento das nossas tarefas, não podemos nos esquecer de
tudo isso.

Quero, portanto, com sua permissão, ilustre Deputado Eduardo
Brandão, aproveitar este momento para homenagear aqueles que
vieram, antes de nós, homenagear cada um que tem trabalhado
conosco, que nos tem ajudado a manter o nosso nome e a manter
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acesa essa tocha do 'conhece o dever e o cumpre".

Seria injusto se não expressasse o meu agradecimento mais
profundo aos pais, às mães, cuja confiança em nosso trabalho tem
sido o nosso maior estímulo. Muitos deles aqui presentes,
acompanhando as suas crianças ou prestigiando esse ato.

Quero homenagear e agradecer a alunos e alunas, desde os
pequenos do Centro de Educação Infantil, passando por essa
turminha do ensino fundamental, aqui representada principalmente
pelo Coral Alegro, e aos alunos dos cursos fundamental, médio e
superior, que nos ajudam nesse nosso esforço de ampliar também o
ensino superior da instituição. Desde o dia 19 de janeiro deste ano,
estamos credenciados como Centro Universitário Metodista, que é o
coroamento de um antigo sonho, de uma vontade de continuar
crescendo e servindo e que só se tornou possível com a ajuda de
todos, professores, funcionários e pais. São tantas as pessoas a quem
queremos agradecer, como o Deputado que nos homenageia tão
carinhosamente nesta noite. Serei breve porque a hora é muito mais
de gratidão que de palavras.

Quero, Deputado Eduardo Brandão, em nome de toda a
comunidade do Instituto Metodista Izabela Hendrix, mantenedor no
Colégio Izabela Hendrix, na sua educação básica e no Centro
Metodista Universitário lzabel Hendrix, agradecer a V. Exa. pela
generosidade, pelo carinho desta homenagem, que nos atinge de
maneira forte e que reflui também para aqueles que vieram antes de
nós e ajudaram a construir essa escola, que ganhou respeito e honra
no cenário educacional de Minas e do País.

Nobre Deputado, peço que V. Exa. transmita ao Presidente desta
Casa, Deputado Antônio Júlio, e a todos os Deputados e Deputadas a
expressão do nosso mais profundo e sincero agradecimento, porque,
recebidos na Casa do povo, que é a Assembléia Legislativa, tivemos,
com esta homenagem, um estímulo para continuar a trabalhar em prol
da educação e em prol da grandeza do nosso Estado e do nosso
País. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Sr. Presidente fará a entrega ao Prof.

Ulysses de Oliveira Panisset de placa alusiva a esta homenagem, com
os seguintes dizeres: "A homenagem do Poder Legislativo Estadual ao
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Instituto Metodista Izabela Hendrix, que, ao atuar na educação de
alunos do pré-escolar ao ensino superior, vem compatibilizando seus
projetos educacionais às exigências da comunidade belo- horizontina.".

- Procede-se à entrega de placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Coro Alegro,
que, sob a regência de Kátia Silva, apresentará as músicas "Samba
de Alemão", de Tini Rescala, "Meninos", de Juraildes da Cruz, e "João
Sebastião", de Bia Bedran, e executará o Hino do Izabela Hendrix.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Presidente - Ilustre Prof. Ulysses Panisset, foi uma honra para

esta Casa, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
poder prestar-lhes esta homenagem. Para nós, é motivo de muito
orgulho que pessoas como V. Exa. estejam norteando o ensino no
Estado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
24, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia é a
publicada no dia 24/9/2002.). Levanta-se a reunião.	-

ATA DA 59& REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Amilcar Martins e Mauro Lobo, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e distribui ao Deputado Amilcar Martins o Projeto de Lei n°
2.231/2002. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de parecer sobre matéria de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e a votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 2.231/2002
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relator: Deputado Amilcar Martins). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2002.
Maria Olivia, Presidente - Ivair Nogueira Dilzon Meio.

ATA DA 57a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As nove horas do dia dez de setembro de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão,
Sebastião Navarro Vieira, Antônio Andrade, Bilac Pinto e Rogério
Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater
com convidados, em audiência pública, o Projeto de Lei n°
1.416/2001, do Governador do Estado e, se possível, apreciar o
parecer sobre a matéria. Registra-se a presença dos Srs. Djalma
Bastos de Morais, Diretor-Presidente da CEMIG; Marcelo Correia,
Coordenador do SINDIELETRO; Rosângela Carvalho Rodrigues,
Assessora Jurídica do SINDIELETRO; José Drumond Saraiva,
Presidente da Federação Nacional dos Urbanitários; Alexandre
Dupeyrat, Conselheiro da CEMIG; João César Freitas Pinheiro,
Assessor Parlamentar do CREA-MG, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Não havendo quórum para a apreciação da matéria da
pauta, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio - Rogério Correia -
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Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.

ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de setembro de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Mauro Lobo, Ivair Nogueira, Dilzon Meio e Rêmolo Aloise, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Meio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Marco Antônio Marques de Oliveira. Secretário de Transporte
e Obras Públicas (2), publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 19
e 20/9/2002; José Pereira da Silva, Diretor do Departamento de
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, e Rinaldo Junqueira
de Barros, Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 21/9/2002 e o "Boletim Informativo do
Tribunal de Contas da União" de 2/9/2002. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente faz
retirar da pauta o Projeto de Lei n° 1.416/2001, por não cumprir
pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados
os pareceres pela aprovação, no 1 0 turno, dos Projetos de Lei nos
2.056/2002 (relator: Deputado Rêmolo Aloise) e 2.190/2002 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Ivair Nogueira). O Projeto de Lei n°
2.160/2002 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Dilzon Meio, aprovado pela Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, na mesma data, às 15 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira - Dilzon Meio - Eduardo

Brandão - Hely Tarqüínio - Sebastião Navarro Vieira.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.237/2002

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De iniciativa do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Pescadores Amadores de Manhuaçu e Região, com sede no
Município de Manhuaçu.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada.

Vem agora o projeto a este colegiado, para deliberação conclusiva
em turno único, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada a 22/11/98, a Associação mencionada no relatório,

entidade sem fins lucrativos, possui os seguintes objetivos: a
congregação dos pescadores locais, a promoção da defesa e da
preservação do meio ambiente, bem como de campanhas junto à
população com o intuito de incentivar a prática da pesca amadora, a
participação de atividades de peixamento e fiscalização da pesca nos
rios da região, e de levar a denúncia de eventuais irregularidades aos
órgãos competentes.

Em virtude da natureza de seus propósitos, entendemos que a
referida entidade merece receber o título declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.237/2002 tal como apresentado.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2002.
Maria José Haueisen, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.071/2002
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em exame cria

a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
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A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade na forma do Substitutivo n°1.

Cabe a esta Comissão pronunciar-se quanto ao mérito da matéria,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 1, 'e", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição objetiva criar a Ouvidoria da Saúde do Estado de

Minas Gerais, como órgão auxiliar do Poder Executivo na fiscalização
dos serviços de saúde. Desse modo, o projeto prevê um conjunto de
atribuições a cargo da Ouvidoria, cuja direção fica confiada ao Ouvidor
da Saúde.

O instituto da Ouvidoria tem sido largamente utilizado em países
com tradição democrática, atuando como um canal de mediação entre
os poderes públicos e a sociedade, com o propósito de identificar
eventuais problemas na prestação de serviços públicos, bem como
apresentar propostas e soluções para sua otimização. A partir do
momento em que os próprios destinatários das ações estatais passam
a dispor de um canal institucional que lhes possibilite influenciar na
prestação dos serviços públicos, avança-se decisivamente no rumo da
consolidação da cidadania. Com efeito, a grande complexidade da
sociedade contemporânea, a variedade de demandas sociais, a
necessidade crescente de eficiência, tudo isso está a exigir uma ação
cooperativa entre Estado e sociedade, em lugar de uma administração
autocentrada e impermeável à atuação propositiva dos segmentos da
sociedade civil organizada.

Contudo, entendemos necessário fazer algumas ressalvas quanto a
questões específicas constantes do substitutivo apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sentido, discordamos do
critério utilizado para a escolha do Ouvidor, que, nos termos do
substitutivo, seria escolhido pelo Governador do Estado entre
servidores do quadro efetivo da administração estadual. Ao nosso ver,
tal critério sobrevaloriza o aspecto técnico, quando na verdade as
atribuições do Ouvidor são marcadas por um forte viés político. Desse
modo, e até para tornar mais democrático o critério de escolha,
sugerimos que prevaleça o teor original do projeto, que previa a
nomeação do Ouvidor a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho
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Estadual de Saúde.

Outro ponto que merece ser revisto diz respeito à remuneração do
Ouvidor, bem como à forma de sua destituição, questões que nos
parecem relevantes e que eram originariamente tratadas no projeto,
mas não estão previstas no substitutivo. Entendemos que, em atenção
ao princípio isonômico, o Ouvidor da Saúde deve perceber a mesma
remuneração que os demais ouvidores do Estado. Quanto à sua
destituição, entendemos necessária a ocorrência de falta grave, pois
tal condicionamento eliminaria a possibilidade de eventuais injunções
políticas que viessem a comprometer a atuação independente do
Ouvidor. A Emenda n°1 ao Substitutivo n°1 formaliza tais alterações.

Por fim, julgamos pertinente um último comentário. Já há no âmbito
do Estado duas Ouvidorias, a ambiental e a da Polícia, ambas
provenientes de iniciativa parlamentar. Outras sete proposições
tramitam nesta Casa com o propósito de criar esses órgãos auxiliares,
conforme consignado no parecer da douta Comissão de Constituição
e Justiça. Entre tais proposições encontramos o Projeto de Lei
n°1.688/2001, que cria a Ouvidoria da Saúde da Mulher. Portanto, a
nossa preocupação é com a proliferação de ouvidorias no Estado e a
sua conseqüente transformação num fim em si mesmo, desvirtuando-
se uma idéia inicialmente salutar e agravando-se ainda mais o
emperramento da máquina estatal. Nesse sentido, a desnecessidade
de uma Ouvidoria da Saúde da Mulher nos parece evidente,
porquanto eventuais demandas nesse setor poderiam ser atendidas
pela Ouvidoria da Saúde. Portanto, há que haver uma dupla
preocupação. Uma referente ao número de ouvidorias efetivamente
necessárias. Outra concernente à própria organização estrutural
dessas ouvidorias, que não pode exceder o estritamente necessário
para o desempenho de suas atribuições.

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

2.071/2002 com a Emenda n0 1 ao Substitutivo n° 1 da Comissão de
Constituição e Justiça, a seguir apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao ai. 30 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 30- A Ouvidoria de Saúde é dirigida por um Ouvidor nomeado

pelo Governador do Estado, que o escolherá entre pessoas de ilibada
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reputação, indicado em Pista tríplice organizada pelos membros do
Conselho Estadual de Saúde, para mandato de dois anos, permitida
uma recondução.

§ 1°- O cargo e os vencimentos do Ouvidor são equivalentes aos do
Secretário Adjunto de Estado.

§ 2°- E vedado ao Ouvidor o exercício de cargo, emprego ou função
pública enquanto durar seu mandato.

§ 3°- Caso a escolha do Ouvidor recaia em servidor público, será
automática a licença, facultada a este, quando estável, a opção pela
remuneração do cargo, emprego ou função de origem.

§ 40- O Ouvidor somente poderá ser exonerado em caso de falta
grave, ouvidos os membros do Conselho Estadual de Saúde.".

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio. relator - Rogério

Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.120/2002

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n°
2.120/2002 cria a Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/4/2002, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
n° 1.

Compete-nos, nesse passo, examinar o mérito da proposta em
análise.

Fundamentação
Em linhas gerais, a proposição em epígrafe objetiva criar órgão

estatal que atue no diagnóstico, na prevenção e na resolução de
conflitos agrários no âmbito do Estado. Tal órgão, que recebeu a
denominação de Ouvidoria Agrária, deverá exercer suas atribuições
em parceria com o Ministério Público, o Poder Judiciário, as
Prefeituras Municipais, o INCRA, a OAB e as organizações da
sociedade civil. Ainda segundo o projeto, cabe ao ITER-MG prestar
suporte administrativo e institucional à Ouvidoria. Os demais órgãos
da administração estadual também poderão com ela colaborar,
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mediante solicitação do Ouvidor.

A Ouvidoria é instrumento típico dos regimes políticos democráticos.
Por meio dela, são instituídos canais efetivos de comunicação entre o
Estado e a sociedade, o que facilita bastante a compreensão e o
atendimento das demandas sociais pelo poder público. A acolhida de
representantes da sociedade civil como colaboradores na prevenção e
solução de conflitos fundiários, tal como aqui previsto, é, sem dúvida,
uma fórmula de inegável alcance na garantia de eficácia social às
medidas adotadas pelos organismos estatais. Numa democracia, não
há que se falar em administração pública auto-referida, que
desacredita o consenso e afasta qualquer tipo de osmose com os
destinatários de sua atuação. A Ouvidoria, nesse sentido, tende a
propiciar ações administrativas dotadas de maior legitimidade e
eficiência.

Igualmente merece destaque a previsão, no projeto, de parcerias
com órgãos e entidades do Estado e de outras esferas de poder. Essa
inter-relação permite intervenções públicas mais completas e
abrangentes, sobretudo ao promover o intercâmbio de experiências e
idéias que, isoladamente, ninguém seria capaz de obter ou produzir. A
ampliação da superfície de contato entre órgãos e entidades públicas,
além de coibir a fragmentação e conseqüente ineficácia das políticas
públicas, ajuda a prevenir a sobreposição de ações, os conflitos de
competência e, com efeito, o dispêndio inútil de energia administrativa.
A interação entre organismos públicos racionaliza a atividade
administrativa, ampliando, consideravelmente, a eficácia de seus
resultados.

Por outro lado, a Ouvidoria Agrária deverá assumir, pelo perfil que
lhe foi ditado nesse projeto, importante papel no planejamento das
intervenções do Estado na realidade agrária. Afinal, compete-lhe,
entre outras atividades, fazer um diagnóstico dos conflitos agrários,
suscitar os problemas mais agudos e subsidiar os agentes de
natureza operacional não só no combate mas, principalmente, na
prevenção de tais conflitos.

A complexidade das relações sociais contemporâneas, a
multiplicidade de demandas que chegam ao Estado, a crescente
cobrança social por eficiência são fatores que exigem, de forma
contundente, a adoção de mecanismos de cooperação entre os
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organismos do setor público e entre estes e a sociedade civil
organizada.

Por fim, vale mencionar a função conciliatória que foi dada à
Ouvidoria. Sabe-se hoje que o Poder Judiciário não dá conta do
número de demandas que lhe são propostas. Além do mais, a própria
legislação pátria ainda não está devidamente preparada para
enfrentar esse congestionamento de incidentes processuais. O
resultado disso é a lentidão da prestação jurisdicional, razão por que a
tendência contemporânea tem sido a busca da solução consensual e
extrajudicial dos conflitos de interesse.

Com efeito, o projeto se caracteriza, sobretudo, pela atualidade e
oportunidade de seus termos. Não há dúvidas de que a Ouvidoria
Agrária pode trazer justos benefícios à população que se encontra nas
áreas rurais, à procura de um. espaço de terra onde possa se fixar e, a
partir daí, construir uma vida digna. Ainda falta, na estrutura
organizacional do Estado, órgão que assuma tão relevante missão; ao
mesmo tempo, a carência social nesta seara é cada vez maior.

Todavia, na forma em que a proposta em exame foi redigida, nota-
se a carência de comandos que ditem, com mais clareza e
objetividade, a organização e o funcionamento da Ouvidoria. Sua
natureza jurídica, suas atribuições e sua estrutura precisariam ser
mais bem definidas. Felizmente, tal lacuna foi praticamente suprida
pelo Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Mesmo assim, alguns aspectos continuam a exigir atenção. Nesse
sentido, não é recomendável que a escolha do Ouvidor recaia apenas
sobre servidores do quadro efetivo da Administração Estadual, O
Governador só poderia lançar mão de técnicos, e as atribuições da
Ouvidoria têm forte conteúdo político. Além disso, tal escolha deve
seguir critérios essencialmente democráticos, até pela própria
natureza do órgão em questão. Assim, é fundamental adotar o
mecanismo da lista tríplice, a ser formulada pelo Conselho Estadual
de Desenvolvimento Rural Sustentável, direcionando a opção que
será feita pelo Chefe do Executivo.

Por outro lado, é importante que se dê ao Ouvidor Agrário a mesma
remuneração atribuída aos demais Ouvidores estaduais. Trata-se,
sobretudo, de uma questão de isonomia. E, finalmente, deve-se
prever a forma de destituição do Ouvidor, com o cuidado de não
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comprometer a sua necessária independência funcional.

Essas medidas, que fundamentam a emenda que se segue, são
necessárias para se conferir ao órgão ora examinado um "status"
compatível com a relevância das atribuições que lhe são destinadas,
bem como para se assegurar a independência e o comprometimento
político-administrativo que devem caracterizar a atuação de todo
Ouvidor.

Finalmente, é preciso atentar para uma prática que vem se repetindo
nesta Casa. Para uma determinada matéria, uma determinada
ouvidoria. Foi assim com a Ouvidoria de Polícia, com a Ambiental e,
agora, com a Ouvidoria Agrária. E verdade que a especialização é um
imperativo de nossos tempos, em que as atribuições estatais são
múltiplas e a sociedade reivindica, com mais lucidez, efetiva qualidade
no seu desempenho. E realmente importante profissionalizar a
administração pública. Todavia, isto não pode conduzir à atuação
estanque e isolada dos órgãos e entidades estatais.

Nesse sentido, as ouvidorias especializadas merecem sim ser
mantidas, porém, na condição de subouvidorias, sob a coordenação
de um Ouvidor-Geral. Essa maior integração orgânica facilitaria
bastante a solução de problemas que repercutem em áreas diversas.
Como exemplo, imagine-se um conflito agrário que acabe envolvendo
a ação policial. O Ouvidor-Geral funcionaria, em casos assim, como
elo de ligação entre os subouvidores, harmonizando suas atuações e
prevenindo eventuais choques de competência.

Além do mais, essa Ouvidoria-Geral, para ser realmente eficaz,
precisa ser estruturada nos moldes de uma típica Secretaria de
Estado, devidamente aparelhada com recursos humanos e materiais
necessários ao desempenho de suas atribuições.

Tais providências certamente dariam à Ouvidoria maior
independência e, principalmente, posição destacada na organização
administrativa estadual, compatível com a importância que um órgão
dessa natureza deve assumir nos regimes políticos verdadeiramente
democráticos.

Assim, mesmo manifestando-me favorável ao presente projeto,
deixo este registro na expectativa de estar convocando meus pares e,
especialmente, o Governador do Estado a uma reflexão mais profunda
sobre o papel e o "status" que se deve emprestar ao instituto da
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Ouvidoria.

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

2.120/2002 na forma do Substitutivo n°1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 4° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"ALI. 4° - A Ouvidoria Agrária é dirigida por um Ouvidor nomeado

pelo Governador do Estado, que o escolherá entre pessoas de ilibada
reputação, indicado em lista tríplice organizada pelos membros do
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, para
mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 1° - O cargo e os vencimentos do Ouvidor são equivalentes aos do
Secretário Adjunto de Estado.

§ 2° - E vedado ao Ouvidor o exercício de cargo, emprego ou função
pública enquanto durar seu mandato.

§ 3° - Caso a escolha do Ouvidor recaia em servidor público, será
automática a licença, facultada a este, quando estável, a opção pela
remuneração do cargo, emprego ou função de origem.

§ 4° - O Ouvidor somente poderá ser exonerado em caso de falta
grave, ouvidos os membros do Conselho a que se refere o "caput"
deste artigo.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Rogério Correia.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.764/2001

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, tem como
objetivo fixar o efetivo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais e
dar outras providências.

Aprovado no 1° turno com a Emenda n° 5 e a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 7, retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer
para o 20 turno nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, em anexo, a redação do vencido, que faz parte deste
parecer.

Fundamentação
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A Emenda à Constituição n° 39, de 2/6/99, promoveu a

separação entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais e, em decorrência, a desatualização da Lei n°
11.099, de 18/5/93, que fixava o efetivo da instituição militar
anteriormente. Em substituição a essa lei, o Governador do Estado
enviou à Assembléia Legislativa a proposição em análise que define
condições de atuação da Polícia Militar, com a ampliação dos quadros
da corporação no período entre 2002 e 2006.

O aumento do efetivo militar visa a aprimorar o atendimento à
finalidade constitucional do Estado de preservar a ordem pública e a
segurança interna em todo o seu território. A meta de atingir a
proporção de 400 habitantes por policial militar representa uma
iniciativa para reduzir a violência e alcançar a defesa efetiva dos
direitos dos cidadãos.

O projeto em análise visa, ainda, ao atendimento das necessidades
da Polícia Militar em suas atividades de apoio à área operacional e de
suporte ao público interno, principalmente no campo da assistência à
saúde.

Com o intuito de promover a adequação do número de pessoal
efetivo do Quadro de Oficiais de Administração ao crescimento da
demanda da corporação, decorrente do aumento proposto no projeto
em análise, apresentamos a Emenda n° 1, que altera para 24 o
número relativo à alínea "d", no período de 2002 a 2006.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1-764/2001 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se à letra "d" do Quadro V do Anexo único a seguinte redação,

promovendo-se o ajuste do efetivo especificado no art. 1°:
- Quadro de Oficiais de Administração - OCA

* - O Quadro da Emenda n° 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.9.2002.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira.
Redação do Vencido no 1° Turno
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PROJETO DE LEI N° 1.764/2001

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais fica

fixado em quarenta e oito mil e quarenta e cinco oficiais e praças,
dispostos nos quadros, nas categorias, nos postos e nas graduações
constantes no anexo único desta lei.

Art. 20 - O efetivo de Praças Especiais e de Soldados de 22 Classe
terá número variável, obedecidos os limites de cento e trinta
Aspirantes-a-Oficial, quinhentos e vinte alunos do Curso de Formação
de Oficiais e cinco mil Soldados de 22 Classe.

Art. 30 - A distribuição do efetivo nas unidades da Polícia Militar, no
Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete Militar do Governador do
Estado, constará em Quadro de Organização e Distribuição - QOD -,
aprovado por meio de decreto do Governador do Estado.

Parágrafo único - A distribuição a que se refere este artigo poderá
ser efetivada, agrupando-se:

- categorias; ou
II - categorias de quadro; ou
III - postos ou graduações.:
Art. 40 - Será admitida a utilização de militares do sexo feminino nos

Quadros de Oficiais Policiais Militares, de Oficiais de Administração e
de Praças Policiais Militares, em número equivalente a até 5% (cinco
por cento) do efetivo previsto.

Parágrafo único - A utilização de militares do sexo feminino não será
limitada nos demais quadros.

Art. 50 - Será admitida a cessão à Assembléia Legislativa de até
quatro militares e de até três pilotos, mediante convênio, para fins de
prestação de apoio às atividades institucionais de competência da
Presidência do Poder Legislativo, na forma de Deliberação da Mesa
da Assembléia Legislativa.

Art. 60 - A avaliação psicológica é requisito obrigatório para a
admissão e para a mudança de quadro na PMMG.

Art. 70 - o edital de concurso para o ingresso ou para a mudança de
quadro na PMMG incluirá a avaliação psicológica como etapa seletiva
de caráter eliminatório, observadas as normas da instituição.
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Art. 8° - A avaliação psicológica será realizada por psicólogo ou

comissão de psicólogos, com base nas exigências funcionais e
comportamentais do cargo a ser ocupado.

Parágrafo único - A avaliação psicológica compreenderá, no mínimo:
- teste de personalidade;
- teste de inteligência;

III - dinâmica de grupo, prova situacional ou anamnese psicológica.
Art. 90 - Do resultado da avaliação psicológica caberá recurso para

junta examinadora, observados os prazos e procedimentos previstos
no edital do concurso.

Parágrafo único - Da junta examinadora a que se refere o "caput"
deste artigo não poderá participar nenhum membro da comissão de
psicólogos prevista no artigo anterior.

Art. 10 - Os laudos de avaliação psicológica serão guardados, em
caráter confidencial, pela unidade executora do concurso, sob a
responsabilidade da seção de psicologia, pelo período de cinco anos.

Art. 11 - A condição de aptidão e de sanidade física, prevista no art.
5° da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, será comprovada
perante comissão de avaliadores, por meio de teste de capacitação
física.

Parágrafo único - O teste de aptidão e de sanidade física consistirá
em provas, todas de caráter eliminatório e classificatório, que
verificarão, no mínimo, a resistência aeróbica, a agilidade, a força
muscular dos membros superiores e inferiores e do abdômen, de
acordo com os padrões de condicionamento físico exigidos para o
exercício das funções atribuídas ao cargo.

Art. 12 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 13- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 11.099, de 18 de maio de 1993.
Anexo único

(a que se refere o art. 1° da Lei n° de de de 2001)
- Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM

* - O Quadro do Anexo único foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.9.2002

11 - Quadro de Oficiais de Saúde - QOS
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* - Os Quadros de Oficiais da Saúde, Categorias de Médicos, 679
Dentistas, Psicólogos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Veterinários,
Fisioterapêutas, Oficiais Capelães, foram publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 27.9.2002.

III - Quadro de Oficiais Capelães - QOC
IV - Quadro de Oficiais Especialistas - QOE
a) Categoria de Músicos:

Os Quadros das Categorias de Músicos, Comunicações e Auxiliar
de Saúde, foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" de
27.9.2002.

V - Quadro de Oficiais de Administração - QOA
* - O Quadro de Oficiais de Administração foi publicado na edição do

"Diário do Legislativo"de 27.9.2002.
VI - Quadro de Praças Policiais Militares - QPPM
* - O Quadro de Praças Policiais Militares e de Praças Especialistas

foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" de 27.9.2002.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.948/2002

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe institui o serviço auxiliar voluntário na Polícia Militar e no
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Aprovado em 1° turno com a Emenda no 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e as
Emendas nos 2 a 8, da Comissão de Administração Pública, vem
agora a matéria a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20
turno.

Apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo instituir, na Polícia Militar e

no Corpo de Bombeiros Militar do Estado, a prestação voluntária de
serviços. Conforme proposto, o Serviço Auxiliar Voluntário teria
caráter profissionalizante e abrangeria atividades administrativas, de
saúde e de defesa civil.

Pelo projeto, o voluntário deverá ser maior de 18 anos, ser
excedente do serviço militar obrigatório, ter concluído o nível médio de
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escolaridade, estar em dia com as obrigações eleitorais, não ter
antecedentes criminais e possuir aptidão física e boa saúde para o
exercício da função. Prevê, ainda, um processo seletivo para a
escolha do voluntário. A prestação desse serviço auxiliar terá duração
de um ano, prorrogável por igual período, sendo direito do soldado
temporário perceber um auxílio mensal correspondente a R$400,00,
assim como receber alimentação e assistência médica, hospitalar e
odontológica. Poderá, também, usar uniforme em serviço, freqüentar
curso de treinamento específico, contar o tempo de serviço voluntário
como título em concurso público, além de estar segurado contra
acidentes pessoais. Submetidos às normas aplicáveis aos militares
estaduais, tais como Estatuto e Código de Ética, esses servidores
temporários não poderão, contudo, exercer o poder de polícia, sendo-
lhes vedado o porte e o uso de arma de fogo.

Verifica-se que a proposta objetiva contribuir para o aperfeiçoamento
da segurança pública estadual. A implantação do serviço voluntário
auxiliar permitirá a formação de quadros para ulterior aproveitamento
nas corporações militares estaduais, bem como o deslocamento de
centenas de militares, hoje restritos a atividades administrativas, para
o trabalho de policiamento ostensivo e defesa civil. Trata-se de
iniciativa em harmonia com os interesses e as expectativas de nossa
sociedade, que, diante de um contexto em que crescem os índices de
violência e o sentimento de insegurança do cidadão, demanda do
poder público maior eficácia nas ações de defesa social.

Assinale-se que a proposição está em harmonia com a Lei Federal
n° 10.029, de 20/10/2000, que institui normas gerais para a ação
voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas polícias militares e nos corpos de
bombeiros militares. Cumpre recordar que no Estado de São Paulo a
matéria já está regulamentada desde março deste ano, havendo, em
outros Estados, a tramitação de propostas semelhantes.

Ratificamos, assim, o parecer exarado no l o turno, salientando a
necessidade de alterações no vencido, com a finalidade de
aperfeiçoá-lo. A expressão "Soldado BM Temporário do Corpo de
Bombeiros Militar" é redundante, uma vez que "Soldado BM" já
significa que se trata de soldado do Corpo de Bombeiros Militar,
devendo ser modificada. Também merece reparo a expressão "nas
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vias públicas", utilizada no parágrafo único do art. 2°, porque, ao
especificar locais em que a restrição de uso de armamento e exercício
de poder de polícia é imposta ao servidor voluntário, induz à
compreensão de que fora das vias públicas tal prerrogativa lhe
poderia ser concedida, o que não corresponde ao objetivo da
proposta. Cabe, enfim, uma terceira emenda, destinada a assegurar
ao soldado temporário o direito à revisão anual do valor do auxílio
mensal, conferindo-lhe o tratamento dado pela Constituição da
República, em seu art. 37, X, aos demais servidores públicos.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto

de Lei n° 1.948/2002 na forma do vencido com as Emendas n o
s 1 a 3,

que apresentamos.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão "Soldado BM Temporário do Corpo de
Bombeiros Militar" pela expressão "Soldado BM Temporário".

EMENDA N°2
Retire-se do parágrafo único do art. 2° a expressão "nas vias

públicas".
EMENDA N°3

Acrescente-se ao art. 70 o seguinte parágrafo único:
"Art. 70	 .

Parágrafo único - O valor do auxílio mensal a que se refere o inciso
II. de natureza indenizatória, será revisto anualmente, na mesma data
da revisão geral anual da remuneração dos militares estaduais,
corrigido pelo mesmo índice.".

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.948/2002

Institui o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de
Bombeiros Militar do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros

Militar do Estado, nos termos da Lei Federal n° 10.029, de 20 de
outubro de 2000, o Serviço Auxiliar Voluntário, obedecidas as
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condições previstas nesta lei.

Parágrafo único - O voluntário que ingressar no serviço de que trata
esta lei será denominado Soldado PM Temporário ou Soldado BM
Temporário do Corpo de Bombeiros Militar e estará sujeito, no que
couber, às normas aplicáveis aos militares da ativa.

Art. 20 - O Serviço Auxiliar Voluntário, de natureza profissionalizante,
tem por finalidade a execução de atividades administrativas, de saúde
e de defesa civil.

Parágrafo único - No exercício das atividades a que se refere o
"caput" deste artigo, ficam vedados, sob qualquer hipótese, nas vias
públicas, o porte ou o uso de arma de fogo e o exercício do poder de
polícia.

Art. 30 - O recrutamento para o Serviço Auxiliar Voluntário deverá ser
precedido de autorização expressa do Governador do Estado,
mediante proposta fundamentada do Comandante-Geral da Polícia
Militar e do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,
observado o limite de um Soldado PM ou BM Temporário para cada
cinco integrantes do efetivo total fixado em lei.

Art. 40 - o ingresso no Serviço Auxiliar Voluntário dar-se-á mediante
aprovação em prova de seleção, além do preenchimento dos
seguintes requisitos:

- se homem, ser maior de dezoito e menor de vinte e três anos, e
estar entre os que excederem às necessidades de incorporação das
Forças Armadas;

II - se mulher, estar na mesma faixa etária a que se refere o inciso
anterior;

III - estar em dia com as obrigações eleitorais;
IV - ter concluído o ensino médio;
V - ter boa saúde, comprovada mediante apresentação de atestado

de saúde expedido por órgão de saúde pública ou realização de
exames médico e odontológico na Polícia Militar ou no Corpo de
Bombeiros Militar, a critério destes;

VI - ter aptidão física, comprovada por testes realizados na Polícia
Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar;

VII - não ter antecedentes criminais, situação comprovada mediante
a apresentação de certidões expedidas pelos órgãos policiais e
judiciários estaduais e federais;
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VIII - estar classificado dentro do número de vagas oferecidas no

edital da respectiva seleção.
Art. 50 - O prazo de prestação do Serviço Auxiliar Voluntário será de

um ano, prorrogável por igual período, desde que haja manifestação
expressa do Soldado PM Temporário ou do Soldado BM temporário
do Corpo de Bombeiros Militar e interesse da instituição onde estiver
lotado.

§ 1° - O pedido de prorrogação deverá ser protocolizado na
organização policial militar em que estiver em exercício o Soldado PM
Temporário ou o Soldado BM temporário do Corpo de Bombeiros
Militar, sessenta dias antes da data de encerramento do período de
prestação do serviço.

§ 2° - Findo o prazo previsto no "caput" deste artigo e não havendo
manifestação expressa do Soldado PM Temporário ou do Soldado BM
temporário do Corpo de Bombeiros Militar, não havendo interesse da
Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar ou já não sendo
possível a prorrogação, será ele desligado de ofício.

Art. 60 - O desligamento do Soldado PM Temporário ou do Soldado
BM temporário do Corpo de Bombeiros Militar ocorrerá nas seguintes
hipóteses:

- ao final do período de prestação do serviço, nos termos do art. 50
desta lei;

li - a qualquer tempo, mediante requerimento do Soldado PM
Temporário ou do Soldado BM temporário do Corpo de Bombeiros
Militar;

III - quando o Soldado PM Temporário ou o Soldado BM temporário
do Corpo de Bombeiros Militar apresentar conduta incompatível com
os serviços prestados;

IV - em razão da natureza do serviço prestado.
Art. 7° - São direitos do Soldado PM Temporário e do Soldado BM

temporário do Corpo de Bombeiros Militar:
- freqüência a curso específico de treinamento, a ser ministrado

pelas organizações policiais militares;
II - auxílio mensal equivalente a R$400,00 (quatrocentos reais);
III - alimentação;
IV - uso de uniforme, exclusivamente em serviço;
V - contar, como título, em concurso público para soldado PM ou BM
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de 2a classe, um ponto para cada ano de serviço prestado;

VI - assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada pela
Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 80 - O Soldado PM Temporário e o Soldado BM temporário do
Corpo de Bombeiros Militar estarão sujeitos à jornada semanal de
quarenta horas de trabalho.

Art. 90 - Deverá ser contratado, para todos os integrantes do Serviço
Auxiliar Voluntário, seguro de acidentes pessoais destinado a cobrir os
riscos do exercício das respectivas atividades.

Art. 10 - A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário não gera vínculo
empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim.

Parágrafo único - Fica vedada a criação de cargos em decorrência
da instituição do Serviço Auxiliar Voluntário.

Art. 11 - Os municípios poderão responsabilizar-se pelos custos dos
Soldados PM Temporários e dos Soldados BM temporários do Corpo
de Bombeiros Militar em exercício nas organizações policiais militares
com sede nos respectivos territórios, incumbindo às Polícias Militares,
mediante planejamento estratégico, observadas as prioridades
administrativas e a disponibilidade de recursos, empregar os policiais
militares por eles substituídos nas atividades operacionais locais, na
forma a ser definida em convênio.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO. 28 DE SETEMBRO DE 2002

ATAS

ATA DA 201 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 21/8/2002
Presidência do Deputado Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Rogério Correia - Palavras do Sr.
Maurício Borges Lemos - Palavras da Sra. Dirlene Marques - Palavras
do Sr. João Pedro Stédile - Palavras do Frei Gilvander Luís Moreira -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Wanderley Ávila Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão

- Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Edson Rezende - João Paulo -
José Braga - Mauro Lobo - Rogério Correia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 19h45min, declaro aberta

a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário,
para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado José Braga, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Maurício Borges Lemos, Secretário Municipal de
Governo, Planejamento e Coordenação Geral, representando o
Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel; Débora Vainer
Barenboim, Chefe do Escritório de Representação do Ministério das
Relações Exteriores em Minas Gerais - EREMINAS -; João Pedro
Stédile, Coordenador Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra - MST -; Frei Gilvander Luís Moreira, Vigário da Igreja do Carmo
e Assessor de Movimentos Sociais; Dirlene Marques, representante
do Comitê Mineiro do Fórum Social e coordenadora dos debates; e os
Deputados Rogério Correia, Adelmo Carneiro Leão e Edson Rezende,
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autores, com outros Deputados, do requerimento que deu origem a
este fórum.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença da Cap. Cássia,

representando o Comandante-Geral da PMMG.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do II Fórum
"Minas Por um Outro Mundo - Uma Outra América é Possível com
Soberania e Integração". Nesta noite, será discutido o tema "América
Soberana E Possível com a ALGA?".

Palavras do Sr. Presidente
A recente decisão do Governo brasileiro de assinar novo acordo

com o FMI, visto por grande parte dos políticos e economistas como
única saída para evitar o descontrole do câmbio e das contas públicas
nacionais, é demonstração de como nossa economia está atrelada a
mecanismos externos de financiamento, às agências que estabelecem
o grau de confiabilidade para investimentos no País e à volatilidade do
capital financeiro.

Esse atrelamento, decorrente de uma série de razões históricas,
internas e externas, está presente na maior parte dos países em
desenvolvimento, como o Brasil, e é uma das características da
economia globalizada, que sujeita os países endividados a
sobressaltos e crises, como as que ocorreram no México, na Coréia,
na Rússia e na Argentina.

Não foi por mera cortesia nem conveniência política momentânea
que o presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu anteontem, em
Brasília, os quatro candidatos à Presidência da República que lideram
as pesquisas. A preocupação com a instabilidade conjuntural e a
consciência de que não estamos imunes às turbulências das relações
globalizadas se sobrepõem a divergências ideológicas e a estratégias
político-partidárias.

Por trás da instabilidade dos países endividados está uma equação
matemática aparentemente simples: para pagar as contas e mantê-las
sob controle e para ter reservas destinadas aos programas de
desenvolvimento, é preciso arrecadar mais do que se gasta. Para isso
é necessário, entre outros fatores, exportar mais do que se importa,
aumentar a produção, gerar empregos.
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Tais considerações, que dizem respeito à política econômica em

seu contexto global, estão intimamente relacionadas com o tema
central de discussão neste fórum técnico: as condições e os
interesses que envolvem a constituição da ALCA.

Proposta pelos Estados Unidos durante a 1 Cúpula de Chefes de
Estado e de Governo das Américas, realizada em Miami, em 1994, a
ALCA tem como objetivo instituir o livre comércio entre as 34 nações
do continente americano, exceto Cuba. Em reunião posterior, ocorrida
em Belo Horizonte, em 1997, foi definido o ano de 2005 como prazo
limite para entrada em vigor do acordo destinado a institucionalizá-la.

Em tese, o acordo poderia ser benéfico para todos os países
envolvidos, uma vez que, removidas as restrições atuais à circulação
de produtos e mercadorias no continente, todas as economias seriam
estimuladas, com o aumento das exportações, das importações, dos
níveis de produção e de emprego, diante das possibilidades abertas
por enorme e diversificado mercado. Na prática, contudo, o acordo
pode não ser tão bom para todos os participantes. Movimentos
políticos, sociais e de trabalhadores alertam que, embora fosse
extremamente favorável aos interesses dos Estados Unidos, seria
prejudicial aos demais países, especialmente o Brasil, aprofundando
as desigualdades e os problemas já existentes nas economias
periféricas.

Em primeiro lugar, dizem os críticos da ALCA, o livre comércio de
produtos e serviços favoreceria apenas as empresas mais
competitivas, detentoras de tecnologia mais avançada e de maior
capacidade de investimentos, ou seja, os grandes conglomerados sob
controle dos norte-americanos.

Com esses grupos, muitos deles multinacionais, a maioria das
empresas brasileiras, especialmente as pequenas e médias, não teria
chance de concorrer e perderia boa parte do mercado, dentro e fora
do País. A conseqüência da desigualdade estabelecida, afirmam os
opositores do acordo, seria a redução da produção e do nível de
empregos, agravando-se os problemas econômicos e sociais que já
enfrentamos.

Uma segunda contestação ao estabelecimento da ALCA é que o
livre comércio proposto estaria restrito à circulação de mercadorias e
capitais, excluindo a livre circulação de pessoas. Com isso, dizem os
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críticos do acordo, persistiria a política de discriminação das
populações latino-americanas e a exploração da mão-de-obra mais
barata nos países pobres.

Enumeram-se ainda outras preocupações com a constituição da
Área de Livre Comércio, como a obrigatoriedade de abertura de
licitações a grupos estrangeiros, no âmbito dos Governos Federal,
Estadual e Municipal, em detrimento das políticas de apoio à indústria
nacional; a eliminação de compensações aos países detentores de
matérias-primas, como as plantas medicinais, em decorrência do
estabelecimento de direitos de propriedade intelectual; e a
possibilidade de se aumentarem as tensões e os prejuízos no
mercado financeiro, pela liberdade de circulação de capitais
especulativos externos.

Estaria, enfim, ameaçada a própria soberania nacional, diante de
uma crescente perda de mecanismos de proteção ao setor produtivo e
aos recursos naturais brasileiros.

Tais preocupações, assim como diversas outras considerações a
respeito da ALCA e dos blocos econômicos, serão detalhadas e
aprofundadas no decorrer das exposições e dos debates deste
encontro.

Agradecemos às autoridades presentes, aos palestrantes, aos
debatedores e a todos os participantes deste fórum, a todas as
pessoas e instituições que apoiaram este fórum e contribuíram para
sua realização.

Estamos certos de que as idéias e opiniões aqui apresentadas irão
incentivar reflexões sobre o assunto em discussão, que é de
fundamental importância para o futuro do País, principalmente por
acreditar e apostar que estamos, na verdade, preparando o III Fórum
Social Mundial, que acontecerá em janeiro do próximo ano, em Porto
Alegre. Que este fórum também sirva de aprofundamento, discussão e
preparação para o plebiscito que acontecerá do dia 1 1 ao dia 7 de
setembro. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Rogério Correia
Sr. Presidente, serei breve para que possamos escutar nossos

palestrantes. Saúdo os componentes da Mesa, o Sr. João Pedro
Stédile, os demais Deputados, palestrantes, companheiros e
companheiras. Tive a honra de representar a Assembléia no Fórum
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Social Mundial, em Porto Alegre. Sou autor de um requerimento
para que a Assembléia se fizesse representar, neste fórum, por uma
delegação de Deputados: além de mim, os Deputados Ivo José,
Edson Rezende e Geraldo Rezende; e, em outro, pelo Deputado
Adelmo Carneiro Leão. Portanto, a Assembléia Legislativa participou,
de forma oficial, do Fórum Social de Porto Alegre, o que foi importante
para percebermos a dimensão desse evento. Foi nossa a sugestão de
realizar este fórum, aqui em Minas Gerais. Nós, da Bancada do PT,
assinamos o requerimento solicitando ao Presidente desta Casa que a
Assembléia, junto às entidades organizadoras, pudesse assumir a
autoria da realização deste fórum. E uma honra participar desta etapa.

Em Porto Alegre, entre outras participações, fiz questão de participar
do debate da dívida externa. Foi uma discussão muita rica e uma
apresentação detalhada sobre a necessidade de se fazer auditoria de
acordo com a Constituição. Torna-se necessário detalhar a dívida
externa, pois o povo brasileiro tem o direito de saber quem a contraiu,
qual o seu valor e quanto se deve de juros. A grande mídia
comemora, junto com o Governo Federal, um suposto empréstimo de
US$34.000.000.000,00, como se fosse a saída da crise econômica
que vivemos, O Brasil conseguiu US$34.000.000.000,00 emprestados
do FMI. Viva o FMI! E o que dizem as emissoras poderosas, como se
fosse um grande achado. Algumas perguntas serão feitas pelos
debatedores, mas, minimamente, qualquer brasileiro deve fazê-las.
Quanto se pagará de juros? Provavelmente, muito. Quem pagará a
dívida, os US$34.000.000.000,00 e os respectivos juros? Essa
pergunta leva-nos a uma reflexão profunda. Certamente será o povo
brasileiro. Onde será investido o empréstimo? Será que algum
centavo irá para a educação e a saúde públicas, para a reforma
agrária, para moradias populares, para projetos de renda mínima,
para o Bolsa-Escola? Algum centavo será investido na área social?
Ou esse dinheiro virá apenas para acalmar um mercado que está
nervoso, em outras palavras, para matar a sede de lucro dos
banqueiros internacionais. Essa é outra pergunta que o povo brasileiro
deve fazer.

Com esse novo empréstimo, US$34.000.000.000,00, toda a
discussão que fizemos no Fórum Social Mundial sobre o fato de que
essa dívida deve ser questionada e uma auditoria deve ser feita e
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submetida a um plebiscito provocará o surgimento de uma
consciência muito grande no povo brasileiro para começar, de fato, a
romper com a política do FMI e com o capital financeiro internacional.
E espero que essa consciência venha mais cedo do que pensamos,
pois o processo eleitoral, este ano, certamente nos ajudará a
caminhar no sentido da independência real do País.

Parabenizamos a todos por esse fórum e agradecemos a sua
participação. Vamos realizar um grande trabalho e começar a mudar
os rumos do País.

Palavras do Sr. Maurício Borges Lemos
Autoridades presentes, senhoras e senhores, quero dar as boas-

vindas aos que estão participando deste fórum.
Há um aspecto muito importante, se pensarmos em abertura do

comércio, e isso pode ser analisado em termos do Brasil, país
continental, que realizou sua abertura comercial desde que se tornou
independente, e de forma mais clara e acentuada a partir de 1930.
Essa abertura trouxe desequilíbrios regionais acentuados: temos
regiões brasileiras deprimidas e migrações maciças de trabalhadores
em estado de exclusão e marginalização social nos centros urbanos
das regiões mais ricas.

Isso nos mostra como, dentro de um país, a "abertura comercial", se
não vier acompanhada de medidas muito efetivas a fim de evitar o
desequilíbrio, pode caminhar para uma política de terra arrasada.
Como o Brasil é uma federação, assegura a transferência de recursos
das regiões mais ricas para as mais pobres. Entretanto, vemos muitas
deficiências, sendo a principal o fato de até hoje não termos
conseguido efetivar política consistente de reforma agrária, com
estrutura e recursos capazes de provocar o desenvolvimento e o
equilíbrio social e econômico entre as regiões. A ausência da reforma
agrária patenteia a ausência de política regional e social, além da
existência de política desequilibrada de desenvolvimento econômico.

Se ainda não conseguimos atenuar, de forma razoável, os
desequilíbrios de nossa Federação e de nossa abertura interna,
imaginem como trabalharemos no âmbito de reunião de países, tendo
como centro o império americano.

Precisamos estar conscientes, firmes. A questão da ALCA é
perigosa, irresponsável se pensarmos que até hoje não conseguimos
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integrar este País. Temos de integrar o País, transformá-lo, nele
criar grande mercado interno para, depois, pensarmos em qualquer
coisa que possa traduzir melhora, maior abertura do comércio com os
países ricos. Mas, antes disso, temos que trabalhar muito, trabalhar
duro, sermos responsáveis. A discussão da ALCA é muito pertinente.
Parabenizo a escolha do termo, esperando que aqui se produza bom
resultado, com a conscientização de todos sobre a gravidade dessa
discussão.

Palavras da Sra. Dirlene Marques
Em nome das entidades e do Comitê Mineiro do Fórum Social

Mundial, saúdo os companheiros. Quando o Comitê Mineiro assumiu
a organização da Campanha Continental contra a ALCA em Minas
Gerais, sabíamos que só conseguiríamos ter sucesso se
sensibilizássemos a militância. E hoje, tendo-os presentes, temos a
certeza de que conseguiremos militantes suficientes para levar a
nossa campanha à sociedade.

Saúdo nossos palestrantes, Frei Gilvander e Stédile, assim como os
demais, que, apesar de todas as tarefas políticas e profissionais,
dispuseram-se a dar sua valiosa contribuição. Gostaria de estar
saudando o Prefeito Fernando Pimentel, que havia assumido o
compromisso de comparecer, mas, na sua ausência, saúdo seu
representante, Maurício Borges, colega de universidade, que tem
compromisso com os temas de que estamos tratando. Saúdo,
também, o Deputado Ivo José, que acatou a solicitação dos
Deputados a partir do pedido do Comitê Mineiro do Fórum Social
Mundial para a realização deste evento.

Dizemos a todos da nossa responsabilidade, não só para com o
povo brasileiro, mas para com todo o povo das Américas. Esse é o
tamanho da responsabilidade que pesa sobre a nossa mobilização.
Sabemos que sem o Brasil não existe ALCA. Os povos empobrecidos
das Américas e do Caribe participam da mobilização continental
contra a ALCA, mas com os olhos voltados para o que acontece no
Brasil.

O resultado do modelo de crescimento neoliberal imposto pelo FMI
está visível na crise que atinge toda a América Latina, provocando
fragilidade externa e desajustes estruturais internos, eliminando o
crescimento econômico, intensificando a concentração de renda,
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exacerbando o individualismo, elevando a violência a índices
inimagináveis, transformando os trabalhadores, que têm hoje um meio
de sobrevivência, em privilegiados. E o Governo dos Estados Unidos,
para manter a submissão, alimenta a crise e estabelece o medo. A
ousadia deles tão grande que se sentem no direito de cobrar dos
candidatos de oposição à Presidência a continuidade do modelo e o
compromisso com a ALCA. E por quê? Porque a ALGA não é uma
questão econômica, uma questão de livre comércio. A ALCA é a
perda de nossa soberania. E nada é mais terrível que a perda da
soberania. Significa a perda da auto-estima, a perda do orgulho, a
perda da referência de povo brasileiro.

Temos consciência de que uma recusa do Brasil de continuar
participando do processo da ALCA provocará uma reação dos
Estados Unidos, pois eles não estão brincando. Temos assistido às
diversas medidas adotadas pela equipe do Governo Bush, apoiado
pelas elites de seu país, para assegurar o domínio do grande
hemisfério das Américas. E uma pressão do FMI, como está sendo
feita na Argentina, no Brasil, no Uruguai e em todo o continente. E o
"tast track". E a ocupação militar como na Colômbia. E o golpe militar
como na Venezuela. Buscam assim intensificar a pressão diplomática,
econômica e militar sobre as Américas, a fim de que dobremos nossos
joelhos e admitamos o nosso estatuto colonial.

Hoje, a ALGA é vital para o interesse estratégico norte-americano,
porque, de um lado, com o crescimento da União Européia, tentam
recuperar a hegemonia mundial, fortalecendo-se na plena ocupação
da América Latina. Isso explica a pressa pela criação da ALGA e a
corrosão dos nossos sistemas nacionais mediante a ação irracional do
FMI. De outro lado, buscam garantir o controle sobre a riqueza desse
século, que está na América Latina, a nossa Amazônia e o controle
sobre o movimento popular. Daí a necessidade de se fortalecerem
militarmente, transformando a base aérea de Alcântara em uma base
dos Estados Unidos em pleno território brasileiro.

Mas, se a pequenina e orgulhosa Cuba tem conseguido manter-se,
de forma digna, e enfrentar todo o poderio dos Estados Unidos, por
que o Brasil, que é um país continental, com recursos naturais, com
um grande povo, com conhecimentos tecnológicos e uma grande
história não pode fazê-lo? Trata-se de um País que tem tudo, menos
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uma elite que estime e que se identifique com seu povo. O Brasil
tem o dever histórico de resistir a essa anexação. Não se trata apenas
de opção econômica. Trata-se também de buscar, na soberania
comum e fraterna de povos irmãos, a afirmação de nosso caráter, a
expressão de nosso brio.

Se o Presidente que for eleito estiver comprometido com os anseios
da população e quiser, como todos eles têm dito, retomar o
desenvolvimento econômico independente, assegurar a criação de
empregos e recuperar as políticas do Estado, deve assumir
publicamente o compromisso prévio de recusar a participação do
Brasil nesse acordo que os Estados Unidos estão impondo em seu
próprio e exclusivo interesse. E, apoiado na força da mobilização dos
movimentos sociais, da Igreja, do MST, do movimento sindical e de
todos nós aqui presentes, fazer um projeto que impeça o avanço
dessa política e seja baseado na solidariedade e busque a integração
entre os povos.

Em nome do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, damos as
boas-vindas a todos vocês e esperamos que este encontro seja um
estímulo a mais para que todos se organizem em um Comitê contra a
ALCA e que possamos fazer um plebiscito com milhões de
participantes. Dessa forma, daremos um passo à frente para preservar
o direito soberano de ter os países das Américas uma política de
desenvolvimento que uma futura ALCA viria a impedir definitiva e
legalmente.

Para terminar minha intervenção, gostaria de chamar a companheira
Silvana, que vai fazer uma homenagem a todo o povo trabalhador do
Brasil, das Américas e do mundo. Nossa homenagem vai ser feita por
ela.

A Sra. Silvana - Convido todos os companheiros a ficar de pé para,
juntos, cantarmos a "Internacional".

- Ouve-se o hino.
A Sra. Silvana - Levantem o punho, avante companheiros.

Palavras do Sr. João Pedro Stédile
Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros do Fórum Social

Mineiro, senhoras e senhores, quero agradecer a oportunidade de
estar aqui numa Casa que pratica a democracia. Tenho andado por
este Brasil afora e posso dar o meu testemunho de que são raras as
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Casas Legislativas que têm a ousadia de criar oportunidades como
esta. Portanto, Sr. Presidente, quero que V. Exa. leve os nossos
cumprimentos a todos os Deputados desta Casa.

Alegra-me a iniciativa do Fórum Social Mineiro, que abraçou a
campanha contra a ALCA como parte de suas atividades permanentes
e em preparação ao fórum de Porto Alegre. A confluência das idéias
que temos discutido em Porto Alegre tem tudo a ver com a
necessidade de o povo brasileiro debater e envolver-se com esse
tema, que coloca em jogo os destinos do nosso povo e do nosso País.

O grande número de participantes revela, por si só, a importância do
tema. Estão presentes companheiros de vários segmentos sociais, de
várias correntes políticas. O que nos une é o fato de, acima de tudo,
sermos brasileiros e estarmos aqui para defender o nosso povo.

Quero compartilhar com todos as reflexões que temos feito na
campanha nacional contra a ALCA. De acordo com a programação do
fórum, virão aqui outros especialistas, comprometidos com a causa do
povo brasileiro, que, por certo, irão analisar com muito mais
profundidade a situação do Brasil e os dilemas que enfrentamos neste
momento.

Aproveito a oportunidade para discutir o significado da ALCA, o que
há por trás dela como plano dos que a querem implementá-la.

Afinal, por que os Estados Unidos querem implementá-la, estão tão
interessados nela?

Evidentemente, esse debate, amanhã e depois, trará mais
elementos para entendermos quanto a ALCA pode afetar o destino do
Brasil, neste momento de crise, e como os Estados Unidos podem se
aproveitar da nossa crise para chantagear e colocar a corda no
pescoço do nosso povo. Esse debate adquire significado ainda maior,
porque a ALCA vem ganhando força nos últimos meses, diante do
agravamento da crise econômica e social do Brasil e da crise da
economia norte-americana. E, num quadro de crise, as forças
econômicas procuram se articular para encontrar saídas para que o
capital continue se acumulando e continuem ganhando dinheiro.

Se analisarmos, com cuidado, o que significa ALCA, podemos ver,
pelas declarações, pelos documentos e pelo contexto em que foi
proposta, que, na verdade, não é um acordo de comércio. Nisso os
americanos foram honestos. No início, em 1994, quando implantaram

rÃ'



695
o NAFTA, acordo que junta o México, os Estados Unidos e o
Canadá, imediatamente Clinton lançou a idéia de um acordo comercial
para todas as Américas. De fato, naquele ano, o nome era acordo de
comércio. Depois, com o passar dos anos e com o agravamento da
crise norte-americana, mudaram o nome: hoje, é a chamada Área de
Livre Comércio das Américas. Essa mudança de nome é muito
emblemática e reveladora, porque, nos últimos anos, houve
reorganização nos próprios objetivos. Resumidamente, a ALCA
representa o plano das 200 maiores empresas ou corporações norte-
americanas, o qual o Governo Bush tenta implementar em nosso
continente, a fim de garantir dois objetivos estratégicos:
primeiramente, manter o poder do império econômico e militar dos
Estados Unidos, que vêm sofrendo testes em sua hegemonia; em
segundo lugar, utilizar-se dessa força hegemônica em nosso
continente para implantar um plano de ação que ajude as empresas a
tomar conta do nosso território, da nossa economia e, assim,
recuperar a taxa de lucro, aumentar a exploração sobre os povos da
América, recuperando, enfim, o capitalismo norte-americano e as
condições para competir com os concorrentes da Europa e da Ásia,
que também são empresas imperialistas.

Então, o verdadeiro objetivo da ALCA é esse. Não é estabelecer
acordo comercial em que as duas partes têm ganhos e vantagens. A
ALCA faz parte de uma plano maior cujo objetivo central é manter o
império em funcionamento e, em segundo lugar, resolver a crise norte-
americana. Nos últimos 20 anos, o capitalismo norte-americano teve
desenvolvimento fantástico, porque se aproveitaram da queda dos
países do Leste, que, por mais críticas que tenhamos àqueles
processos socialistas, representavam uma barreira ao processo de
exploração do capital, em todos os países do mundo. Sempre havia a
ameaça da possibilidade do socialismo. Em segundo lugar,
aproveitaram-se da revolução tecnológica das décadas de 80 e 90,
que aumentou muito a produtividade do trabalho e fez com que as
taxas de lucro das grandes corporações aumentasse muito. Então, o
capitalismo norte-americano passou duas décadas em gigantesco
processo de acumulação. Quando parecia que a história terminaria no
capitalismo - chegaram a contratar alguns filósofos de plantão,
funcionários do Pentágono, como ( ... ) ( ... ), para escrever livros para
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enganar as universidades do Sul, para argumentar cientificamente
que o imperialismo era indestrutível e que o capitalismo era o fim da
história -, quando tudo parecia a favor deles, o velho Marx, de novo,
tinha razão. Pelas próprias contradições da acumulação de capital
havida naqueles 20 anos, surge, nos Estados Unidos, justo no centro
do capitalismo mundial, nova crise, que se manifesta, mais ou menos,
nos últimos três anos. Todos os economistas do mundo concordam
que há crise no centro da economia americana. As polêmicas
existentes são sobre a natureza da crise. Alguns dizem que é cíclica,
outros que é prolongada, e há estudiosos que chegam a advertir que
pode ser do tipo estrutural do capitalismo, que pode levar a
quebradeira igual à da década de 20, cujo resultado seria uma guerra
interimperialista.

Então, não há dúvidas sobre a existência da crise. A polêmica pode
ser sobre o seu grau. Diante dessa situação de crise, os
representantes daquelas 200 corporações norte-americanas, junto
com o Governo norte-americano, procuraram, então, implementar um
plano estratégico para sair da crise. Têm os seus fóruns, como é o
econômico, que se reúne em Davos, ao qual nos contrapomos, é um
fórum que une as multinacionais da Europa e da Ásia. Nos Estados
Unidos, têm espaços mais restritos onde fazem esses debates, como
nós. Nesses espaços, elaboraram um plano estratégico para sair da
crise e manter a hegemonia norte-americana. Esse plano está
elaborado em três níveis, que abordarei de maneira sucinta. O
primeiro, de curto prazo: os Estados Unidos decidiram que, para sair
da crise, é preciso reinvestir na indústria bélica. Por quê?

Porque a indústria bélica produz mercadoria "sui generis", feita para
se destruir. Quando uma fábrica produz bomba, arma, já a faz para
ser destruída, porque, ao ser destruída, libera forças e abre mercado
para novas mercadorias, e assim o capitalismo se revigora. Mas qual
é o mercado da indústria bélica? A morte, a guerra. Então, imbuídos
da necessidade de utilizar a indústria bélica, que tem caracterísca
perversa de destruir capital acumulado, os Estados Unidos passaram,
por razões econômicas, a estimular guerras regionais, para sair de
sua crise.

Recentemente, os jornais revelaram que a invasão do Afeganistão
foi planejada durante o Governo Clinton. Portanto, apenas se
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utilizaram do episódio dos atentados de 11 de setembro, do qual,
aliás, já tinham conhecimento, mas que não impediram para justificar,
para as opiniões pública americana e internacional, que a guerra era
inevitável - e escolheram os pobres coitados dos afegãos;
bombardearam até montanhas, com a desculpa, imaginem, de que o
Bin Laden poderia estar lá dentro. Mas o objetivo principal, além do
controle da Ásia Maior, era gastar e testar armas e criar mercados
para as empresas.

E as 200 grandes corporações norte-americanas têm seu
departamento de indústria bélica, mesmo as mais inofensivas, como a
IBM, que fornece computadores para os aviões que bombardeiam. A
Monsanto, que tanto nos incomoda na agricultura, tem um
departamento de indústria bélica e produz bombas desfolhantes, que
são usadas na guerra com a Colômbia. A mesma ingênua Monsanto,
que quer nos empurrar goela abaixo cimento e outras coisas mais,
garante o seu lucro fazendo bombas de agrotóxico para serem usadas
contra povos indígenas da Colômbia.

Esse é o lado mais perverso da guerra, e foi por essa razão que
Bush conseguiu convencer a opinião pública americana, podendo,
assim, desviar U$400.000.000 000,00 de verbas sociais para a
indústria bélica no ano passado e U$355.000.000.000,00 neste ano.
Isso é o que estão fazendo em curto prazo. Terminaram a guerra do
Afeganistão, começaram a da Palestina, que não vai perdurar por
muito tempo, avisaram que a próxima é com o Iraque, e começaram
com a Colômbia, onde os Estados Unidos estão gastando
U$2.000.000.000,00 por ano em armas.

A sua segunda estratégia, de médio prazo, é transformar o território
que vai da Patagônia, no Sul, ao Alasca, em uma zona de livre
atuação dessas 200 empresas. Sobre isso, falarei em seguida, mas
quero terminar o raciocínio, falando da terceira medida, de longo
prazo, para as próximas duas décadas, que estão tomando: preparar
suas empresas para as áreas de biotecnologia e de transformação de
materiais. Na concepção deles, o capitalismo se desenvolveu durante
o século XX em torno das indústrias automobilística e aeronáutica,
mas as duas estão quebradas. E todos os cientistas estão dizendo
que o capitalismo se vai revigorar no século XXI, ao recondicionar
suas empresas em torno da biotecnologia e da transformação de
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materiais. Assim, estão investindo muito em laboratórios, para criar
outras variedades de vegetais, outras raças de animais e outros
remédios - é a chamada "biopirataria" -, e na transformação dos
materiais, para obter materiais desconhecidos de nossas sociedade.

Particularmente nessa estratégia de longo prazo, é fundamental o
controle do estoque da biodiversidade; ou seja, quanto mais tiverem
acesso a diferentes tipos de vegetais e animais, maiores as
alternativas em laboratório para criarem remédios, plantas, sementes
e ganharem dinheiro.

Então, em um plano estratégico de longo prazo, é fundamental para
os Estados Unidos controlarem a Amazônia, que é o estoque do
nosso planeta de maior biodiversidade vegetal e animal. Para isso, é
muito sintomático que nos últimos cinco anos - só nos últimos cinco
anos - os Estados Unidos tenham instalado bases militares ao redor
de toda a Amazônia. Criaram bases militares no Paraguai, na Bolívia,
no Equador, na Colômbia. Não conseguiram convencer o Chavez,
então as instalaram em Aruba e Curaçau. E só faltava a região leste
da Amazônia. Por isso, voltaram-se para a base de Alcântara. Ai dos
ingênuos que pensam que a base de Alcântara não tem nada a ver
com a ALCA. Ela é a porta de que precisam para militarizar a
Amazônia e instalar equipamentos de acesso e controle da nossa
biodiversidade. Mais do que ter a ver com a ALCA, é a forma prática
de já colocarem a bota deles em nosso território para exercerem o
controle, concretamente, já que o Brasil, como acabei de relatar, é um
dos poucos que ainda está barrando a possibilidade de uma base
militar aqui. No entanto, o Governo Fernando Henrique assinou a
entrega da base de Alcântara sem ninguém saber. Só soubemos
quando chegou à Câmara. Os Deputados, então, a denunciaram. E os
termos da transferência da base de Alcântara para o governo
americano são uma afronta à inteligência do povo brasileiro e um
atestado de burrice dos nossos diplomatas. Parece que a diplomacia
brasileira só aprende a servir cafezinho para americano. Se o novo
Governo for realmente de oposição, tem de rever o currículo do
Itamarati, para, pelo menos, preparar diplomatas honestos e que não
tenham contas em dólar.

Depois podemos debater com maior profundidade, mas quero
comentar brevemente o que significa a ALCA, do ponto de vista
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prático, para o nosso País. A ALCA é a necessidade de o capital
americano colocar uma espécie de cerca ao redor de todo o nosso
continente e transformá-lo em uma área cativa, onde só os
americanos possam mandar. Essa área cativa das empresas
americanas está transformando os seus objetivos em várias espécies
de acordos, que estão sendo negociados em nove grupos de trabalho.
Para vocês terem uma idéia do grau de importância que os Estados
Unidos deram a esses grupos de trabalho, o Pentágono designou
6.722 funcionários para trabalharem dia e noite. Já o Governo
brasileiro deslocou 63 funcionários do terceiro escalão, uns gurizinhos
recém-formados do Itamarati, que vão para lá treinar o inglês. E o que
se discute nesses nove grupos? Primeiro, em relação ao território,
querem ter livre acesso à nossa biodiversidade, às nossas riquezas
naturais e querem ter o direito de propriedade privada da água. Nós,
do MST, já estamos "putos" dom esse negócio de propriedade privada
da terra, e agora vêm os americanos querer privatizar a água também,!
Amanhã vão tentar colocar cerca no Sol, tal a ganância deles. E
verdade! E pensam que é para daqui a 20 anos? Não, amigos. Nas
novas licitações de construções de hidrelétricas as quais estão sendo
feitas pelo Governo Fernando Henrique, , já se incluem cláusulas
relativas à propriedade privada da água. E uma entrega vergonhosa
de um bem da natureza que Deus criou para todos. E lembrem-se que
o território brasileiro detém 25% da água potável do Planeta.

Aliada à ganância pelo território e pela biodiversidade está a lei de
patentes, já aprovada no Congresso brasileiro, que permite
propriedade privada de seres vivos. Na Amazônia, existe um tipo de
sapo, pequeno, "sui generis", que é uma bomba em 3 cm 2. Tem um
veneno potentíssimo. Esse sapinho já foi privatizado por uma empresa
norte-americana. Tomara que o engulam.

Além do território, os acordos tratam da área comercial, e ainda
assim é uma vergonha: os jornais publicaram um estudo da FIESP
que revela que, implantada a ALCA, o Brasil vai perder
US$1 .000.000.000,00 por ano. A própria FIESP diz que a indústria
paulista vai perder tudo isso. Do outro lado, como não poderia deixar
de ser, a FIESP deles também publicou um estudo esta semana
dizendo que estão ansiosos por que se crie logo a ALCA, porque
acham que o volume de vendas para a América Latina passará, de um
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ano	para	o	outro,	de	US$90.000.000.000,00	para
US$200.000.000,00. E, se aumentarem a venda de mercadorias para
o Brasil, obviamente a indústria e o comércio brasileiros venderão
menos.

Na área de tecnologia, parte do acordo garante todos os direitos de
transferência de "royalties". O Brasil já está pagando, a título de
"royalties", US$1.000.000.000,00 por ano só para a Microsoft. Se
déssemos dinheiro aos nossos universitários, faríamos muitos
programas nacionais e, o que é melhor, em português.

Há um capítulo sobre os serviços públicos em que se exige a
privatização, o direito da entrada do capital estrangeiro, até na coleta
de lixo. Outro diz respeito à agricultura, que, se ocorrer, nós, do
campo, teremos de fazer guerra, porque querem implementar
sementes transgênicas e o controle total da agricultura.

Outro capítulo refere-se à educação e à cultura, que exige abertura
de ensino superior ao capital estrangeiro. Corremos o risco de
começar a ter "Universidade S.A.", com ações na bolsa, o que distorce
completamente o sentido da educação, que não é comércio.

Há também capítulo relacionado com os direitos sociais, que querem
rebaixar; com a moeda, que querem dolarizar; com o direito a
investimento em qualquer área.

Por fim, há um capítulo sobre o orçamento público, que exige que
todas as Prefeituras e Assembléias Legislativas e todos os
organismos públicos façam concorrência internacional de qualquer
compra acima de US$50.000,00. E, se alguém resmungar, o tribunal
não será o Fórum de Belo Horizonte, mas um tribunal em Nova
lorque. Quem quiser reclamar que vá lá e se defenda em inglês. Esse
tribunal já está funcionando para o México e para o Canadá, o que é
um acinte a todo o ordenamento jurídico internacional.

Esses eram os elementos que pretendia compartilhar. No debate,
poderemos aprofundá-los.

Palavras do Frei Gilvander Luís Moreira
Queridas companheiras, lutadoras, conspiradoras para um mundo

mais humano; companheiros, lutadores, conspiradores para um novo
mundo, quero saudar a todos e revelar a grande emoção de estar aqui
vendo as galerias e o Plenário lotados, superando as nossas
expectativas de participação.
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Quero cumprimentar a todos na pessoa do querido irmão lutador,

um dos maiores e melhores líderes da América afro-latina, que é o
companheiro João Pedro Stédile. Na pessoa da Dirlene, agradeço a
todas as pessoas do Comitê que organizaram este II Fórum Mineiro;
na pessoa do Deputado Ivo José, agradeço aos Deputados e
cumprimento a Mesa da Assembléia.

João Pedro Stédile ajudou-nos a conhecer um pouco melhor os
nossos maiores inimigos. Conhecer o inimigo é fundamental na luta.
Resta-me falar de outro pólo da questão.

Diante da agressão descabida e monumental do império do Tio 5am
e das m ult inacionais, levantamos o grito: "Soberania, sim! Submissão,
não!". As vezes nos acusam de estar na luta, sem ter muita clareza
sobre o porquê de estar lutando. Cabe-me compartilhar com vocês um
pouco do que queremos entender por lutar por soberania.

'Qual a importância de gritar alto e bom som "Soberania, sim!
submissão, não"!? Por que fazer ecoar por todos os cantos do Brasil
que soberania não se negocia? O que é soberania? Qual a
importância de sermos soberanos? Que tipo de soberania
defendemos? Que soberania queremos construir? Convido vocês a
uma rápida viagem história sobre o assunto soberania.

Falar de soberania é, talvez um dos maiores desafios e uma das
mais difíceis e controversas tarefas na atualidade. Como
procuraremos demonstrar a seguir, o conceito de soberania foi criado
inicialmente para justificar o poder ilimitado dos monarcas nos
Estados absolutistas e, contrariamente, é na atualidade, a base para a
pré-compreensão da inclusão social, da legitimação do exercício do
poder que sirva de garantia para a autodeterminação dos povos, para
a realização dos direitos fundamentais do homem, dos direitos
humanos, em cada estado-nação. Desta forma, acreditamos que só
poderemos desempenhar bem a nossa tarefa, neste II Fórum Social
Mineiro, se colocarmos de forma clara que tipo de soberania
queremos construir.

Para enfrentar esse desafio, vamos começar buscando a gênese, do
conceito de soberania. Apoiados em estudos do jurista Dalmo Dallari,
de forma bem resumida, podemos constatar que na antiguidade,
desde a época mais remota até o fim do Império Romano, não se
encontra noção que se assemelhe à soberania. Em Aristóteles. no
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livro "A Política", apontam-se as peculiaridades da cidade,
sobretudo aquelas que a diferenciam da sociedade familiar,
afirmando-se, então, a idéia de superioridade da cidade-estado por
ser dotada de autarquia. Esta expressão, entretanto, não indica
supremacia de poder, significando apenas que ele era auto-suficiente,
capaz de suprir as próprias necessidades. Em Roma, Capital do
Império Romano, não se chega a nenhuma noção que se possa
considerar semelhante ou análoga à soberania.

A primeira obra teórica a desenvolver o conceito de soberania foi
"Les Six Livres de Ia Republique", de Jean Bodin, em 1576, ao
introduzir o princípio da soberania para justificar o poder de Luiz XIV
na França, que dizia: "O Estado sou eu"; contudo, a maior contribuição
no conceito de soberania, em uma concepção laica e contratualista,
foi proporcionada por Hobbes, em sua obra 'De Cive", de 1642, na
qual se renegou a tese de que o soberano fosse de instituição divina.

No século XVIII, em 1762, Rousseau publica "O Contrato Social",
dando grande ênfase ao conceito de soberania e já transferindo a sua
titularidade da pessoa do governante para o povo. Demonstra que a
soberania é inalienável e indivisível. O poder soberano, em Rousseau,
não ultrapassa nem pode transgredir os limites das convenções
gerais. A regra básica da limitação é que o soberano não pode
sobrecarregar os cidadãos de coisas inúteis à comunidade e
tampouco pode exigi-Ias, devendo, finalmente, fazer exigências iguais
a todos os súditos. (Com Rousseau nasce a idéia de soberania
popular, exercida prioritariamente pela democracia direta.)

No combate da burguesia contra a monarquia absoluta, que teve
seu ponto alto na Revolução Francesa, a idéia de soberania popular
iria exercer grande influência, caminhando no sentido da soberania
nacional. Desta forma, soberania nacional é a soberania popular,
instituída na ordem constitucional.

E no começo do séc. XIX que ganha corpo a noção de soberania
como conceito eminentemente político. E poder de decisão e de ação,
de autodeterminação de um povo e de afirmação perante os demais
Estados, sobretudo porque interessava às grandes potências do inicio
do séc XIX, empenhadas em conquistas territoriais, sustentar sua
imunidade a qualquer limitação jurídica.

Na primeira metade do séc. XX, as ideologias liberais, social-
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democratas e democratas cristãs priorizaram, na democracia
capitalista, as liberdades públicas, sob a égide da soberania popular,
mas relegaram a igualdade ao plano formal, ou seja, a igualdade
apenas nos textos das leis. A igualdade de oportunidades para todos
esteve apenas nos planos, como normas programáticas, sempre
adiadas na prática. Por outro lado, os marxistas-leninistas e os
nacional-socialistas, sob os pilares da soberania nacional, sonegaram
as liberdades públicas, degenerando no stalinismo, no nazismo e no
fascismo.

A instalação da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União
Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. enfatizou o conflito
ideológico, incrementando a corrida armamentista e fazendo supor o
perigo iminente de batalhas nucleares globais, hipoteticamente
capazes de devastar toda a humanidade.

Lembro-me de, quando criança, em Arinos, trabalhando no cabo da
enxada, ouvir dizer da Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia. Há
tantas bombas que, se apertarem um botão, acabam com o mundo
inteiro, num segundo. E criou-se essa síndrome.

Entre as décadas de 50 e 70, os Estados desenvolvidos do Primeiro
Mundo viveram uma era de ouro, enfatizando sua soberania popular
no chamado 'welfare state", o Estado do bem-estar social, e os
Estados subdesenvolvidos, ainda relegando sua soberania ao plano
formal, eram cenários de tensões sociais permanentes em face da
ameaça comunista, sujeitos a conflitos regionalizados.

As políticas neoliberais, nas eras Thatcher, na Inglaterra, e Reagan,
nos Estados Unidos, reduziram o Estado do bem-estar social a um
mero estado assistencial em um mundo capitalista, com desemprego
em massa e empobrecimento dos Estados desenvolvidos, que
passaram a conviver com uma subclasse, com a miséria absoluta e a
fome nos Estados periféricos.

O fenômeno da globalização, a partir da década de 70, instaurou o
predomínio dos interesses econômicos nas relações internacionais e
criou o mito do Estado mínimo, no plano interno. A geopolítica atual
apresenta sociedades complexas, e os países mais ricos impõem aos
subdesenvolvidos uma economia de mercado, interligando os
diferentes Estados, a qual está acima de todos os outros
componentes das relações internacionais.

rs
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Neste momento, devemos estar mais atentos quanto à proposta

da ALCA. Convém recordar o grande Eric Hobsbawm. que dizia o
seguinte: "A característica mais impressionante do séc. xx é a tensão
entre o processo de globalização - cada vez mais acelerado, a uma
progressão geométrica - e a incapacidade das instituições públicas e
da sociedade civil em resistir à fúria deste grande dragão que consiste
na idolatria do mercado e do capital, do mercado mundializado e
oligopolizado".

A globalização contemporânea, o surgimento de novos Estados-
Nações, o rearranjo das nações em organismos como a União
Européia e tantas lutas e movimentos separatistas e político-religiosos
têm criado mais dificuldades para definirmos o que é uma nação e o
que poderia ser a soberania nacional.

Nesse ponto, temos a seguinte colocação: soberania, sim;
submissão, não. Mas queremos uma soberania nacionalista? Convém
recordarmos Antônio Cândido: 'Se entendermos por nacionalismo a
exclusão das fontes estrangeiras, caímos no provincianismo; mas, se
entendermos como cautela contra a fascinação provinciana por essas
fontes, estaremos certos. Se o nacionalismo for aversão contra outros
países, mesmo imperialistas, será um erro desumanizador; mas, se
for a valorização dos nossos interesses e componentes, na sua
pluralidade, além da defesa contra a dominação por parte desses
países, será um bem. Se entendermos por nacionalismo o
desconhecimento das nossas raízes européias, africanas e indígenas,
não será bom".

E importante compreendermos que uma das características da
soberania é o nacionalismo, mas um nacionalismo que considera a
profunda diversidade cultural, pois somos um povo crivado não só de
raças, mas também de culturas. A soberania que defendemos não
nega a integração dos povos para o desenvolvimento. Isso faz parte.

Cristóvão Buarque, ex-Governador de Brasília, definiu, com muita
mestria, a soberania que defendemos, que não é xenófoba, não teme
o que é estrangeiro e não é medrosa no tocante a relacionar-se com
os valores internacionais. Ao ser questionado sobre a
internacionalização da Amazônia, disse: 'Tudo o que tem importância
para a humanidade deve ser internacionalizado. Se a Amazônia, sob
uma ética humanista, deve ser internacionalizada, internacionalizemos
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também as reservas de petróleo do mundo inteiro. Da mesma
forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser
internacionalizado. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o
desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores
globais. Não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para
queimar países inteiros na volúpia da especulação. Se os EUA
querem internacionalizar a Amazônia, pelo risco de deixá-la nas mãos
dos brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares do
império do Tio Sam. Até porque eles já demonstraram que são
capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares
de vezes maior que as lamentáveis queimadas feitas nas floresta do
Brasil. Internacionalizemos as crianças, tratando-as, todas elas, não
importando o país onde nasceram, como patrimônio que merece
cuidados do mundo inteiro".

A soberania pela qual lútamos não é xenófoba, não exclui a
participação dos valores internacionais, como, com mestria, nos
mostra Cristóvão Buarque.

Como pode e deve ser entendida a soberania hoje?
Ao adentrarmos o estudo do texto constitucional, devemos ter em

mente que o golpe militar de 1964 impôs, naquele momento, a
concepção de soberania nacional acoplada ao Estado unitário, ao
mesmo tempo que diluiu a soberania popular e o federalismo
brasileiro e exacerbou o poder do Chefe do Executivo. Essa
concepção permanece desde a ditadura militar: a) ao editar
abusivamente medidas provisórias, desrespeita o princípio
democrático da independência dos Poderes, usurpando a
competência do Poder Legislativo; b) ao impor à sociedade brasileira
uma legislação que limita a ação direta de inconstitucionalidade e da
declaração de Constituciona[idade perante o STF, limita o acesso das
pessoas à justiça contra os abusos do poder do Estado e invade a
competência do Poder Judiciário, espaço fundamental na garantia dos
direitos democráticos fundamentais; c) ao comprar votos no
Congresso Nacional para aprovar a emenda da reeleição e
permanecer no cargo, desrespeita todos os brasileiros, propiciando a
permanência de determinados grupos nos principais cargos de
comando, o que atenta contra o princípio republicano da alternância
do poder.

rÀ



706
A Constituição de 1988, já no Titulo 1, reconstruiu o conceito de

soberania, afirmando a forma republicana de governo, o Estado
Federal descentralizado e o modelo do Estado democrático de direito
com os seus fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade do
ser humano, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político.

Como princípios que orientam a soberania devemos ressaltar: o da
soberania popular, ao considerar o povo origem de todo o poder e o
responsável e titular do exercício desse poder, mediante a eleição de
representantes ou diretamente, nos termos da Constituição; o da
independência nacional nas relações internacionais; o da soberania
nacional como marco ideológico na ordem econômica.

Nossa soberania é desrespeitada quando se realizam políticas que
privilegiam grandes grupos econômicos nacionais, ou o que é pior,
megainvestidores internacionais, como é o caso da liberação da
cobrança da CPMF para os investidores em bolsas de valores, em
prejuízo de todo o restante da população, que tem que pagar CPMF
compulsoriamente, mas que não recebe investimento nas áreas
sociais.

Ser um país soberano implica respeitar os direitos humanos, que no
atual desenvolvimento do Estado só podem ser entendidos de forma
indivisível, como os direitos individuais, sociais, políticos e
econômicos, não apenas permitido a garantia formal desses mesmos
direitos e sua efetividade no exercício da cidadania ativa e no direito
ao voto, mas também propiciando a cada cidadão a parcela de
riqueza do Estado.

A soberania brasileira deve e tem de ser respeitada nas relações
internacionais. Todas as ações deverão sempre ser norteadas pelos
princípios da independência nacional, pela prevalência dos direitos
humanos, autodeterminação dos povos, não-intervenção, igualdade
entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos,
repúdio ao terrorismo de Estado e a qualquer outro tipo de terrorismo,
aversão ao racismo, cooperação entre os povos para o
desenvolvimento da humanidade e concessão de asilo político.

Precisamos conquistar soberania, mas soberania no plural e de
forma integral. Isso requer:

a) Soberania política: implica cortar os tentáculos que nos prendem
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aos ditames da elite política mundial.

b) Soberania econômica: Temos o direito e o dever de comandar as
rédeas da nossa economia. Não podemos aceitar, servilmente, plantar
e comercializar o que o império do Tio 5am nos impinge. Por que não
investir na agricultura familiar, privilegiando a produção de grãos tais
como, feijão, arroz, trigo, e garantir que todo brasileiro tenha o direito
de fazer três refeições ao dia?

c) Soberania alimentar: conceito assimilado e difundido pela via
campesina. Significa a luta para que cada país, cada povo, cada
nação, tenha autonomia para decidir o que produzir, como produzir,
como distribuir, como garantir, proteger e incrementar a alimentação
de seu povo. Portanto, soberania alimentar implica relação política de
Estado para Estado. Opõe-se fundamentalmente à instrumentalização
do mercado de alimentos em razão e a partir dos interesses das
grandes indústrias de alimentos e das nações que querem impor seus
produtos ao mundo inteiro, ainda que seja o 'lixo alimentar".
Soberania e segurança alimentar são questões de segurança nacional
de qualquer país. Em um mundo "globocolonizado" os pobres
exportam alimentos puros e importam alimentos transgênicos. A
Organização Mundial do Comércio imperial violenta todos os dias a
soberania alimentar dos paísés empobrecidos.

d) Soberania na agriculturá para os pequenos produtores rurais. A
chamada revolução verde e a atual agricultura que incorpora os
últimos avanços da tecnologia têm sido devastadoras.

e) Soberania cultural. Não podemos mais continuar sendo
colonizados pela cultura das multinacionais. E hora de valorizarmos as
mais diversas expressões da cultura brasileira, tremendamente rica.
Basta de enlatados! Não aceitamos ser reduzidos a meros
consumidores! Queremos cultura que venha das mais legitimas raízes
do Brasil: dos negros, dos indígenas, do povo camponês, das mais
diversas regiões brasileiras.

f) Soberania no trato com nossas dívidas externa e interna. O
pagamento dessas dívidas deve estar condicionado à defesa dos
direitos humanos e dos direitos fundamentais dos povos, que têm sido
violentamente desrespeitados pelos governos que circunscrevem suas
ações aos interesses de pequenos grupos. Urge criar um Código
Financeiro Internacional e estabelecer um tribunal de dívida
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independente. Estamos dando um passo fundamental nessa
direção com a realização da auditoria cidadã da dívida, a fim de se
obter pleno conhecimento da natureza do endividamento - qual parte é
legítima e qual é ilegítima? Somos prisioneiros e reféns da dívida
externa que nos massacra. Além de grave ofensa à nossa soberania,
os recursos sangrados pela dívida estão fazendo muita falta no
combate à miséria e à violência assustadoras; estão impedindo os
investimentos necessários em saúde, educação, segurança, reforma
agrária, geração de empregos; estão atingindo a dignidade do nosso
povo.

Soberania da Amazônia: implica administrar com autonomia suas
riquezas, sua biodiversidade, as fontes de água potável e, acima de
tudo, respeitar a vida do povo que ali vive. Com relação à cessão da
Base de Alcântara aos EUA convém recordar o que nos diz o grande
jurista alemão Rudolf von Ibering:" O povo que deixa impunemente
roubar uma légua quadrada de terreno verá em breve serem roubadas
todas as outras, até que nada mais lhe fique a pertencer e deixe de
existir como Estado, - e um tal povo não merece melhor sorte".

Por isso, não podemos permitir que o império do Tio 5am finque
suas patas em Alcântara. Para construir uma soberania nacional
democrática e popular, deixo aberta a discussão sobre a proposta de
convocação de Assembléia Nacional Constituinte,

Comprometidos com a soberania, queremos continuar a construção
da Nação, rompendo com a dependência externa, e permitir ao Brasil
uma autonomia decisória fundamentada no princípio da democracia,
do respeito às diferenças, com a inclusão e participação ativa de todos
os brasileiros e brasileiras.

Enfim, queremos soberania onde a República seja realidade e não
teoria. Um dos principais recursos da República é a alternância no
poder, repito, que não tem acontecido no Brasil nos últimos 502 anos.
Basta de sermos governados por uma elite exploradora, que não ama
o povo e se deleita em representar a elite internacional do Brasil.
Nesses termos, devemos gritar alto e bom som: soberania, sim;
submissão, não. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Coordenadora (Dirlene Marques) - As pessoas poderão

intervir por escrito ou usar o microfone. Quando organizamos este
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encontro, ainda não estava claro que discutiríamos sobre
Alcântara, nem organizado o plebiscito sobre a ALGA. Então, fizemos
uma oficina sobre a base de Alcântara. Faremos uma plenária para
discutir a organização do plebiscito na sexta-feira ao meio-dia, neste
Plenário, logo após a primeira palestra.

Abriremos os debates para intervenção do Plenário até às 22 horas;
depois, os debatedores terão 5 minutos para encerrar, de forma que
possamos finalizar os trabalhos às 22h15min, ainda com algumas
presenças em Plenário.

Debates
Sr. João César - Companheiros, quero fazer uma alusão um pouco

mais específica ao pronunciamento do companheiro Stédile a respeito
do uso dos recursos naturais e da gestão territorial. Solicito ao
companheiro Stédile que faça um comentário sobre duas questões. A
primeira, em relação à presença da PETROBRAS na Amazônia,
tolhida por leis que se dizem supostamente de defesa do meio
ambiente, mas que são de interesses de empresas americanas, que
regulamentam o transporte do gás descoberto pela PETROBRAS, que
forma a segunda maior reserva de gás natural do País, só perdendo
para a reserva de Campos, com cerca de 90.000.000.000m2.

Stédile, a PETROBRAS não consegue colocar esse gás para
desenvolver Manaus e Porto Velho, porque o Governador do
Amazonas quer transportá-lo por barcaças, uma vez que fez algumas
maracutaias denunciadas pelo Deputado Eron, do PC do 8 do
Amazonas, com uma empresa norte-americana. O Governador quer
que se coloque esse gás em barcaças, numa extensão de 5km, indo e
voltando no rio Solimões. Para isso, fez uma lei, dita ambiental,
proibindo a construção de gasodutos entre a reserva de gás e Manaus
e Porto Velho.

Trata-se também de um aspecto da inserção norte-americana na
questão do aproveitamento do gás natural do Amazonas. Faço essa
declaração porque, há dez dias, estive lá, vendo de perto o
funcionamento do campo da PETROBRAS.

A outra questão é a do aço, aqui em Minas Gerais. Gomo ficaria o
desenvolvimento de uma terra que tem minério de ferro e condições
de fazer aço ecologicamente para o mundo inteiro e para si própria,
em função de determinadas salvaguardas colocadas pelo Estados
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Unidos e que não estão sendo tratadas a contento? Inclusive.
empresários da FIEMG e da FIESP estão demonstrando despreparo
nessas negociações relacionadas à ALCA.

A Sra. Juliana - A ofensiva norte-americana dá-se de várias formas.
Já foi citada a Base Alcantâra e o plano Colômbia. Temos discutido a
questão da ALCA e da OMC, da mercantilização da educação. Temos
dito que a crise que estamos vivendo - e os Estados Unidos - é como
a de 29; só que não é uma crise de super-produção e subconsumo,
mas de superconcentração de capital. A ALCA vem nessa idéia,
nessa ofensiva. Precisamos pressionar os Deputados, os nossos
candidatos a Presidente e a Senador, nessas eleições, nesse
momento político que estamos vivendo, para que o Brasil saia
urgentemente das negociações da ALCA. Há oito meses está
havendo negociações, com as mesas de negociações já sendo feitas.

Tomo, por exemplo, que quer fazer com que a educação seja uma
de suas pautas, mercantilizando mesmo a educação. Há uma lógica
diferente da lógica de outros anos, porque temos mais de 70% das
universidades particulares, mas não podemos aceitar essa
mercantilização. Caso contrário, a educação, ao invés de ser um
direito da população, vai passar a ser um bem. Gostaria que os
membros da Mesa que falaram sobre a ALCA pudessem falar um
pouco sobre a educação e a saúde, que são direitos da população e
também estão sendo negociados na ALCA.

O Sr. Flávio Lúcio - Sou estudante. Qual é a postura que vem sendo
adotada pelos nossos representantes? Até agora, tendo assistido a
representantes e manifestantes da população, que surgiram daqueles
movimentos. Quero saber qual é o posicionamento deles,
principalmente com relação à ALCA. Muito obrigado.

O Sr. João Luiz - E de fundamental importância discutir a questão da
ALCA, pois os americanos sentem-se os donos do mundo e querem
dominar o Terceiro Mundo. Há muito venho lidando com a questão da
comunicação e vejo como o Governo tem tratado as rádios
comunitárias. Qual a diferença entre o tratamento dado pela PBH ao
projeto de lei que trata da rádio comunitária e o de Montes Claros?
Stédile, discorra sobre a questão da comunicação, de fundamental
importância para a comunidade, tanto que cada vez mais os grandes
conglomerados se arvoram em dominadores da comunicação.
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Embora a Constituição não permita, somos discriminados nos
meios de comunicação ditos oficiais, que são consedidos só Deus
sabe como.

Como podemos discutir questão tão importante como a da ALCA, lá
embaixo, na base? Por que não se investe mais na educação? O art.
80 da LDB prevê o uso dos meios de comunicação, mas isso não está
sendo respeitado.

Ainda hoje, no interior do Pais, pessoas passam necessidade com a
falta de água, tendo que carregá-la nas costas, no lombo de cavalo e,
às vezes, em baldes. Como privatizar a água? Por que não se investe
na educação para que as pessoas possam melhor escolher os seus
representantes?

Deixo uma frase de Paulo Freire: "A verdade dos opressores está na
consciência dos oprimidos". Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora - Pergunta de Dada Maheshrananda ao João
Pedro: "O PROUT propõe que a melhor forma de agricultura são as
cooperativas, que encorajariam os indivíduos a compartilhar o seu
trabalho, a terra, seus recursos e a renda de sua força coletiva. Qual a
sua opinião a respeito e qual a estratégia do MST sobre as
cooperativas?".

Sra. Maria lida de Carvalho - Quero falar como cidadã. Como
educadora, pedagoga e ambientalista, retomo o histórico da ALCA.
Quanto à afirmação do Frei, faço transposição para a expropriação
indevida da inteligência. Nesse sentido, como podemos situar Minas
em outro mundo no que se refere à educação, à agropecuária, às
questões econômicas e sociais?

Estamos na primeira eleição deste milênio, deste século. Isso tem
um sentido além de político.

Então, como relacionar as eleições em 2002 com aquilo a que
assistimos, inclusive em termos da administração pública?

Fala-se que educação é o primeiro fator de desenvolvimento. Mas
essa é uma condição desejada com a monarquia em cima, inclusive
dos servidores da educação, e com a desrespeitabilidade do seu
elemento n° 1, que é o estudante? Muito obrigada.

O Sr. Carlos Rodrigues - Algumas pessoas já me conhecem. Sou
Carlos, assessor do Diretor-Geral do IEF e estou aqui especialmente
para passar ao João Pedro um documento sobre licenciamento

rÀ



712
ambiental nas áreas desapropriadas para fins de reforma agrária.

Minas Gerais fez, a duras penas, os primeiros licenciamentos
ambientais. Tenho a Deliberação Normativa n° 44, do COPAM, e a
Resolução ri0 289, do CONAMA, que versa sobre licenciamentos
ambientais.

Acho que os trabalhadores devem assumir e ter em suas mãos esse
processo nas áreas desapropriadas para fins de reforma agrária. Caso
contrário, pode haver uma tragédia na reforma agrária.

Portanto, passo ao companheiro João Pedro o documento já citado.
Aproveito também para entregar-lhe um presente do Diretor-Geral,
que é o atlas da biodiversidade no Estado de Minas Gerais.

A Sra. Coordenadora - Invertendo a ordem, começaremos com o
Frei Gilvander.

O Frei Gilvander Luís Moreira - Uma das minhas alegrias é
perceber, como o Stédile está dizendo, que a Assembléia de Minas
está entre as que mais crescem em participação popular.

Frente a todas essas agressões que vivemos, só conseguiremos dar
um passo com objetivo de melhorar a vida, com o povo e a sociedade
organizada ocupando as Assembléias, como os sem-terra estão
ocupando os latifúndios, as mulheres ocupando os altares e
colocando freio no machismo e no patriarcalismo de muitas igrejas.

Mas gostaria de fazer um comentário sobre a questão que a Maria
lida apresentou: como situar Minas na luta por um outro mundo?
Outro dia, em um encontro da Via Campesina, comentamos que não
devemos nos limitar a fazer macroanálises de conjuntura; precisamos
também fazer análise de conjuntura dos pequenos, a partir das
vítimas, e, depois, análise de conjunturas regionais.

Minas tem especificidades. Por exemplo, é uma das grandes fontes
de água do Brasil, que abastece grande parte do Nordeste e tem o rio
Paranaíba correndo para o Sul. Portanto, essa questão da luta pelas
águas é para nós, mineiros, uma grande responsabilidade.

Outro ponto importante é colocar um freio no poder das
usurpadoras, que são as grandes mineradoras. Minas é um Estado
forte na mineração.

Também devemos considerar a peculiaridade de o Estado ter uma
diversidade regional muito grande. O Triângulo e o Sul são mais ricos,
enquanto outras regiões estão mais pobres.
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Há também a questão do conservadorismo religioso. Para

construir um mundo novo a partir de Minas, precisamos considerar
muito essas nossas realidades específicas e não só querer enquadrar
as lutas nacionais, como se elas não tivessem nenhuma
especificidade. Deixarei mais tempo para o Stédile, porque é muito
difícil tê-lo aqui, e sua presença nos enche de alegria. Stédile, sinta-se
à vontade. Da minha parte, podemos ficar aqui até as 2 horas da
manhã.

O Sr. João Pedro Stédile - Companheiros e companheiras, acredito
que as intervenções havidas em Plenário contribuíram para a
verificação de outras facetas dos mais diferentes aspectos que
representa a ALCA nessa tentativa de o capital americano controlar a
nossa economia, o nosso território, a nossa cultura, de impor o dólar
como moeda corrente e de transformar-nos, como nos alertou - e
vocês terão a oportunidade de debater com ele - o Embaixador
Samuel Guimarães, em uma neocolônia norte-americana. Assim, mais
do que perguntas, entendo que foram contribuições para entendermos
melhor o que está ocorrendo. Aproveitarei o espaço para comentar
algumas informações que possam ser mais úteis para vocês nos
debates nos próximos dias.

Evidentemente, a Amazônia hoje, mais além do que qualquer
xenofobia, está no centro das atenções do capital internacional por
várias razões: o estoque natural que tem, a sua biodiversidade, as
suas riquezas minerais, a sua posição estratégica, a sua água potável.
Os Estados Unidos, por meio do seu capital, estão tentando tomar
conta da Amazônia seja com essas medidas que o companheiro
relatou, prejudicando a PETROBRAS, seja manipulando o SIVAM. Só
as falcatruas denunciadas pela imprensa - não estou falando
nenhuma novidade - na concorrência pública de instalação do SIVAM
já caberia um tribunal militar para julgar o Fernando Henrique
Cardoso. O Deputado Luiz Eduardo é membro da Comissão de
Relações Exteriores e relatou para nós, na campanha nacional da
ALCA, que o Governo manipulou a concorrência para que uma
empresa norte-americana ligada à CIA a ganhasse.

Então, instalaram o Sistema de Vigilância da Amazônia, com
computadores sofisticados, que controlam nove níveis de
informações: desde detectar movimentos de aeronaves, que é o mais
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simples, por meio de radares, até mapear o subsolo. O Deputado
foi a Manaus, em comissão, visitar a Comissão Funcional SIVAM, e os
oficiais da aeronáutica, ingenuamente, lhes contaram que, nos
computadores a que têm acesso, possuem senha para interpretar
apenas até o sétimo nível, que o oitavo e o nono níveis vão
diretamente para Washington, porque não lhes repassaram a senha
de como interpretar as informações que levantam. Esse é o SIVAM
instalado por este Governo! Então, os americanos detêm, hoje, o
controle de todo esse procedimento sobre as informações e a nossa
riqueza.

E complemento com esse plano que pode levar a um processo de
militarização, o que não é brincadeira e vem sendo denunciado até
mesmo pelo Comandante das Forças Armadas Brasileiras, instalado
em Manaus. Parece que agora há lá um general nacionalista, que tem
denunciado publicamente; ou seja, este não é discurso esquerdista
em relação aos perigos que corre a Amazónia.

Por trás da privatização da Vale do Rio Doce, as ações foram
bancadas pelo National Bank. Esse Benjamin Stainbruk não passa de
um testa-de-ferro bunda-mole - era dono de uma têxtil paraíba de
fundo de quintal e, de uma hora para outra, pagou com um cheque de
R$2.000.000.000.00! Não é o rei do aço, mas o maior testa-de-ferro
que há no Brasil. Mas, depois de privatizada, a CVRD dobrou o nível
de exportação, o número de trens que exportam minério. E contam os
funcionários que estão com tanto medo por causa do problema da
Amazônia que o ferro está sendo estocado ao ar livre no deserto do
Texas - para tentarem tirar o máximo que puderem.

Com relação aos meios de comunicação, é vergonhosa a lei que já
passou em nosso Congresso, imposta pelos Estados Unidos, que
abre o capital das empresas ao estrangeiro. E registro, como protesto,
que a Oposição votou a favor; apenas três Deputados do PT e a
bancada do PDT votaram contra. Todos os demais, até o glorioso
PCdoB, votaram a favor da entrada do capital estrangeiro nos meios
de comunicação. Por quê? Porque tiveram, com medo de críticas da
Globo, que está quebrada, e precisa desse dinheiro para sair da
falência. Também a Editora Abril está quebrada e precisa desse
dinheiro - nesta semana, botaram na rua 1.300 funcionários. E a
Oposição, servilmente, para não chocar o monopólio da comunicação,
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aceitou. E os americanos estão passando, agora, a mesma lei na
Argentina. Tudo isso para tomar conta dos meios de comunicação,
pois essa é a forma que têm de dominar nossa cultura e nossas
mentes. E por isso que precisamos lutar e apoiar todas as iniciativas
de rádios e TVs comunitárias. Para quebrar o monopólio. Até que um
dia alguém tenha a coragem de desapropriar a Globo e privatizá-la
para todo o povo brasileiro.

Em relação à agricultura, poderia falar até amanhã. Mas as
multinacionais já não querem controlar a terra. Já não é esse o
problema. Isso, podem até deixar. "Deixa, que esses pobres plantam."
Agora, o que querem é pegar o núcleo estratégico da agricultura,
composto por três coisas. Em primeiro lugar, as sementes. Querem
impor os transgênicos no Brasil, independentemente dos riscos que
tragam à saúde e ao meio ambiente, porque apenas dez empresas
multinacionais controlam as técnicas de biotecnologia da produção de
transgênicos e, assim, teriam o monopólio das sementes no Brasil.

Lamento que o Governador, com quem temos nos relacionado bem -
portanto, não é crítica partidária nem fofoca -, tenha vetado a
legislação desta Casa contra os transgênicos. O Governador pegará
uns meses a mais no purgatório por causa disso.

Querem essas sementes transgênicas porque, com isso, controlarão
toda a nossa agricultura. E os agricultores ficarão à mercê de todo ano
comprarem a semente deles, colocando em risco a nossa soberania
alimentar, que é o direito de o povo produzir os seus próprios
alimentos. Se entrarem os transgênicos e a Monsanto tomar conta das
sementes de milho transgênicas, e amanhã ou depois acontecer
qualquer probleminha por causa de Alcântara, a Monsanto diz que
não vende mais semente de milho. E como os nossos agricultores já
não terão o direito de reproduzirem as suas próprias sementes, não
haverá milho no Brasil, porque terão o monopólio. Assim como
eliminaram o algodão no Nordeste, inventando que o bicudo tinha
tomado conta, levaram à falência um milhão de pequenos
camponeses de algodão e transferiram, com outras variedades, o
algodão para Mato Grosso, agora em grandes fazendas, não mais na
agricultura familiar.

E o terceiro núcleo que pretendem controlar na agricultura é a
agroindústria, porque é a que controla os alimentos. Está havendo um
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processo acelerado de desnacionalização e concentração da
agroindústria. Estão comprando tudo. O setor de laticínios, em que
Minas Gerais era o centro, hoje está na mão das multinacionais. Três
empresas controlam tudo: a Parmalat, a Danone e a Nestlé. Amanhã
ou depois poderemos tomar leite se deixarem, como se a vaca fosse
deles. Ficaremos com a vaca, e eles, com o leite.

Por último, veremos o papel dos Deputados, como informação. Em
relação à ALCA, mantiveram-se ausentes do debate. A única
novidade positiva, por sinal, dos Deputados na Câmara, ocorreu no
ano passado, em dezembro, por iniciativa do Deputado Aloisio
Mercadante. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou moção,
por unanimidade, recomendando ao Governo que se retirasse das
negociações da ALCA. Isso é positivo, e temos de elogiar e fazer a
propaganda, sobretudo para alguns setores da nossa sociedade que
dizem que o Brasil deve continuar nas negociações. Não. Temos de
sair imediatamente. Se não queremos a ALCA, para que ir lá
conversar, combinar com o torturador sobre qual será o nível da
tortura? Francamente!

Em relação à base de Alcântara, o comportamento dos
parlamentares tem sido lastimável. O Governo encaminhou acordo à
Câmara, que, como disse, é afronta. O projeto foi primeiro à Comissão
de Relações Exteriores, que teve como relator o Deputado Waldir
Pires - que desempenhou papel importantíssimo - e lá foi vetado, por
ferir a soberania e a Constituição. Então, como o Governo perdeu,
encaminhou à Comissão de Ciência e Tecnologia, em que tinha
maioria e foi aprovado na íntegra. Ficamos 1 a 1. O Governo, não
satisfeito, com medo de levar a Plenário assim, encaminhou à
Comissão de Constituição e Justiça e designou relator o Deputado
Zenaldo Coutinho, de Belém, que está em dúvida: uma semana diz
que é a nosso favor, na outra diz que é a favor do Governo. Depois
que for votado na Comissão de Justiça, o projeto irá a Plenário. Mas
independentemente da batalha no parlamento, a luta contra a ALCA e
contra a base de Alcântara depende do povo brasileiro. Por isso é
importantíssimo que todos os movimentos e entidades que estão aqui
nos engajemos para garantir sucesso absoluto no plebiscito e
também, nos dias 17 e 18 de setembro, para ir, em caravana a
Brasília, entregar o resultado ao Presidente Fernando Henrique.
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Já está marcada para o dia 17 de setembro audiência com

Fernando Henrique - já não dá para chamá-lo de Presidente, mas de
"o vende-pátria" - e com os Presidentes do STF, da Câmara e do
Senado. Ao final da tarde, então, iremos nos encontrar com o
Presidente do Brasil, que é a embaixadora norte -americana, para
dizer-lhe que somos contra que seu país tome conta de nossa
economia.

No outro dia, a caravana fará uma assembléia para decidir os
próximos passos em relação à campanha da ALCA, que inclui uma
jornada de luta continental, já marcada para o dia 28 de outubro.

A data ficou apertada para nós, brasileiros. Foi marcada levando em
conta o continente. Mas vejam: o principal país envolvido, que é o
Brasil, estará passando pelo segundo turno da eleição para
Presidente, e eles escolherahi exatamente o dia 28 de outubro para
iniciar a reunião de Ministros em Quito. Pedro Malan e Celso Lafer -
dois ministrinhos que estão saindo; e já deveriam ter saído há muito
tempo - vão negociar, em nome do povo brasileiro, os acordos da
ALCA. Ora, com que moral? Temos, então, de nos manifestar para
que a opinião pública latino-americana saiba que esses dois Ministros
não representam coisa nenhuma.

Esperamos que quem ganhar as eleições - oxalá seja a Oposição! -
assuma o compromisso com o povo brasileiro de sair imediatamente
das negociações da ALCA e rasgue, em rede nacional pela Globo, o
Acordo da Base de Alcântara. E nós estaremos lá.

A Sra. Coordenadora - Nos dois próximos dias, receberemos mais
informações e subsídios para continuar nossa luta. Contamos com a
presença de todos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados e das autoridades e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
especiais de amanhã, dia 22, às 8h30min e às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, e para a reunião ordinária, na mesma
data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 202 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 22/8/2002
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Presidência dos Deputados Eduardo Brandão e Adelmo Carneiro

Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras da Sra. Carlúcia Maria Silva -
Palavras do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães - Palavras da
Sra. Ivana Monte Lima - Esclarecimentos sobre os debates - Debates
- Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Bilac Pinto - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Fábio Avelar - Ivair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Márcio Kangussu - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira -
Rogério Correia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - As 20h45min,

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Paulo Pettersen, 2 0-Secretário ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
o Exmo. Sr. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e as Exmas.
Sras. Carlúcia Maria Silva, representante do Comitê Mineiro do Fórum
Social e coordenadora dos debates; e Ivana Monte Lima,
representante da Rede Praxis do Estado do Rio de Janeiro.

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

Minas por um Outro Mundo: lima Outra América é Possível com
Soberania e Integração. Nesta manhã, será discutido o tema A
Desordem Internacional e a Desconstrução da Soberania Latino-
Americana e Caribenha.

Palavras da Sra. Carlúcia Maria Silva
Dando continuação aos nossos trabalhos, gostaria de cumprimentar

a Mesa, na pessoa do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e a

rÃ



719
Ivana, particularmente. Queria dizer também que é uma grande
alegria para nós, do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial,
estarmos reunidos com toda a sociedade civil organizada, nesta
campanha continental e nacional contra a ALCA, acreditando que um
outro Brasil e uma outra América são possíveis com soberania e
integração. E também uma alegria porque esta Casa terá o rosto que
nós, cidadãos mineiros, quisermos dar a ela, na medida em que nós
ocuparmos este espaço, que é público. Ao mesmo tempo, trazemos
até ela as reivindicações e as necessidades do nosso povo. Gostaria
de dizer também que é uma grande alegria realizar este II Fórum
Minas por um Outro Mundo, porque é mais uma oportunidade, uma
possibilidade de oferecer subsídios à sociedade, ao povo, para que
possa participar com cidadania na construção da soberania que
queremos, que precisamos e que merecemos.

Finalmente, gostaria de justificar a mudança na composição desta
Mesa. Para a temática de hoje, estavam previstos, além do
Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, César Benjamim e Plínio de
Arruda Sampaio. O César Benjamim, por problemas familiares
imprevistos, não pôde estar presente. Hoje, às 5h15min, ele nos
telefonou manifestando o seu pesar e, ao mesmo tempo, a sua
impossibilidade. Todos nós acreditamos que, realmente, é uma pena
não tê-lo conosco. Já com á Plínio de Arruda Sampaio, houve uma
pequena confusão na organização, o que inviabilizou a sua vinda até
nós. Diante disso, convidamos a Ivana, do Comitê contra a Alcântara
do Rio de Janeiro e da Rede Praxis do Rio de Janeiro, para compor a
Mesa, considerando que ontem foi abordada, de uma forma bem
sucinta, a questão de Alcântara. Ela é uma das pessoas que tem
trabalhado, pesquisado, estudado a questão da base de Alcântara e
os seus impactos. Achamos oportuno e necessário convidá-la para
que dispusesse deste tempo para um aprofundamento maior na
questão da Alcântara, para que possamos, efetivamente, nos
convencer de que a cessão da base de Alcântara é uma das
estratégias fundamentais utilizadas para comprometer a nossa
soberania e a do continente. Acredito que, embora nem o César
Benjamim nem o Plínio de Arruda Sampaio estejam presentes, esta
Mesa será de grande proveito na construção da soberania que
queremos. Espero que tenhamos todos uma boa manhã e que
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possamos, à tarde, durante as oficinas, aprofundar toda a temática
deste II Fórum Minas por um Outro Mundo. (- Palmas.)

Palavras do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães
Bom dia. Gostaria de agradecer a todos pela presença e aos

organizadores do Fórum pela oportunidade de estar nesta Mesa, na
Assembléia Legislativa, para abordar o tema da desordem
internacional e da desconstrução da soberania latino-americana.
Queria dizer, em primeiro lugar, que, para compreendermos a nova
desordem internacional, seria interessante observarmos o que era a
expectativa da nova ordem mundial que foi anunciada ao final da
Guerra do Golfo. Muito rapidamente, foi uma época de utopias, cujas
razões eram, em primeiro lugar, o fato de a então União Soviética ter
aderido ao capitalismo e à democracia. Esse foi um fato
extraordinário, foi o fim da competição Leste-Oeste, da competição
entre o sistema capitalista e o sistema comunista.

Em seguida, vem a desintegração da União Soviética, o surgimento
da Rússia como uma potência média e a nova política da República
Popular da China de abertura aos capitais estrangeiros e ao comércio
internacional. Tudo isso gerava um novo clima político internacional.
No campo militar, temos a vitória esmagadora dos Estados Unidos
sobre o Iraque, na Guerra do Golfo. A vitória custou
US$60.000.000.000,00, que foram financiados em 80% pelo Japão,
pelo Kuwait e pela Arábia Saudita, isto é, uma operação militar que
saiu relativamente barata para quem a empreendeu.

Depois, havia a utopia da nova tecnologia da informação, os
avanços da informática, das telecomunicações, o início da Internet,
enfim, tudo isso era o início de uma nova era. Depois, houve a
hegemonia de um pensamento neoliberal, o fim do Estado, do
autoritarismo, o fim da intervenção do Estado na economia e na
sociedade, com o que as normas econômicas, sociais e até mesmo as
políticas se regulariam automaticamente. Havia uma hegemonia do
pensamento neoliberal não só no centro do sistema internacional, mas
também, cada vez mais, em direção à periferia desse sistema. As
conseqüências previstas para esses novos fenômenos eram, de um
lado, o fim dos conflitos internacionais. Não havia mais conflitos entre
os Estados Unidos e a União Soviética. Como todos os conflitos
tinham a sua origem na atividade comunista, então, não haveria mais
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conflito em nenhum lugar do mundo. Eles seriam todos resolvidos.
Essa era a conseqüência prevista.

Ao mesmo tempo, não havendo mais o perigo do conflito entre os
Estados Unidos e a União Soviética ou, se quiserem, entre o mundo
ocidental, o mundo livre e o império do mal, também não haveria mais
necessidade de armas. Assim, os países se desarmariam e utilizariam
os recursos para o desenvolvimento econômico dos países pobres,
subdesenvolvidos, periféricos e também das suas populações
internas. Por exemplo, a população negra nos Estados Unidos. Os
recursos gigantescos permitiriam resolver o problema das
desigualdades sociais.

Também as novas tecnologias permitiriam uma nova era, uma era
de emprego, de prosperidade para todos, de lazer. Há até um
sociólogo que faz livros sobre a economia do lazer. Talvez seja o lazer
dos desempregados, porque, não havendo emprego, eles podem
utilizar as horas vagas para suas atividades de lazer. Há toda uma
visão utópica: teremos uma tecnologia tão avançada que haverá uma
automação, uma robotização, mais tempo, mais lazer e emprego para
todos.

Uma outra conseqüência: os países da periferia seriam
modernizados, sairiam da sua situação de sociedades arcaicas,
primitivas, violentas, desorganizadas, conflituosas para uma era de
modernidade, por meio também do fenômeno da globalização, a partir
do qual se criaria uma economia única no mundo e - quem sabe? - até
um Governo mundial. Os instrumentos para isso seriam, numa nova
ordem mundial, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para
resolver os conflitos, no qual a Rússia e a China colaborariam com os
países ocidentais; a execução dos acordos de não-proliferação e de
desarmamento, quer dizer, não só os países que não tivessem armas
adeririam aos acordos de não-proliferação de armas nucleares,
químicas e biológicas como também os países altamente armados.
Estes se desarmariam também, nesse processo.

Na área da desregulamentação, era a rodada uruguaia de
negociação comercial, de abertura de mercados e assim por diante.
Além dos países subdesenvolvidos, além da renegociação da divida
externa dos países que tinham estranguladas as suas economias,
através do Plano Brady, a abertura de suas economias aos capitais
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internacionais, que viriam salvá-los e organizar neles, por exemplo,
o setor de energia, o setor de saneamento básico, além de imprimir
modernidade e eficiência aos negócios e transformar esses países,
inclusive o Brasil, em uma plataforma de exportação. Sociólogos
modernos e políticos se uniriam para criar um novo caminho para o
desenvolvimento chamado terceira via, que congregava políticos de
vários países.

Acontece que essas eram utopias. A realidade atual, que se poderia
chamar não de nova ordem mundial, mas de nova desordem mundial,
mostra que aquelas conseqüências previstas não se realizaram. De
um lado, o que era símbolo da expansão econômica nos Estados
Unidos, subitamente, desfez-se antes da crise de 11 de setembro. Os
problemas econômicos nos Estados Unidos, como a redução do
crescimento e as dificuldades, começam muito antes da crise. Depois,
aquelas novas tecnologias trouxeram desemprego estrutural elevado,
não só na periferia do sistema, mas também no centro principalmente
em países europeus e na própria continuidade da estagnação no
Japão.

Na área militar, ocorre a proliferação dos conflitos regionais na
Chechênia. na Cachemira, na Colômbia e assim por diante. Acabou o
comunismo, e continuaram os conflitos.

Depois ocorreu algo importante, que foi uma extraordinária
concentração de poder econômico, tecnológico, militar e político no
centro do sistema. A diferença entre os países do centro e os
subdesenvolvidos aumentou enormemente nesse período, tanto em
poder econômico quanto militar, tecnológico e ideológico.

E interessante notar que a propagação das políticas neoliberais
trouxe consigo não só a desarticulação dos Estados, pela
desregulamentação, inclusive no centro do sistema, como
extraordinária corrupção, não só na periferia. Os casos mais
extraordinários de corrupção se verificaram recentemente, na Bolsa
de Valores dos Estados Unidos. São empresas cujos executivos se
mancomunaram com as auditoras e com as corretoras de títulos;
atribuíram-se elevadíssimos salários, na casa de centenas de milhões
de dólares. Ao mesmo tempo, forçaram a subida das ações e
venderam-nas: quebrando 90 milhões de pequenos e médios
investidores, enganados nesse processo. Algumas dessas
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megacompanhias têm negócios no Brasil. Uma delas comprou a
EMBRATEL, a outra tem negócios na área de energia, e assim por
diante.

A corrupção se verificou em muitos países. Há uma série de casos
de grande interesse na América do Sul, alguns bem próximos, num
fenômeno interessante, o que é natural, porque a desregulamentação
e a ausência de fiscalização levam à possibilidade de grandes
negócios, que se realizaram. Foi a desregulamentação na Bolsa de
Valores dos Estados Unidos que permitiu essas operações
fraudulentas.

Finalmente, além dessa concentração de poder, fracassaram as
políticas neoliberais na periferia do sistema econômico e político
mundial. Essas políticas fracassaram em toda a América do Sul, o que
nos interessa mais de perto. Houve enorme concentração de riqueza.
Hoje o jornal mostra que o salário médio real dos trabalhadores sofreu
mais um mês de queda, e o desemprego continua elevado e
expandindo-se. Essa concentração de riqueza é natural com a
desregulamentação. Há o desemprego permanente, a não-criação de
novos empregos, uma desarticulação da infra-estrutura nos países,
desarticulação e desmoralização das instituições. Não só são
desarticuladas pelos chamados programas de ajuste estrutural, como
também passam a ser desmoralizadas aos olhos da população, o que
é extraordinariamente grave.

Nos próximos 20 anos, a população da Alemanha vai diminuir, assim
como as da Itália e Espanha. Em geral, a população dos países
desenvolvidos vai diminuir, com exceção dos Estados Unidos.
Conseqüentemente, concentra-se mais riqueza e mais poder nas
mãos de menor percentagem da população mundial. O que ocorre na
periferia? Menos poder, menos riqueza, mais desemprego em relação
à percentagem maior da população. E necessário, então, que o centro
do sistema consolide seus privilégios e essa situação de
desigualdade. Ao mesmo tempo, no centro do sistema internacional,
criam-se outros pólos de poder: ao lado dos Estados Unidos, a União
Européia, a China - o Japão continua sendo a segunda potência
mundial -, a Rússia e a India, que se torna potência nuclear. Há
países que, potencialmente, poderiam figurar entre esses povos,
como é o caso do Brasil. Enfim, o provimento é multipolar. De um
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lado, afeta a administração do sistema internacional, assim como
causa grande preocupação da potência hegemônica. que lidera a
administração desse sistema global, numa espécie de condomínio, de
que participam os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Rússia, a
Alemanha e o Japão, que administram esse sistema internacional. Há
grande preocupação da potência hegemônica com os novos pólos e
com os movimentos de protesto na periferia, tendo em vista a situação
de instabilidade, como desemprego, pobreza, exclusão e violência. Há
um processo para que as sociedades tomem cada vez mais
consciência de que foram aquelas políticas neoliberais de abertura,
desregulamentação e adesão às políticas centrais que levaram às
suas dificuldades. Na América do Sul, é crescente a consciência de
que as privatizações foram negativas. Essa pesquisa foi publicada há
alguns dias na 'Folha de S. Paulo". Com essa consciência crescente,
surgiram constantes movimentos de protesto contra a situação.

No centro do sistema, preocupa-se em manter os privilégios e o
funcionamento do sistema, conter os outros pólos de poder e reprimir
a periferia. Manter os privilégios é uma estratégia natural de quem os
tem. Acontece que o governo atual do Presidente Bush sobe ao poder
com características completamente diferentes daquelas da
administração desse condomínio. Logo no início, antes do 11 de
setembro, o novo governo republicano já havia declarado que não
aderiria ao Protocolo de Kyoto, de controle de emissões de gases de
estufa, que não aderiria ao Tribunal Penal Internacional, que, de forma
geral, tomaria medidas unilaterais quando julgasse conveniente aos
interesses da sociedade americana. Já era um governo com novas
características, extremamente preocupantes para os outros membros
do próprio condomínio, porque a hegemonia não pode ser exercida
permanentemente pela força. E preciso que seja exercida pela
persuasão. Quando passa a abandonar o direito de se exercer pela
força, gera ainda maior resistência e preocupação, tendo em vista a
desigualdade entre o centro e a periferia do sistema internacional.
Então, há uma nova tendência ao unilateralismo nas ações
internacionais, desprezo pelos tratados internacional e geral, a
disposição de usar a força como elemento de solução e de afirmação,
e um certo fundamentalismo político-religioso, isto é, o centro do
sistema julga-se sempre certo. "Quem não está conosco está contra
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nós". Essa é uma afirmação pública. Outra afirmação interessante
é: 'Por que nos odeiam se somos tão bons?". Essa afirmação faz
parte de um discurso após o 11 de setembro. 'Por que invejam os
nossos valores e as nossas realizações?".

Há uma compreensão no mundo de que de um lado existe uma
sociedade perfeitamente democrática, avançada, que gera novas
tecnologias, é generosa, e fora existem agrupamentos, países
ingratos, que não reconhecem a superioridade dos nossos valores, e
temos, de alguma forma, •de modernizar, fazer com que eles se
convençam disso. E algo extremamente preocupante, que cria uma
enorme instabilidade internacional. Os países europeus, as lideranças
dos outros países centrais e até as elites periféricas reconhecem isso.

Recentemente, o primeiro editorial do jornal "O Estado de S. Pauto"
trazia o seguinte título: "Bush não inspira confiança". As elites
periféricas sabem que esse tipo de política não é sustentável em
longo prazo, afeta os próprios mecanismos de persuasão ideológica,
de cooptação que existe no mundo.

Naturalmente, com os episódios trágicos de 11 de setembro, essa
situação agravou-se, porque os Estados Unidos definiram como
inimigo o terrorismo internacional. Mas é um inimigo difuso, não se
sabe onde ele está. Pode estar no Norte do Iraque, em Miami, em
Cuba, em todas as partes. Sendo o inimigo difuso e terrível, pode e
deve ser atacado de qualquer forma, a qualquer momento, sem
obediência às regras do sistema internacional, do direito internacional.
Isso gera uma enorme instabilidade, o que também serve de pretexto
para que outros países classifiquem como terroristas seus inimigos.
Então, digamos, na Ásia, a tndia considera que os movimentos
paquistaneses são terroristas e permite uma ação militar sem limites,
porque a guerra contra o terrorismo, como foi dito, não tem limites,
não obedece às convenções internacionais sobre direitos humanos. E
totalmente livre de qualquer restrição e permite também a restrição
aos direitos civis dentro dos Estados Unidos, o que tem ocorrido
seguidamente para grande preocupação dos movimentos sociais
daquele país. Isso gera uma instabilidade extraordinária no sistema
internacional, por uma razão interessante: é preciso que, no centro do
sistema internacional, a principal potência projete, em primeiro lugar, a
imagem de ser uma perfeita democracia, exemplo para o mundo.
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Os acontecimentos da eleição da Florida colocaram em dúvida os

resultados das eleições presidenciais, que hoje estão ressurgindo. Na
época, houve decisão do Tribunal Superior, que interrompeu a
contagem de votos e deu posse a um dos candidatos. Isso hoje está
sendo novamente contestado. A imagem de perfeita democracia é
essencial para o funcionamento do sistema, para que, na periferia, as
elites que servem ao sistema possam apresentar às suas populações
que somos liderados por um país melhor que nós.

Segundo, é preciso que haja uma imagem de extraordinária
eficiência, que era o crescimento da economia americana. Verificamos
que grande parte desse crescimento era gerado por lucros fictícios,
pela manipulação dos balanços das empresas e do mercado, aquela
euforia econômica era devida, em parte, à fraude.

Depois, era preciso que o centro do sistema projetasse uma imagem
de honestidade empresarial e de eficiência. Ontem, um dos principais
executivos da Enron, como saiu na televisão para quem quis ver,
confessou ter manipulado balanços, e vai devolver a modesta quantia
de US$11.000.000,00.

Uma das partes do processo ideológico é dizer para a periferia que
somos corruptos, o que significa que os outros são honestos. Então,
temos de ter vergonha de nós mesmos. Temos de nos envergonhar e
submeter-nos a essa liderança, porque ela é honesta, é melhor, mais
democrática. Os vínculos entre as principais autoridades e o sistema
de manipulação de balanços existem e estão sendo investigados. Há
enorme preocupação, até nos Estados Unidos, das elites mais
esclarecidas com as conseqüências desse tipo de estratégia
governamental de violação da imagem.

Uma imagem que precisa ser projetada é que o centro do sistema é
a favor da lei e da ordem. Se é a favor da lei e da ordem, significa que
obedece aos tratados assinados, à sua própria legislação interna.
Outra imagem é que o centro do sistema é o principal defensor dos
direitos humanos não só dentro do País, como fora dele, e não é a
isso que estamos assistindo. Isso abala a imagem necessária a esse
condomínio hegemonial porque mantém um processo de dominação
que vem desde a época das grandes navegações: a idéia de que o
centro é superior e, por isso, tem direitos superiores aos povos
periféricos.
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Não é só um problema de grande instabilidade. Há, por exemplo,

no momento, a ameaça de um ataque preventivo ao Iraque, a partir da
presunção de que este teria armas de destruição em massa e que as
usaria. A partir dessa premissa, seria feita uma guerra preventiva, o
que contraria todo o direito internacional, contraria frontalmente a
carta das Nações Unidas, tudo o que se conhece de direito
internacional, de tratados internacionais. E gravíssimo, porque
ninguém sabe o que pode decorrer de uma intervenção em larga
escala no Iraque. Quais serão as repercussões nos outros países da
região, na Europa, e assim por diante?

A estratégia americana em relação ao conflito entre palestinos,
árabes e israelenses é altamente desestabilizadora, ao contrário da
situação anterior, na qual se tentava chegar a um acordo de paz que
respeitasse resoluções das Nações Unidas, que determinava ao
Estado de Israel que devolvesse os territórios ocupados. São decisões
como essa que determinaram ao Iraque a devolução do Kuwait, razão
da intervenção.

Isso aos olhos dos palestinos e árabes é duplo padrão de
comportamento, inadmissível. E a política antiterrorista permite ao
governo israelense executar uma série de medidas: se o indivíduo tem
um parente que é suspeito de ser terrorista, pode ter a sua casa
arrasada. Ele não é terrorista, é parente de um suspeito de ser
terrorista, mas um buldôzer arrasa sua casa. Isso cria uma
instabilidade de longo prazo extraordinária nas populações.

Essa nova desordem caracteriza-se, por um lado, pelo surgimento
de novos pólos de poder no mundo, que é um sistema multipolar e,
por outro lado, pela adoção de uma política nova, uma nova estratégia
americana de imposição da vontade pela força, e de um certo
desprezo pelos tratados internacionais de toda ordem. Ao mesmo
tempo, é uma tentativa de consagrar esses privilégios do centro do
sistema. No caso da América do Sul, qual estratégia se verifica na
prática?

Em primeiro lugar, é uma estratégia de natureza militar. Os países
não podem ter armas de destruição em massa. Isto é, alguns países
não podem, outros podem. Os países que podem têm o direito de
desenvolvê-las e de torná-las ainda mais eficientes. Os outros não
podem.
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Outra estratégia é manter toda a rede de bases militares

existentes no mundo, apesar de não haver um pais como a União
Soviética que coloque em risco o outro lado. Mas as bases são
mantidas. Será que as bases da OTAN são bases dos exércitos dos
países do tratado para conter a União Soviética? Mas a União
Soviética não existe mais. A União Soviética já aderiu.

Se as bases são da OTAN, não são bases americanas. Por que não
há soldados europeus em território americano? Deveria haver.
Deveria haver soldados americanos em território europeu e soldados
europeus em território americano. Essa base de acordos e bases
militares no mundo serve para manter o sistema de privilégios, que
levou ao agravamento das diferenças de renda entre os países.

O último relatório do Banco Mundial revela quanto cresceu essa
diferença de renda: "a renda dos 20 países mais ricos já é 37 vezes
maior que a dos 20 países mais pobres. Naturalmente que há os
países mais pobres, mas há os mais ricos. Os que são mais ricos
beneficiam-se desse sistema político e econômico internacional e
militar, que é para garantir a sobrevivência desse sistema".

No caso da política econômica para a América do Sul, qual é o
objetivo? O objetivo é manter a atual estratégia econômica. Podemos
observar, no noticiário, que há várias iniciativas nesse sentido.
Primeiro, obter dos candidatos que se comprometam com o acordo
com o FMI, que, aliás, não está pronto. Quando um dos candidatos
pediu o texto, foi dada a resposta de que ele não estava pronto. Está-
se pedindo compromisso a um acordo que não está pronto; mas que é
basicamente manter a mesma política econômica. Essa é uma
possibilidade.

Uma outra é eleger um candidato que mantenha a mesma política
econômica. A terceira é eleger qualquer candidato que mantenha a
mesma política econômica. A quarta estratégia é criar agências
reguladoras que sejam "técnicas", entre aspas, com mandato. Criou-
se uma plêiade de agências reguladoras e um movimento
profundamente antidemocrático e pseudotécnico, para garantir que
uma determinada visão de política econômica atravessasse um
mandato e entrasse pelo outro, por causa do mandato dos seus
diretores.

Em relação à política de petróleo, há uma nova diretoria, porque a
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anterior deixou de ser competente, e o seu mandato, que era de
quatro anos, de repente, foi reduzido na prática. Foi nomeado outro
diretor, cujo mandato entra pelo próximo mandato governamental do
Presidente da República. O Presidente, eleito pelo voto do povo, não
poderá alterar a política de, petróleo, porque lá está uma diretoria
designada por mandato. Sabemos quão eficiente é a agência de
energia elétrica em termos de planejamento e fornecimento de
energia. Sabemos quão eficientes são as novas companhias
telefônicas, bem como a ANATEL.

Finalmente, temos outra possibilidade de manter as mesmas regras
e os mesmos privilégios - são os tratados internacionais. Um deles é o
tratado que cria a ALCA, estabelecendo uma série de compromissos
para os países-membros, o que, na prática, corresponde a ter de
manter a atual estratégia de política econômica

São várias iniciativas em diversos campos, todas com o mesmo
objetivo: manter as estratégias de política econômica que vêm sendo
implementadas no Brasil, principalmente a partir de 1990; na área
política, garantir o alinhamento desses países da América do Sul com
a estratégia política americana em nível internacional e regional, e
alinhar esses países na questão ao narcotráfico. Qual a estratégia
para o narcotráfico? Deixar o consumo livre, ou reprimir os
consumidores, não descri minalizar e combater a produção de
qualquer forma. Essa é urna estratégia de ação militar contra o
narcotráfico, o que obviamente não tem a menor chance de êxito.
Aliás, tem sido um fracasso retumbante, desde que se iniciou. As
plantações saem de um país para outro. Li que estavam testando
novas plantações no Congo, na Geórgia e num país da Oceania.
Mesmo que consigam extirpar essas plantações, outras surgirão,
porque há uma demanda. Como há criminalização, os preços ficam
mais altos e o negócio torna-se extremamente lucrativo.

E preciso alinhar os países da União com as estratégias, no caso do
narcotráfico, do combate à guerrilha na Colômbia e no caso do ataque
ao Iraque. Eventualmente, podem contribuir com algumas tropas para
reduzir o custo e o número de mortos dos países do centro.

Essa é a estratégia. Acontece que o sistema é tão desestabilizador
que gera movimentos e protestos não só nas populações que são
prejudicadas, mas também nas elites. Vemos o primeiro mandatário
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dizer que o mundo enlouqueceu ou - hoje nos jornais - que nos
estão asfixiando. Há preocupação das próprias elites dos países
periféricos com a instabilidade do sistema internacional, tanto do
ponto de vista econômico, quanto social, militar e político, sem contar
o reaparecimento dos partidos nazistas e de extrema direita nos
países europeus, a violência, a criminalidade que se expande, usando
até os meios mais modernos como a Internet, sem contar a
degradação do meio ambiente, principalmente nos países da periferia.

Essas são algumas reflexões sobre nova desordem. Naturalmente,
essa estratégia para os países da América do Sul corresponde à
desconstrução da soberania. Ou seja, os países não podem ter
política econômica, só podem ter a política da desregulamentação, da
abertura, livre movimentação de capitais, total liberdade para os
capitais estrangeiros. Os países não podem ter armas. Portanto,
também não podem ter uma parte importante da soberania e,
naturalmente, por causa da própria fragilidade do seu Estado, não têm
soberania para se manterem de forma adequada no cenário
internacional. Então, esse é um processo de reconstrução do sistema
colonial. Vemos alguns países independentes que hoje são
administrados por equipes do FMI na prática, ou que seguem aquela
política, o que dá na mesma coisa. Apenas o administrador é nacional.
A política é estrangeira, vem de fora. O administrador até parece ser
nacional. Ele fala sem sotaque a língua do país. Alguns têm sotaques
ou hesitações típicas de idiomas estrangeiros, apesar de
aparentemente terem nacionalidade brasileira.

Então, esse é o sistema de volta ao passado. Estamos vivendo um
momento em que as organizações da sociedade e os movimentos
sociais rebelam-se e tomam a iniciativa de promover encontros como
este. Quero parabenizar os organizadores e todos os presentes e
agradecer à Assembléia Legislativa pela disposição de lutar pela
soberania do País. Muito obrigado a todos.

Palavras da Sra. Ivana Monte Lima
Faço parte da Rede Praxis, que foi criada em Juiz de Fora. Somos

um grupo de pessoas que lutam por algumas bandeiras específicas,
entre elas, evidentemente, os assuntos da ALGA e da Base de
Alcântara. A Base de Alcântara era um assunto tão relegado a
segundo plano que nem o nome ficou como deveria. Na realidade, ela
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se chama Centro de Lançamento de Alcântara, ou Base de
Lançamento. Hoje, virou Base de Alcântara. De certa maneira, isso
induz as pessoas a pensarem que se trata de uma base militar. Mas
não eram os militares que estavam lá, é muito importante dizer isso.
Neste momento, deve haver umas 200 pessoas lá, muitos civis e
alguns da Aeronáutica, porque a base está desativada.

Aproveitando o que o Embaixador disse, há muito tempo tenho
notado, principalmente nas escolas, um grande desligamento do
sentido de nacionalidade no País, do seu valor, de suas qualidades.
Desde que nasci, há 50 anos, ouço falarem do potencial do Brasil.
Tudo bem. Já se foram quase duas gerações, e o País realizou muita
coisa, mas acho que isso não tem sido traduzido em palavras. As
pessoas não estão convictas disso. Umas três semanas antes de
morrer, Antônio Carlos Jobim foi a um programa feminino na TV, e eu
estava assistindo, justamente porque soube que Tom estaria
presente. Ele disse que uma das coisas que o magoavam
profundamente era o pouco orgulho que o brasileiro tinha de suas
coisas, de suas realizações, de seus músicos, de sua cultura. Disse
que, para o brasileiro, o que estava lá fora tinha muito mais valor. E
percebemos que, infelizmehte, há uma predominância, entre os
jovens, da idéia de que o que é americano tem mais valor. Sou do Rio
de Janeiro e sei que nas grandes favelas há uma luta perene para
adquirir os melhores tênis, as melhores pranchas de surfe e roupas
que signifiquem alguma coisa. Evidentemente, há uma linguagem
grupal, de tribo, mas é preciso fazer uma análise crítica em relação a
isso.

Voltando à Base de Alcântara, estou dizendo tudo isso porque, em
1974, quando foi criado o Centro de Lançamento de Alcântara, havia
muita piada sobre ele. Por incrível que pareça, muitas vezes senti
essa crítica: "Imaginem! Estão mandando uns foguetinhos". E ainda
morriam de rir porque o nome do foguete era Saci. Era evidente.
Estávamos falando de algo dentro de nossa cultura. Essa era a
denominação dos Veículos de Lançamento de Satélites - VI-S. Isso
era um avanço, uma coisa importantíssima. Na época, o Governo
construiu aquela base em Alcântara - eram 520.000km 2 - pensando
um pouco mais à frente, justamente para que o Brasil, no séc. XXI,
tivesse a possibilidade de alcançar um desenvolvimento tecnológico
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em telecomunicações. E o grande negócio deste século é o
lançamento de artefatos e satélites. Todos os países querem tê-los.

Para vocês terem uma idéia, existem os chamados lançamentos de
constelação de satélites, de alturas e pesos diversos, com diversas
funções científicas e ambientais. Esse é o tema atual. Finalmente, as
pessoas despertaram para a importância do meio ambiente. Todo
mundo ficou sabendo, na semana passada, que o Sul da Ásia estava
coberto por uma enorme nuvem de poluição muito parecida com
aquela que aparece em quase todos os invernos em São Paulo. A
nuvem de poluição parece uma coisa densa, cinza, agressiva. E todos
sabemos como ela foi formada. Tanto que foram feitas conferências
para tratar do assunto, e o Protocolo de Kioto é o resultado de uma
delas. Os Estados Unidos, o Japão e o Canadá recusaram-se a
assiná-lo. Parece-me que, depois, o Japão voltou atrás e assinou.
Mas os Estados Unidos já deixaram claro que não assinarão de jeito
nenhum, porque não pensam, de maneira alguma, que têm de
prejudicar seu desenvolvimento por causa da emissão de gases
poluentes. Pensam que precisam disso.

Então, quero dizer que minha atenção foi despertada para a Base de
Alcântara na reunião de uma oficina que estava programada para
mais de 50 pessoas, e compareceram apenas cinco. Quem falava
sobre o assunto desculpou-se pela ausência das pessoas, mas não
sabia que eu, que era uma das cinco, já levei o assunto para mais de
500 pessoas em muito pouco tempo. No ano passado, antes de 11 de
setembro, eu já pesquisava o assunto, principalmente na Internet. Tive
acesso a alguns "sites" que foram retirados imediatamente após 11 de
setembro. Um deles era um mapa das principais bases de lançamento
no mundo, descrevendo cada uma, bem como sua capacidade.

Sou professora formada em História e Sociologia, mas já trabalhei
muito em agências de publicidade e sei que o princípio básico desse
setor é o de que a informação não deve ser guardada, mas passada
adiante e distribuída, ou não é informação. Tem de ser uma coisa
dinâmica. Já distribuí esse mapa, que tinha guardado em arquivo,
para inúmeras pessoas. Elas não imaginam por que Alcântara é tão
importante entre as 26 bases internacionais.

Um dos grandes motivos do interesse na Base de Alcântara, quer
dizer, Centro de Lançamento de Alcântara, é o fato de ela estar a 20
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do Equador, e, para cada foguete que é enviado com esses
artefatos científicos, satélites meteorológicos, ambientais, de
rastreamento ou sensoriamento, a rotação da Terra permite que haja
uma economia de 30% de combustível. Então, a primeira grande
vantagem de Alcântara é a enorme economia de combustível, que
chega a ser 25% do custo total de um lançamento.

Todos esses dados, sem exceção, estão em um "site" da Rede
Praxis. Recomendo que pesquisem o "site" oficial do Centro de
Lançamento de Alcântara - CLA: www.cla.aer.mil.br. Nele, há
fotografias, e vocês poderão ver o que é um centro de lançamento.
Todos conhecem as famosas lotos do Centro de Lançamento de Cabo
Kennedy, com aquelas plataformas imensas, com os foguetes
apontados para o céu, mas também temos a nossa. Ela é composta
de um centro de preparação e lançamento, com um prédio de
preparação da carga útil; uma plataforma VLS - Veículo de
Lançamento de Satélite; um centro de controle avançado, que
administra o lançamento; um lançador de porte médio, que é outra
plataforma para enviar satélite ou artefatos de tonelagem maior. Estou
falando isso, para depois explicar o porquê de tantos problemas com
esses acordos.

A segunda parte é uma estação terrena de controle meteorológico e
uma estação de telemedidase meteorologia, propriamente dita. São
três blocos de prédios. E muito impressionante aquela plataforma, e
essa do Centro de Controle Avançado é uma verdadeira casamata,
onde ficam as pessoas para observar o lançamento.

Os americanos estão propondo que somente eles tenham acesso a
toda essa parte. Aí, dá para vocês entenderem o que significa esse
acordo de salvaguarda tecnológica de Brasil-Estados Unidos, que está
causando toda essa celeuma.

A Base de Alcântara propriamente dita, construída em 1984, tinha
520km2. No Governo Collor, foram acrescidos mais 100km 2 e hoje ela
tem 620km 2 . Não tenho a mínima idéia do que são 620km 2 . Algumas
pessoas fizeram uns cálculos e me mostraram que isso equivale a 40
estádios de futebol de tamanho oficial.

A maior parte dessa região está à beira-mar e tem a vantagem de o
transporte ser feito pelo mar. Pelos planos americanos, os contêineres
viriam diretamente pelo mar e teriam acesso imediato a Alcântara.

rs



734
Está no acordo que aqueles que transportam os metais, os
artefatos pesadíssimos passariam incólumes pela alfândega brasileira.
Em troca, os americanos só entregariam uma relação do que contêm
esses contêineres. Essa proposta é um dos itens que têm provocado
muito problema. Eles querem que nenhum brasileiro chegue a essa
zona. Esses inúmeros contêineres devem trazer todas as partes dos
foguetes e os satélites para lançamento. Agora, é problema nosso se
um possível lançamento não der certo e o projétil cair em território
brasileiro ou em países vizinhos. Consta do acordo que, se houver
alguma explosão, nenhum brasileiro deve chegar perto dos possíveis
destroços. São os americanos que irão sair procurando, não podemos
fazer nada, nem fotografar. Agora, se o Brasil tiver algum problema
diplomático ou com qualquer país vizinho, ou se acontecer alguma
coisa com a população, se cair um pedaço de satélite ou foguete na
cabeça de alguém, isso é problema nosso.

Convido a todos a ler esse acordo, que contém 12 páginas. Não
tenho formação técnica para entender um acordo muito sofisticado,
mas esse não é. Se eu li, vocês também podem fazê-lo. A medida que
forem lendo o acordo, irão sentir uma reação muito grande. E possível
entendê-lo, pois é bem explícito.

Investiguei se os fatos são verdadeiros, se não está sendo dada a
eles uma conotação dramática, porque, quando ouvi a primeira
palestra a respeito, constatei que o palestrante estava muito
indignado. Depois que li o acordo, percebi que a indignação dele era
justa. A primeira pergunta que me ocorreu foi a seguinte: Quem
propôs esse acordo, o Brasil ou os Estados Unidos? Nunca consegui
descobrir isso. Em uma das várias audiências públicas da Comissão
de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o Ministro da
Ciência e Tecnologia. Celso Lafer, e o Ministro das Relações
Exteriores, Ricardo Sardemberg, foram absolutamente enfáticos em
tudo que diziam. Aliás, não responderam a perguntas de quem
quisesse obter alguma informação contrária ao acordo. Só falavam o
que queriam, que aquilo era definitivo, porque o acordo já havia sido
assinado em 18/4/2000. Então, por que eles precisam do Congresso?
Porque a Constituição Federal determina que os acordos
internacionais devem ser ratificados pelo Congresso, e, por isso, eles
teriam de convencer a todos. Não adiantaria terem assinado o acordo
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na calada da noite, ninguém sabendo dele, pois ele precisava ser
ratificado pelo Congresso.

Ratificar é dizer sim ou não. Não são permitidas modificações ou
cláusulas. Mas, nesse caso, pelo que li - não sou profunda
conhecedora desse assunto - de acordo com o direito internacional é
possível propor modificações de cláusulas, porque, afinal, esse é um
acordo que está ferindo claramente a nossa soberania. Foi o que o
Deputado Waldir Pires fez na primeira comissão indicada para
examinar os termos desse acordo. Tudo isso está no "site"
www.camara.gov.br . Todos os encaminhamentos, discursos e as
próprias audiências, estão, muitas vezes, na íntegra. Nunca tinha visto
um assunto tão escondido como esse. Isso me impressionou
profundamente. Quando soube que o acordo já havia sido assinado,
fiquei chocada, porque estava acompanhando as negociações desde
abril de 2000 e achei que nãd fossem dar em nada.

Então, em abril, pouco após a assinatura do acordo pelo Governo
brasileiro, li uma entrevista do Ministro Ricardo Sardemberg, nas
páginas amarelas da revista 'Veja". Ele foi absolutamente enfático.
Você percebe, nas entrelinhas, que havia até uma certa irritação com
a possibilidade de não ter sido ratificado esse acordo, porque ele iria
deslanchar o programa espacial brasileiro de telecomunicações, que
dessa forma teria todas as possibilidades. O jornalista que o estava
entrevistando disse: "Mas, Ministro, existem cláusulas nesse acordo
que dizem que o dinheiro vai ser utilizado pelos americanos". A
proposta seria, pelo que investiguei, de US$30.000.000.000,00
anuais, para cinco lançamentos anuais. Isso significa que, para o
lançamento, os EUA trazem, em contêiner, parte de seus foguetes, a
sua encomenda de satélites, o que vai ser lançado, nas tonelagens
mais variadas. E montado tudo isso no centro de lançamento. Alguns
meses depois, acontece o lançamento e o país pega tudo de novo e
leva embora.

A Base de Alcântara é como um grande espaço para ser alugado.
Quando soube que havia essa possibilidade, pensei em qual seria o
negócio. E uma das cláusulas. E o jornalista continua: "Mas, Ministro,
está escrito lá que o dinheiro que o Brasil vai receber pelo aluguel
dessa base não poderá ser utilizado para o desenvolvimento dessa
tecnologia espacial, principalmente do VLS, Veículo de Lançamento
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de Satélite. Foram construídos o um e o dois. Os americanos
querem proibir que o dinheiro seja utilizado nisso". O Ministro
respondeu: "Mas eles queriam proibir até a utilização, de agora em
diante, do VLS". Lendo o tom desse documento, percebe-se que
aquelas cláusulas leoninas parecia que estavam lá, muito bem,
quando um dia foram propor um acordo. Muita gente já chegou à
conclusão de que os brasileiros é que propuseram esse acordo.
Nessa audiência que houve na Câmara, em fevereiro, justamente na
época do Fórum Social Mundial, no início de fevereiro, foi tratada a
questão do armamento e da Base de Alcântara. Ela era presidida pelo
Ministro da Defesa, Geraldo Quintão. Os Ministros da Aeronáutica, da
Marinha e do Exército estavam também presentes, sentados meio à
parte.

Estou antecipando uma pergunta feita em todas as palestras: "E os
militares?". Estamos acostumados a que façam alguma coisa. Vocês
não sabem como sou assediada por todo tipo de militar por este Brasil
afora. Eles querem saber como isso está, qual o andamento. Não
estou falando em nome de militares, estudantes, partidos. Estou
falando em nome dos brasileiros e para brasileiros. Não falo em nome
de categorias específicas. O que me preocupou muito foi exatamente
a presença física dos dois Ministros, numa ponta da mesa, sem
falarem absolutamente nada. O Waldir Pires, que já tinha negado e
recomendado que o Congresso não ratificasse esse tratado,
perguntou-lhes diretamente: "E os senhores, não gostariam de
acrescentar alguma coisa?". O Ministro do Exército disse: "Estou
aprendendo muito com você hoje". E o Ministro da Marinha: " Faço
minhas as palavras do colega. Também estou aprendendo muito com
vocês hoje". Eles estão completamente por fora do assunto. Não têm
nenhuma interferência nesse assunto, aparentemente, mas têm de
tomar conta da base, como técnicos que são.

Voltando à Alcântara, àqueles 620km 2 , procurem no mapa e terão
uma idéia do que seja aquilo. Há a baía de São Marcos. A Capital do
Maranhão, São Luis, está de um lado; do outro, está essa área, com
outras vantagens. Há pouquíssimos ventos, pouca população à volta.
No início da criação desse centro de lançamento, havia a população
do local. Essa população data de uns 500 anos. Quase não havia
mistura. A população negra, chamada quilombola, constituía-se,
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basicamente, de negros. Eles viviam à parte. Se fossem esperar
alguma coisa do Governo daquele Estado, estariam exatamente na
situação em que sempre estiveram; mas eram auto-suficientes, viviam
da pesca. Havia pouca agricultura, mas tinham suas casas, viviam na
região, tinham sua própria infra-estrutura, tinham uma escola.

Por causa da construção do centro de lançamento, essa população
foi sumariamente deslocada para o que o Governo chama de
agrovilas. Esse nome até que soa bem. São bem afastadas da base.
As casas são padronizadas, independentemente do tamanho da
família. A maior parte das famílias não cabem naquelas casas, e não
há espaço para agricultura. E é proibido crescer. São sete agrovilas. O
Governo, arbitrariamente, pegou agrupamentos diferentes e colocou-
os nessas agrovilas, misturando pessoas que moravam juntas há
muitos séculos. E uma das coisas mais injustas que existem. Tanto
fizeram, apesar de todas as dificuldades, que um Deputado do
Maranhão. Edison Lobão, levou isso para o Congresso. A Deputada
Luiza Erundina foi lá dar uma olhada, para ver o que estava
acontecendo. Ela é a única pessoa que levantou a voz por essa
população. E uma denúncia muito séria. Nada tem sido feito por eles.
Desde 1984, estão nessa situação. Eu falei Alcântara dentro do
Maranhão. Não vou especificar aqui o acordo. Vou esperar que o
olhem. Não é possível chegar aqui e contar tudo para vocês. Faltou
muita coisa no que falei. Cada um de nós, palestrantes, traz o que
pode para vocês, mas, sem sua contribuição, sem irem lá para checar,
não é possível ter uma idéia real da situação. Podem pensar que
estou torcendo as coisas ou exagerando. Para se livrarem dessas
dúvidas, têm de ler esse tratado. E ele está à disposição.

Agora, vou colocar Alcântara dentro da Amérida Latina. Por que o
Centro de Lançamento de Alcântara? Vocês não estão acreditando
que os americanos acham fantástico utilizar o Centro de Lançamento
de Alcântara por economia de combustível, não é? Eles têm a Base
de Kouru, na Guiana Francesa. E a única que pode competir, em
condições de qualidade e vantagens, com Alcântara. Só que lá a infra-
estrutura está sendo mais desenvolvida. Há uns meses, houve um
incêndio numa fábrica de combustível para foguetes na França. Ela foi
transferida para a Guiana. Eles têm, agora, a fábrica e o combustível
ali do lado. E um transporte perigosíssimo. Em vez de precisar ser
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transportado, por mar ou por via aérea, o combustível está ali do
lado. Vai haver uma economia de frete muito grande. Dali podem ser
lançadas todas as encomendas. Os países fazem encomendas. Por
exemplo, a China encomendou à Ucrânia o lançamento de um
satélite, que gerou um acordo assinado, em junho, entre Brasil e
Ucrânia. Ele foi assinado, mas há modificações de cláusulas também,
porque já estava em andamento o tratado Brasil-Estados Unidos.
Como o Congresso não se havia oposto, os ucranianos colocaram
algumas cláusulas. O Deputado Waldir Pires achou melhor chamar a
atenção para isso e fez um voto à parte. Está tudo na Internet. Essa
Base de Kouru é muito interessante. Na realidade, os americanos têm
onde continuar operando. Por isso, a instalação da Base de Alcântara
não acontece por economia de lançamento. Aparentemente, esse
seria o motivo, mas os americanos sacodem, na frente do Governo,
um chocalho, como se fôssemos índios. Pagamos por esses
lançamentos. Podemos manter um tipo de contrato permanente,
porque é uma base para cinco lançamentos anuais.

A leitura disso é: nunca vão sair daqui. Se são cinco, seis
lançamentos por ano, quando vão fazer as malas e ir embora? Então,
a perspectiva diz que se mantêm. Até agora ninguém está falando em
base militar. Não há a conotação nem a expressão 'base militar"
nesse acordo. Temos que pensar em como isso poderá acontecer.
Quando o Menem começou a enfrentar aqueles problemas todos,
quando começou a se afundar com tanto empréstimo do FMI, uma
amiga minha, professora de universidade em Buenos Aires, me
mandou umas manchetes de jornal. Uma delas dizia assim: "Já que
vocês nos devem tanto, paguem-nos em bases. Já que devem tanto
ao FMI, paguem em base". E exatamente o que ouvimos na época da
campanha do Gore e do Bush. E ouviram avisos. Aquela Dama de
Ferro dizia a mesma coisa, ou seja, que a Amazônia tinha de ser
internacionalizada em troca das dívidas do País, porque determinados
países ajudam no bolo do M.

Esse tipo de armadilha gerou o seguinte: Menem, na Argentina, sob
pressão e sem o conhecimento do povo, foi permitindo a instalação de
bases militares em Salta, na Patagônia, perto de Mendoza, no Norte
da Argentina. Oficialmente são bases de radar, controle e
assessoramento de satélites, mas facilmente chegaram a contar-se
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1.500 militares americanos ao longo da América do Sul. Essa
informação foi-me dada por eles próprios em um sítio, desses que
sumiram a partir dos anos 70.

Da Patagônia, os americanos vieram subindo, cercando, na minha
opinião, o Brasil, até chegar à famosa guerra contra o terrorismo na
Colômbia, onde têm uma de suas maiores bases, a de Manta.

Em Manta está acontecendo um problema seriíssimo que,
certamente, vai acontecer aqui também. A proposta dos americanos
era enviar militares para a Colômbia, para colaborarem e treinarem os
colombianos e, ao mesmo tempo, fazerem um esforço para acabar
com a problemática das drogas. Mas, de uns meses para cá,
substituíram os militares por um verdadeiro exército de mercenários.

Para lidar com as armas de hoje é preciso ser especialista. O
Governo Bush contratou três : especialistas que estiveram nas Guerras
do Golfo e de Kosovo e que alugam seus serviços. Deu-lhes carta
branca para escolher um grupo e ocupar a base de Manta. E o
exército de mercenários que está lá hoje. E pequeno, mas altamente
especializado em uso de armas e, evidentemente, sem o menor senso
diplomático. Também já não importa mais aos americanos manter as
aparências.

A Ministra de Defesa da Colômbia está absolutamente indignada
com a situação. Viajará aos Estados Unidos para, com o escalão que
quiser recebê-la, reclamar e pedir explicações. Bush, é óbvio, jamais a
receberá. Sabemos que sua empreitada será em vão.

Na Costa Rica, existe outra base. E vejam que nem Fidel Castro
conseguiu tirar do lado de Cuba a base de Guantânamo, em que os
americanos colocaram os supostos criminosos da guerra do
Afeganistão.

Os costa-riquenhos são extremamente corajosos. Vêm,
sistematicamente, reclamando e denunciando. Chegaram a colocar o
povo para votar, e o resultado foi 85% de rejeição à presença
americana. Os americanos, então, mudaram a conotação da base.
Transformaram-na em uma academia de polícia, mas não daquele
tipo urbano que conhecemos. E a polícia da CIA, altamente sofisticada
e especializada, que é enviada para qualquer parte do mundo.
Treinamento de tortura e outras aberrações estão sendo feitos ali.

Não falei sobre a Amazônia, mas não tem importância, porque não
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se esgota mesmo um assunto como esse em uma palestra. Falta a
parte de vocês também, e é muito importante que participem.

Vai haver um plebiscito, e, para responder com consciência,
devemos refletir sobre dois pontos: "O que pretendo para este País
para daqui a cinco ou dez anos? Que país quero para mim e para
meus filhos?". Como cidadãos, estamos perdendo nossos direitos
sociais. Estão nos comendo pela base, cavando, cada vez mais
rapidamente, o chão que sustenta nossos pés.

A segunda pergunta: "Como vou votar no plebiscito, a favor da
soberania?".

Estamos aqui, num dia de semana, nos informando, e vejo
estudantes entre nós. E muito importante que os jovens se
conscientizem da realidade. No Rio de Janeiro, estou com enorme
dificuldade de chegar aos colégios. Como membro do Comitê da Alca
Alcântara, tive a cara-de-pau de ir a cinco escolas falar para, no
mínimo, 2.500 alunos, evidentemente, comprometendo-me, por
escrito, a não fazer propaganda política, porque realmente não é o
caso. Os professores e os coordenadores, além de bem informados,
empolgaram-se com a idéia e gostariam que eu fizesse as palestras,
mas a direção dos colégios não admitiu. Das cinco escolas que visitei,
em três os Diretores disseram-me: "Aqui não é lugar de ficar falando
sobre os problemas internacionais". Quando será, então, a hora de
conscientizar os futuros adultos do País? Isso é um preconceito
antigo, que, a meu ver, faz parte do grande processo de
desmantelamento que solapa as informações que, de direito, todos
deveriam receber.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Bom dia.
Diante da pergunta que lhes foi dirigida, entendo que, qualquer que
seja a resposta, há uma questão fundamental: que haja organização e
participação do povo brasileiro. Não vejo possibilidade de darmos uma
resposta que seja mensageira de um futuro luminoso para o Brasil
sem a organização de todos os brasileiros, principalmente dos jovens.
E penso que, para dar essa resposta, é preciso mais do que apenas
pintar a cara: temos de ter disposição para uma longa e necessária
luta. Passo a coordenação dos debates ã valorosa amiga Carlúcia
Maria Silva, representante do Comitê Mineiro do Fórum Social
Mundial.

rÀ



74'
Esclarecimentos sobre os Debates

A Sra. Coordenadora (Carlúcia Maria Silva) - Neste instante,
daremos início à fase de debates, que vai enriquecer o conteúdo em
discussão. A coordenação informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais.

Debates
A Sra Zenite Marta dos Santos - Bom dia. Meu nome é Zenite, e sou

líder comunitária. Há um ditado que diz que saco vazio não pára em
pé. Então, minha pergunta, dirigida à Mesa, é a seguinte: como pode
haver um fórum tão importante como este, durante dois dias, e a
comunidade presente não receber um lanche reforçado e um almoço,
sendo que ainda teremos as oficinas técnicas? Nas pastas que
recebemos, em vez de um vale-refeição, há um mapa, mostrando
onde poderemos nos alimentar ou (aqueles que não moram em Belo
Horizonte) pernoitar.

A Sra. Coordenadora - Ficam registrados o apelo e a indignação da
Zenite, mas, infelizmente, não podemos responder à sua solicitação. A
Maria lida de Carvalho, que não disse que entidade representa, quer
fazer, oralmente, perguntas dirigidas ao Embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães e à Ivana.

A Sra. Maria lida de Carvalho - Sou professora e supervisora
pedagógica, e estou falando aqui como cidadã e ambientalista. O
tema de hoje é a desordem internacional e a desconstrução da
soberania latino-americana e caribenha. Não poderíamos fazer, como
acredito, a transposição deste título para a realidade nacional, pois
assistimos a uma desordem nacional e a uma desconstrução da
soberania brasileira? Pergunto também qual o alcance da análise
política do conteúdo apresentado pelo Embaixador, em termos da
transposição de seu conteúdo para Minas Gerais e a situação política
vigente.

Também quero dirigir-me à Sra. Ivana: considerando a importância
da informação de sua exposição e o alcance do seu questionamento e
de suas proposições em termos de educação, pergunto-lhe como
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fazer democracia e falar em estudante se hoje se questiona a
violência com o aluno e não se fala da violência, da descaracterização
e do desrespeito aos direitos profissionais dos educadores por parte
dos dirigentes administrativos da educação também em Minas Gerais.
Muito obrigada.

O Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães - Com relação à
transposição do título da palestra para a realidade brasileira, diria que
o que está acontecendo hoje no País é fruto de determinado
diagnóstico da sociedade brasileira, feito ao final da década de 80,
que nos levou a uma determinada estratégia econômica, política e
social. Vejamos, resumidamente, o que dizia esse diagnóstico sobre a
culpa de todos os problemas da sociedade brasileira, na época da
estagnação econômica, da inflação e da baixa competitividade.
Primeiro, a intervenção do Estado na economia - essa era a grande
causa da grave situação da economia brasileira. Segundo, a
regulamentação excessiva das atividades econômicas e sociais.
Terceiro, o fechamento da economia brasileira aos produtos e capital
estrangeiros. Quarto, o caráter arcaico das nossas instituições.
Quinto, uma certa xenofobia.

Esta não é a minha visão, mas o diagnóstico de um grupo de
pessoas que, em função do processo político, acabaram assumindo o
comando do Estado brasileiro, com repercussões em setores dos
movimentos sociais, na medida em que se identificou a intervenção do
Estado com o regime autoritário - assim, aqueles que se opunham ao
regime autoritário passaram, de certa forma, a se opor também à
intervenção do Estado na economia. Naturalmente, tudo isso foi
devidamente articulado com uma vastíssima campanha de opinião
pela imprensa, como foi o caso das campanhas pelas privatizações,
pela desestatização, etc.

O resultado disso foram as políticas de abertura, radical e acelerada,
do comércio brasileiro internacional, que culminou em um
extraordinário déficit, durante muitos anos. O superávit atual é curioso,
porque resulta da diminuição das exportações e da diminuição ainda
maior das importações - ou seja, é altamente negativo. Também
houve a desregulamentação do capital estrangeiro, não só do capital
especulativo, atraído pelas ainda altíssimas taxas de juros - como
vocês podem ver nos jornais desta semana, o Brasil continua com as
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mais altas taxas de juros do mundo -, que passou a poder entrar no
País e dele sair sem nenhuma restrição.

Há o caso recente de uma empresa, conhecida popularmente como
Bombril, que remeteu ilegalmente para o exterior cerca de
US$1 .500.000.000,00 - esse é apenas um caso, mas há vários outros.
Isso levou à penetração do capital estrangeiro na economia brasileira,
à desnacionalização do parque econômico, ao aumento das remessas
de juros, ao uso de tecnologia estrangeira, ao aumento da remessa de
"royalty", à idéia da des regulamentação e à retirada ou redução da
intervenção do Estado na economia, que ocasionou a crise de
energia, saneamento, segurança e transportes. Ou seja, vemos
atualmente uma desarticulação da infra-estrutura, assim como a
desarticulação do Estado, com a política permanente de arrocho fiscal
e de manutenção da taxa cambial, quase fixa nos primeiros quatro
anos e, depois, com uma flutuação administrada, que nos levou ao
endividamento crescente do Estado e até mesmo das empresas no
exterior - houve um aumento extraordinário da dívida pública. Tivemos
ainda a fragilização do Estado, já que todas as dotações sociais foram
afetadas, a desarticulação do sistema de ensino das universidades e
do ensino secundário, um extraordinário aumento do desemprego, a
redução do salário médio do trabalhador, o aumento extraordinário da
concentração de renda, que já era elevada, o aumento da
urbanização, das periferias excluídas e da violência nas cidades, da
qual são vítimas principalmente as populações pobres - essas são as
maiores vítimas da violência, dada a ausência da proteção do Estado
nas regiões da periferia das grandes cidades. Então, é uma
extraordinária desordem, até mesmo mental, com profunda perda de
auto-estima e sensação de fracasso permanente. E isso é até
divulgado de forma propositada. Há uma desarticulação do Estado,
um desprestígio das instituições em todos os setores e corrupção nas
mais elevadas esferas. A origem de tudo isso é a mesma visão do
mundo, aplicada a ele e ao Brasil.

Quanto a Minas Gerais, não conheço suficientemente a situação
interna do Estado para poder dar um testemunho de qualquer
natureza, mas quero fazer a seguinte declaração: foi graças à
resistência do Governo de Minas que o processo de privatização no
sistema elétrico certamente não se acelerou. Houve até a revisão de
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um dos contratos de privatização. Acho que essa foi uma ocasião
muito importante, senão esse processo se teria acelerado. A
resistência do Governo e da sociedade mineira nos últimos anos foi
um componente importante para impedir que essa estratégia
econômica e social se aprofundasse e nos levasse a uma situação
semelhante à da Argentina.

Podemos imaginar qual seria a situação brasileira se Furnas tivesse
sido privatizada, ela que é a responsável pela maior parte do
abastecimento de energia elétrica; se tivessem sido privatizados a
PETROBRAS, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e assim por
diante. Foi a resistência dos movimentos sociais da população, com
Minas à frente, que impediu que esse processo chegasse ao ponto a
que chegou em processo semelhante na Argentina. O povo de Minas
pode se orgulhar da sua contribuição neste caso.

A Sra. Ivana Monte Lima - Procuro trazer para a realidade todos
esses problemas. Em várias palestras, perguntava-me: "há tanto
problema no meu dia-a-dia, e nem recebi o salário, há três meses
estão me devendo, o que é que tenho que ver com a base de
Alcântara, por exemplo?". Mas tenho tudo que ver. E impossível
explicar o nosso dia-a-dia sem uma macrovisão. Houve uma época
em que os países cresciam internamente, podiam até se fechar e se
desenvolver. Hoje não é possível -, há compromissos e pressões
internacionais. Já não é possível se fechar, nem que se queira, a
menos que seja uma China, que está cada vez mais aberta.

Existe uma outra realidade da globalização, que tem suas
vantagens, não vamos entrar no radicalismo. O mais difícil é o
equilíbrio, nada é absolutamente errado, isso não existe. A xenofobia
contra o povo americano é uma coisa que está crescendo e me
preocupa muito, porque não é bem assim. Se vocês analisarem as
notícias, eles estão preocupadíssimos. Tenho um tio, engenheiro
aeronáutico, que mora lá há 35 anos, e o Governo Bush está
determinando que as pessoas que entram nas casas, entregadores,
pessoal dos Correios, observem e comecem a dizer o que está
havendo naquelas residências, façam um relatório da região que
percorrem para entregar correspondência e o entreguem ao chefe da
agência a cada dia. O que é isso? Estamos voltando a períodos
anteriores à guerra e durante ela, em que havia denúncias de
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vizinhos, de parentes. E eles estão reagindo. A associação de
juristas americanos tem se manifestado.

Só para chamar a atenção para esse ponto. Não existe explicação
do seu dia-a-dia, como o problema dos professores, que conheço
profundamente, isolado de um contexto. Uma proposta para vocês: "o
que vou fazer hoje?". O Stédile disse tanta coisa, o Embaixador
também. Até pode haver dois ou três que concordem comigo, mas o
que vou fazer? Ir para casa? Comece se informando. Comprometo-me
a entregar ao Comitê Mineiro do Fórum a relação de todos esses
"sites" e as indicações da Internet, porque a localização é mais fácil.

Isso é para vocês terem uma idéia do contexto, mas outra forma de
se informar é através da literatura. Um livro editado o ano passado,
chamado 'Relatório Lugano", é a história daquelas tais 200
multinacionais que se reuniram e começaram a resolver como seria o
mundo dai em diante. E uma história romanceada escrita por uma
grande empresária americana naturalizada francesa, Susan George.
Vice-Presidente do comitê científico do ATAC, um movimento
internacional que nasceu no "Le monde diplomatique". Não tenho
participação alguma nisso, mas é um livro barato, da Editora
Boitempo. E só para vocês terem uma idéia, é muita informação para
ser absorvida, é outra forma de se informar.

A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Muito obrigada, mas acho que,
como cidadã, a indignação persiste.

O Sr. Laertte Santos de Oliveira Brasil - Só queria fazer uma
sugestão democrática à Mesa, já que existe um horário determinado.
As pessoas seriam chamadas para fazer as perguntas orais, e depois
a Mesa, democraticamente, daria a resposta em bloco. Depois se
partiria para a segunda etapa, das perguntas escritas. Era só o que
tinha a cientificar. Obrigado.

A Coordenadora - Agradecemos a sua sugestão, mas vamos fazer
em bloco, alternadamente. Dando prosseguimento ao debate, Dada,
que é monge proutista universal, dirige sua pergunta ao Embaixador
Samuel Pinheiro Guimarães: "Democracia econômica é uma
democracia do povo, pelo povo e para o povo. Cada região deve ser
auto-suficiente na produção de necessidades básicas, auto-
sustentável. Prout também encoraja a troca de recursos, o mesmo
que o Presidente Hugo Chavez está fazendo, trocando petróleo com
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17 países, para adquirir coisas de que a Venezuela precisa, sem
dinheiro, incluindo médicos de Cuba, que estão abrindo postos de
saúde no interior. Qual é a sua opinião sobre essa opção?". Outra
pergunta, também dirigida ao Embaixador Samuel Guimarães, de
Guilherme Avelar Teixeira de Paula Martins. da Faculdade de Direito
Milton Campos: "Explique como é possível realizar um controle (o qual
inexiste hoje) da legislação o qual afronta cabalmente todo o direito
internacional, como a Lei de Patentes, recentemente promulgada no
Brasil. Explique também em que ponto da estratégia imperialista se
insere o desmantelamento do MERCOSUL e quais as conseqüências
dele principalmente no que concerne à imposição da anexação, digo
ALCA". Outra questão é de Maria Luísa Soares Souza, aluna do curso
de Especialização em Poder Legislativo: "A julgar pelas evidências,
aderir à ALCA é um suicídio para o Brasil. Por outro lado, há que se
buscar a sobrevivência que, segundo dizem, não é possível fora da
globalização econômica. Fortalecer o MERCOSUL seria uma saída?".

O Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães - Para a primeira
questão sobre auto-suficiência e sua possibilidade desse tipo de
estratégia como uma alternativa, temos que analisar por partes.

Quanto maiores o mercado interno de um país, o seu território e o
capital já acumulado, menor a possibilidade de ele ser vulnerável a
situações e pressões externas.

O Brasil reuniria, em princípio, potencial para reduzir a sua
vulnerabilidade ao mercado externo, desde que fosse articulado e
ampliado o seu mercado interno, se aumentasse a produtividade do
capital de trabalho dentro da sua economia, fossem mais bem
aproveitados os recursos naturais, e assim por diante.

Portanto, essa questão da auto-suficiência não pode ser uma
solução para se transformar uma economia tão diversificada quanto a
brasileira. Aliás, é preciso lembrar que a Venezuela é um dos maiores
exportadores de petróleo do mundo e enorme importador de uma
grande variedade de produtos. Assim, está muito mais distante da
auto-suficiência do que a economia brasileira. Com  relação a isso, não
há dúvida.

Naturalmente a construção do mercado interno e da infra-estrutura é
essencial para aumentar o grau de autonomia e reduzir a
vulnerabilidade externa. Posso dar o exemplo do Japão, que é pouco

rÃ



747
vulnerável a crises internacionais, apesar de ser um país de
pequeno território e com uma grande população, que depende do
abastecimento de alimentos para atender às necessidades cotidianas.
Também possui reduzidos recursos naturais, que dependem da
importação de insumos para as suas indústrias siderúrgica e
petroquímica, e assim por diante.

Por tudo isso, penso que essa não é propriamente uma solução.
Devemos caminhar na direção de reduzir a nossa vulnerabilidade a
pressões e a crises externas. Por exemplo, no passado, o Brasil foi
muito vulnerável aos aumentos do preço de petróleo, como ainda o é
atualmente. Então, é óbvio e bastante claro que deve modificar sua
matriz energética, no caso do transporte, para a utilização do álcool.
Mas isso exige uma política estratégica, um programa de governo,
não se realiza naturalmente, mas é perfeitamente possível. Hoje em
dia os motores a álcool são muito mais sofisticados do que os do
passado e podem ser desenvolvidos ainda mais. A própria dimensão
do Brasil lhe permite ser menos vulnerável a pressões externas. E
preciso fazer a construção do seu mercado e da sua economia. Como
disse a Dra. lvana, o Brasil reúne, na base de lançamento de
Alcântara, condições extraordinárias para a exploração do mercado
internacional de lançamentos de satélite. Agora é preciso investir, é
preciso dar prioridade, é preciso preservar a base para sua utilização,
é preciso desenvolver o conhecimento na área de satélites, de
combustíveis, de giroscópios, etc., para mantermos a autonomia
brasileira. No entanto, quando o Brasil passou a participar de um
acordo que versa sobre mísseis e reduz a nossa capacidade de
desenvolver tal tecnologia, o Brasil se automutilou. Evidentemente
isso restringiu sua capacidade autônoma.

A outra pergunta - se entendi bem - é sobre o controle da legislação,
que aponta o direito internacional, como a lei de patentes. No meu
entendimento, a lei de patentes não afronta propriamente o direito
internacional, mas é compatível com as regras da Organização
Mundial do Comércio. Agora, se essas regras são convenientes para
a economia e para a sociedade brasileiras, é outra questão. A meu
ver, não são convenientes, mas compatíveis com o direito. Essa lei de
patentes brasileira é apenas compatível com as normas que o Brasil
aceitou da Organização Mundial do Comércio. Mas não nego que
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houve uma pequena melhora.

Outro ponto são as afrontas ao direito internacional por parte de
alguns Estados. Por exemplo, cito a intervenção militar de um Estado
em outro para substituir seu governo. Qualquer que seja o Estado ou
o governo, isso é uma afronta ao direito internacional, é uma afronta
direta à carta das Nações Unidas, que disciplina as circunstâncias em
que a comunidade internacional - e não um Estado isoladamente -
pode intervir em outro.

Posso citar a guerra preventiva, que não está incluída nessas
hipóteses. E preciso que haja uma ameaça quase efetiva ou uma
ruptura da paz e que o caso seja examinado por um conselho de
segurança, que definirá a situação pelo voto unânime dos membros
que têm direito a veto. Um Estado, isoladamente, não pode decidir
que outro o está ameaçando, que rompeu a paz ou que cometeu uma
agressão. Não importa quão poderoso seja, desde que deseje viver
em uma comunidade internacional regida pelo direito, o mais forte não
pode impor sua vontade sem nenhuma consideração jurídica.

Quanto ao MERCOSUL e como seu desmantelamento se insere na
estratégia do imperialismo, posso dizer o seguinte: esse bloco é
composto por quatro países, dentre os quais dois têm 95% ou mais do
PIB, do território e da população, que são o Brasil e a Argentina. E
não há instituições supranacionais. Portanto, não há como compará-lo
com a União Européia, essa permanente retórica diversionista. Na
realidade, o MERCOSUL é uma união aduaneira cuja vitalidade
depende da economias de seus membros.

E como um jogo de futebol, em que não existe a lei dos jogadores.
Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro não existem além de seus
jogadores. Se seus jogadores estiverem doentes ou com as pernas
quebradas, esses clubes vão perder. Assim também ocorre com o
MERCOSUL, o qual é formado pela economia dos países membros. A
economia argentina, em recessão, faz menos importações.
Conseqüentemente, o Brasil vai exportar menos, e o comércio vai se
contrair enormemente.

Não existe nada além disso. Não há uma política agrícola comum,
não há uma política de transportes comum, não há uma política
tributária comum. Os próprios governos que vieram a construir o
MERCOSUL imaginavam-no apenas como uma etapa do processo de



749
inserção de suas economias na economia mundial. Tanto é que
voluntariamente decidiu-se negociar a ALCA, o que significa o
desmantelamento. Se os governos estivessem tão interessados no
MERCOSUL, não teriam aceito a negociação da ALCA, que é
contraditória.

E tudo um jogo de retórica para iludir a opinião pública. Na
realidade, as equipes econômicas e os governos desses países
sempre tiveram uma política de inserção livre na economia mundial,
mas usavam o MERCOSUL como seu instrumento. Naturalmente que,
se suas estratégias econômicas fracassaram e suas economias
entraram em recessão, o MERCOSUL, como bloco econômico, ficou
em dificuldades.

A estratégia do imperialismo sempre foi atrair cada um desses
países a uma negociação individual e só não teve êxito porque não
quis. Se quisessem, se tivessem realmente convidado o Uruguai para
negociar, teriam conseguido, como fizeram com o Chile. Não faltaram
propostas à Argentina para negociar diretamente com os Estados
Unidos. E não são poucos aqueles que, no Brasil, dentro do próprio
Governo e da sociedade, quiseram negociações diretas com os
Estados Unidos.

Outra pergunta: "Aderir a ALCA seria um suicídio. Como sobreviver
à globalização?".

Primeiramente, acho que precisamos de uma certa clareza sobre a
ALCA, seu comércio, seus capitais e seus investimentos. A ALCA não
é a única forma de o Brasil participar do comércio internacional. Aliás,
participar de comércio com os Estados Unidos ou com qualquer outro
pais não é a única forma de participar do comércio internacional.

A China, por exemplo, não tem nenhum acordo de livre comércio
com o Japão nem com os Estados Unidos e tem expandido seu
comércio muito mais do que o Brasil. A Europa não tem nenhum
acordo de livre comércio com os Estados Unidos e tem relações
comerciais muito intensas com ele. A China não tem nenhum acordo
de integração com os Estados Unidos e é o pais que mais recebe
capitais estrangeiros do mundo, depois dos Estados Unidos. Além do
mais é comunista, o que prova que tudo isso que é dito não é correto
de forma alguma. Ou seja, as empresas estão interessadas em obter
lucro, em desenvolver atividades lucrativas, e não em regime político,
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em democracia. A prova disso é o ingresso de capitais estrangeiros
na China. Não estão interessados em subserviência. Vemos isso pela
independência dos chineses em relação à política americana. Estão
interessados, cada um em seu setorzinho, em ter uma atividade
lucrativa. Se o país oferece essas condições, muito bem. Acho que
aderir à ALCA é abdicar da possibilidade de se ter uma estratégia de
desenvolvimento econômico, social e político, da possibilidade de se
superarem os desafios atuais da sociedade brasileira. Em resumo: é
preciso ter políticas industrial, comercial, tecnológica, de emprego e
de créditos adequadas às realidades da sociedade brasileira.

Quando a ALCA diz que não pode haver tarifas entre o Brasil e os
Estados Unidos, o que nos interessa é o Brasil. Isso significa o quê?
Se não pode haver política comercial, não pode haver substituição de
importações. Se não pode haver substituição de importações, não
pode haver aumento do superávit comercial. Em tudo o que os
candidatos estão dizendo, que é preciso gerar um grande superávit
comercial, o que está implícito é que não pode haver a política de
participação na ALCA. Se houver, não pode haver política comercial e
não pode haver também política industrial. Quando eles dizem que
vão resolver problemas ambientais, de desigualdades regionais, de
emprego, de uso de tecnologias, é preciso saber que devem orientar
os capitais estrangeiros. O que verificamos hoje no ( ... ). Quando uma
empresa estrangeira julga que a legislação de um país afeta sua
perspectiva de lucro, pode acioná-lo e pedir uma indenização. E o que
está acontecendo com a legislação de meio ambiente no México.
Empresas acionam o Governo mexicano porque há uma legislação
que impede o despejo de materiais tóxicos. Como acham que isso
reduz o lucro, acionam o Governo mexicano e obtêm indenizações
gigantescas. Não há possibilidade de haver autonomia econômica,
política econômica e solução dos desafios da sociedade brasileira se
o País aderir à ALCA. Se isso for feito, o Brasil não terá autonomia.
Aliás, não terá nem política econômica, porque os instrumentos de
política econômica são proibidos pelo tratado. Fora da globalização,
não há nenhum país. Nem a China está fora da globalização. Fora do
comércio internacional, não é possível sobreviver.

O problema é como participar da sociedade internacional.
Poderemos ser mais autônomos, defender melhor nossos interesses,
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ou participar de forma subordinada ou vulnerável, como as
pessoas que vivem em sociedade. E muito difícil, de repente, um
indivíduo virar um eremita. Em geral, as pessoas vivem em sociedade.
Uns vivem em sociedade de uma forma mais vulnerável, por vários
motivos, participam da sociedade de forma mais vulnerável, mais
sujeitos aos impactos do desemprego, da fome. Outros, menos.
Depende de como se participa. Então, o país também participa da
política internacional. Não há como fugir. O Brasil não pode ignorar
que tem fronteiras com a Colômbia. De repente, o conflito da
Colômbia pode extravasar para o Brasil. Se dissermos que não
queremos, não vai adiantar. E algo impossível. Não se sobrevive fora
da globalização. Cada país sobrevive, dentro do sistema internacional,
de forma mais ou menos autônoma, mais ou menos vulnerável,
podendo defender melhor seus interesses, podendo construir sua
sociedade, e assim por diante.

O fortalecimento do MERCOSUL poderá ser uma saída? Costumo
dizer que o que ocorreu até hoje é apresentado como uma saída. O
que quer dizer isso? Que vamos formar um bloco com a Argentina,
com o Uruguai e o Paraguai. Não, só com a Argentina, porque o
tamanho do PIB do Uruguai, com todo o respeito e com toda a
amizade que tenho pelo Uruguai, é do tamanho do Bairro de Santo
Amaro, na cidade de São Paulo. O do Chile é do tamanho do Estado
do Rio de Janeiro. O tamanho do PIB da Argentina é do tamanho do
PIB do Estado de São Paulo. Estamos falando de coisas muito
assimétricas, estamos falando de economias muito fragilizadas, de
sistemas políticos muito fragilizados. Não se pode pensar em construir
uma aliança com sistemas muito fragilizados, porque podem fragilizar
a economia brasileira. Vou dar um exemplo: o Brasil tem dificuldades
de assinar um acordo com a Venezuela por causa das preocupações
uruguaias e argentinas. Na realidade, a política comercial brasileira
ficou manietada pelo MERCOSUL. Ela ficou presa. Em uma primeira
etapa, houve uma expansão muito grande do comércio. Hoje em dia,
o comércio retrocedeu enormemente, porém a política comercial
brasileira continua presa, pela necessidade de se ter o apoio dos
demais países para qualquer negociação de acordos comerciais
internacionais. Então, isso poderá parecer heterodoxo, mas não o é, é
realidade. E preciso lembrar que o tratado do MERCOSUL foi
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assinado pelo Presidente Fernando Coilor de Mello, o mesmo que
iniciou a estratégia da, abertura da economia brasileira, radical e
indiscriminadamente. E preciso lembrar isso. Aquele foi um
instrumento para redução da tarifa exterior brasileira. Reduzir a tarifa
entre os quatro países aumentou o comércio, o que beneficiou
principalmente as grandes montadoras de veículos e os outros países
desenvolvidos, porque todos, com a redução da tarifa brasileira,
transformaram seus déficits em superávits. Os Estados Unidos tinham
débito com o Brasil e passaram a ter superávit. Por quê? Porque o
Paraguai, o Uruguai e a Argentina são países nitidamente
importadores, pelas suas pequenas dimensões, e por isso têm
interesse em tarifas comerciais baixas. Eles não têm um parque
industrial a defender, e importam a maior parte dos bens de consumo.
Então, ao se juntarem a tarifa exterior brasileira, a uruguaia e a
paraguaia, o que aconteceu? A tarifa exterior brasileira caiu. Acho que
o Brasil se fortalece quando se integra inicialmente a si mesmo,
quando encontra o seu caminho, o caminho de sua sociedade e
quando trata os países da América do Sul de uma forma generosa,
abrindo-lhes seu mercado, mas não subordinando sua política à deles.
Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora - Devido à importância e à complexidade do
tema e, considerando o tempo e a quantidade de perguntas que
temos, pediríamos aos participantes que fossem bastante sucintos e
aos conferencistas que sintetizassem suas respostas.

Pergunta de Luanda Carvalho Miranda, da Escola Municipal Vasco
Pinto Fonseca: "Os Estados Unidos estão muito preocupados com a
implantação da ALCA, que só vai lhes trazer benefícios. Por que têm
tanta pressa para o fechamento do acordo? Se o Brasil entrar na
ALCA e daqui a cinco anos quiser sair, há como? Isso é definitivo?".

Pergunta da Bruna, da Escola Vasco Pinto Fonseca: "Se o Brasil
aderir à ALCA, qual será a posição do nosso país daqui a dez anos?".

Pergunta de Jéssio Passos, da UFMG, dirigida à Ivana: "Qual o
tempo de duração do acordo e qual o valor a ser recebido pelo
Brasil?".

Pergunta da Amanda, PUC, dirigida ao Embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães: "Embaixador, quais os verdadeiros motivos que estão por
trás da implantação das bases militares estadunidenses na América
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Latina?".

O Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães - As perguntas são
curtas, porém de respostas complexas. Respostas curtas são sempre
dogmáticas. Vamos começar pela mais fácil. Se o Brasil entrar na
ALCA, ele poderá se retirar depois? Poderá. Em geral, todo acordo
tem uma cláusula de renúncia e estabelece certas condições. A
dificuldade é que, depois que o país negocia longamente, aceita o
acordo, os vínculos econômicos se constroem, é muito mais difícil se
retirar dele. Em princípio, não se deve entrar em um acordo, se a
perspectiva não for favorável. E difícil sair. E como sair de um
casamento. E complexo. Não é uma coisa simples. Mas legislação
permite.

Vamos à segunda: Por que os Estados Unidos têm tanta pressa em
consolidar a ALCA? Eu havia mencionado isso durante a palestra. Os
Estados Unidos e as agências internacionais estimularam,
patrocinaram, financiaram determinados programas, chamados
neoliberais, de acordo com os princípios do Consenso de Washington,
e esses programas foram extraordinariamente benéficos para as
megaempresas multinacionais, inclusive as americanas, na
oportunidade de investimentos de vultos, remessas de vultos,
aumento de suas exportações e em vários setores que ainda não
penetraram totalmente. Estão aí o petróleo, os bancos estatais, que
ainda não foram privatizados e desnacionalizados, estão aí vários
setores altamente lucrativos. Então, desejam consolidar rapidamente
a ALCA para consolidar essas políticas econômicas, torná-las de
reversão ainda mais difícil, principalmente diante da indignação
crescente das populações e dos organismos sociais com a atual
situação econômica, política e social nos distintos países. O Uruguai
está em recessão há quatro anos, a Argentina também; são protestos
e movimentos populares que acontecem até no próprio Chile, no Peru,
na Colômbia, no Brasil e na Argentina. Então, desejam consolidar, por
intermédio de tratado, esse tipo de relacionamento da economia
desses países com a economia internacional, inclusive as
oportunidades de lucro e de investimento de suas megaempresas
multinacionais.

Esse apito é comigo? E um aviso para falar menos? E? Mas será
difícil. Será difícil, porque estou tentando dar explicações que atendam
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à curiosidade das pessoas e estou disposto a ficar aqui durante
todo o tempo, não há nenhuma dificuldade nisso.

Se o Brasil aderir à ALCA, qual será a situação daqui há dez anos?
Em quanto tempo vocês acham que posso dar essa resposta? E uma
resposta complexa, não sei como o Brasil estará daqui a dez anos,
mas posso garantir algumas coisas. E preciso haver políticas de
Estado muito ativas para acabar com o desemprego, criar emprego
em grande quantidade, pois são 1.500.000 de pessoas que entram no
mercado de trabalho por ano, e é preciso haver políticas na área
tecnológica para utilizar tecnologias que aumentem o emprego. Essa
é uma questão complexa, porque certas tecnologias não existem, não
se faz petróleo usando muita mão-de-obra, uma refinaria emprega
pouca mão-de-obra, e é preciso ter gasolina, óleo diesel. Como fazer
essa combinação? E necessária a presença do Estado, porque, se
deixarmos ao livre jogo das forças de mercado, isso não ocorre.

E preciso haver política industrial, regional, uma política de
exportações muito ativa e tudo isso depende do Estado. Ora, o tratado
diz que o Estado não poderá ter esses instrumentos de disciplina dos
capitais e assim por diante; então, as disparidades sociais e as
vulnerabilidades externas se agravarão. Assim, o Brasil, daqui a dez
anos, será mais ou menos como está, só que piorado, e a situação
estará agravada, porque a população será maior, assim como será
maior a população excluída e o desemprego. Essa é uma questão que
exigiria uma discussão longa. Enfim, quais são os verdadeiros motivos
da implantação de bases militares na América Latina? E uma pergunta
simples, que exigiria toda uma explicação da estratégia econômica
americana, da interdependência entre a economia americana e a
economia mundial e a necessidade de garantir as vias de acesso, de
abastecimento e, em resumo, essas políticas.

A América do Sul era uma das poucas zonas do mundo que não
tinham bases militares americanas e, hoje em dia, já existe a base de
Manta, no Equador, que é a única. Há bases americanas na Europa,
na Ásia, nas Filipinas, no Japão, em todas as partes. Essas bases têm
vários objetivos. O primeiro deles é que, num caso de necessidade de
intervenção rápida, elas permitem o deslocamento de tropas e o
abastecimento rápido. Se não existissem, seria mais complicado,
porque teriam que ser montadas. Em segundo lugar, elas intimidam os
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Governos locais. Em terceiro lugar, servem como toco para o
estímulo a movimentos internos contrários a determinados Governos
que, por acaso, não sejam favoráveis às políticas de interesse
externo. Por exemplo, um almoço entre um Comandante da base de
Manta e um empresário equatoriano é natural, porque o Comandante
mora lá, podem ser amigos. E natural que exista essa articulação. Há,
ao mesmo tempo, esses efeitos intimidatórios e de permissão de
cooptação de lideranças políticas, quando se julgar necessário para
estabilizar um Governo qualquer. Os motivos têm natureza
econômica, política e militar. Era o que tinha a dizer.

A Sra. Ivana Monte Lima - De maneira geral, as perguntas são sobre
o motivo da pressa em fechar o acordo, e se será preciso sair da
ALCA daqui a 5 anos.

Um acordo desse tipo não é um contrato de aluguel de um
apartamento, absolutamente. Hoje, alguns casamentos são feitos com
um contrato que prevê uma série de coisas, como divisão de bens.
Mas, num acordo internacional desse nível, não temos, por exemplo,
um acordo da salvaguarda tecnológica entre Brasil e Estados Unidos,
não há acordo de rescisão, é uma prestação de serviço que depois
poderia ser renovada; no caso, a proposta seria um número de
lançamentos, como é feito normalmente. Mas, se todos se instalarem
lá e o Brasil achar que tem muita coisa ou não quiser ceder em certas
condições, não poderá ser assim. Por isso, as negociações são feitas
com muita antecedência.

Em relação ao acordo da ALGA, se o Brasil quiser sair daqui a 5
anos, por exemplo, se vocês lerem as condições para o Brasil ter o
"privilégio" de pertencer à ALCA, verão que há nesse acordo termos
absolutamente radicais, como a dolarização, por exemplo, que é uma
situação muito complicada para ser mudada daqui a 5 anos. Esse
acordo é um planejamento para 20 anos, para duas ou três gerações,
absolutamente não é uma coisa da qual o Brasil possa desistir daqui a
5 anos.

Em relação à parte sigilosa, dita pelo senhor, como tratar um acordo
desses sobre a base de Alcântara, que é feita de maneira sigilosa?
Quero dizer que isso acontece, e como! Assinam em nosso nome e
nos comprometem por gerações. Mas existem pessoas que ficam
como a águia, no sítio da Câmara, de olho no que está acontecendo,
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nas propostas dos Deputados, etc. É uma forma de tentar
controlar, apesar de muitos fatos não chegarem ao nosso
conhecimento. Ninguém é ingénuo a ponto de acreditar que as coisas
são feitas tão explicitamente, tão justamente, tão democraticamente.

A Sra. Coordenadora - A pedido do Fórum Mineiro serão alterados
os horários das seguintes oficinas: a Base de Alcântara acontecerá às
16 horas no Teatro da Assembléia; a oficina sobre a Situação do
Trabalho no Brasil terá início às 14 horas, também no teatro. Houve
apenas uma troca nos horários entre as duas oficinas. A oficina
Impacto dos Transgênicos na Soberania Alimentar, prevista para
amanhã, dia 23, acontecerá hoje, às 14 horas, no Plenarinho 4. Essa
mudança está sendo feita para possibilitar a participação de D. Mauro
Morelli. A oficina Superando o Racismo, Sexismo e Invasão Cultural
com Neo-Humanismo acontecerá hoje, no mesmo horário, no
Plenarinho 3. Em todos os locais haverá placas, sinalizando as
mudanças.

Hoje, dia 22, às 18 horas, no auditório do CREA, haverá um evento
denominado Palestina: Soberania ou Submissão? Estarão presentes o
Embaixador da Palestina e o Presidente da Federação de Entidades
Árabes-brasileiras. Amanhã, dia 23, às 16 horas, haverá um ato
público na praça da Assembléia; e às 17 horas, marcha contra a
ALCA.

Abriremos para as perguntas orais. Com  a palavra, o Sr. Evaristo
Garcia de Manos, assessor parlamentar do Conselho Municipal de
Saúde.

A Sra. Dirlene Marques - Carluce, por favor, preciso somente de um
minutinho. Os cartazes Olho no Seu Voto fazem parte de uma
campanha nacional em defesa da reforma urbana. Ao meio-dia será
realizada uma manifestação no Hall das Bandeiras, com a
apresentação de uma peça teatral. Todos estão convidados. Como
temos muitas questões complementares - e para que esta reunião não
ultrapasse muito o meio-dia -, sugerimos a leitura do nome dos
inscritos, que poderão discutir as questões nas oficinas. Assim,
terminaremos esta reunião no máximo às 12h15min, a fim de
participar do ato organizado pelo SENGE. Obrigada.

O Sr. Evaristo Garcia de Manos - A minha pergunta é dirigida ao
Embaixador. Com essa luta contra a ALCA, não devemos mudar o
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eixo do outro plebiscito, que teve quase 7 milhões de votos, sobre
a Auditoria Cidadã da Dívida, homologado depois pela CNBB: pagar
só o que devemos?

Solicito ainda os seguintes esclarecimentos:
- Os títulos da dívida emitidos pelo Banco Central e pelo Tesouro

têm validade jurídica? Têm critérios? Qual o controle social que os
brasileiros exercem sobre a dívida? Qual o controle do ágio pago ao
Soros Found, patrão do Armínio Fraga? Existe um conselho para essa
dívida? Quem sabe o valor total desses títulos?

- Sabendo como funciona a impressão desses títulos - bomba de
sucção a sugar os salários, os recursos destinados à saúde e à
educação, as nossas riquezas, a riqueza de nossas empresas básicas
- como a CSN, a TELEBRAS, a Cia. Vale do Rio Doce -, não seria o
caso de recuperar essas empresas e passar a limpo esses títulos
emitidos pelo Tesouro e pelo Banco Central?

E preciso discutir com os brasileiros a validade dessa dívida, que
está servindo somente para dar lucro ao Sr. Soros e para que o Sr.
Armínio Fraga dite regras políticas ao nosso País.

O Sr. João Luiz de Castro - Vivemos em uma demagogia, na qual se
fala muito no respeito à Constituição e aos direitos humanos. Mas a
Constituição é rasgada todos os dias. Por exemplo, os princípios
fundamentais, que contêm os direitos do cidadão, fazem com que o
Brasil seja elogiado no mundo inteiro. Mas esses direitos não são
implementados na prática Na área da saúde, os hospitais estão
abarrotados, e as pessoas, morrendo nas filas. A principal
preocupação do Tio Sam é o terrorismo. No Brasil é a estabilidade: os
banqueiros dão um espirro, e, imediatamente, correm aos cofres
públicos, a fim de liberar recursos para ajudá-los. Como falar de
soberania diante de tanto entreguismo e falta de patriotismo por parte
dos nossos governantes? Na época de eleições, Deputados fazem
obras sociais. As pessoas não conhecem o trabalho do seu Vereador,
os passos do seu representante na Assembléia. Os meios de
comunicação não se dão conta de que é necessário, como concessão
pública, divulgar e dar ampla publicidade ao trabalho desses
representantes. Parabenizo o SENGE de Minas Gerais pelo voto da
cidadania para as eleições. Como falar de cidadania se as pessoas
não são incentivadas a participar, começando dentro do município,
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que é uma realidade concreta, na qual as pessoas vivem e
enfrentam problemas todos os dias? Como falar de soberania se o
Hino Nacional só é ouvido na época da copa do mundo? O Gen. De
Gaulle disse que o Brasil não é um país sério. Quando se falou sobre
futebol, as pessoas presentes se arrepiaram, e houve várias
manifestações. Se perguntarmos o nome de cada jogador, até mesmo
uma criança da favela saberá. Mas se perguntarmos que projeto está
sendo votado pelos Deputados, pelos Vereadores ou o nome
daqueles que ajudaram a aprová-lo, contra os trabalhadores, as
mudanças na CLT, as pessoas não saberão. Como, então, falar sobre
auto-estima se a própria educação não é voltada para isso?

A Associação dos Engenheiros publicou em um jornal que o Brasil
está importando 11.500 .000M de gás por dia da Bolívia. Ao mesmo
tempo, está queimando 1 5.000.000m 3 de gás na Bacia de Campos. A
PETROBRAS possui R$17.000.000.000,00 que não podem ser
investidos em refinarias, porque o FMI não deixa. Solicito comentários
a esse respeito.

Fala-se sobre o "chapa-branca", que é o Serra. Fala-se do outro,
que, na verdade, é o oficial, ou seja, Ciro Gomes. Como conciliar isso,
a fim de que a população entenda esse mecanismo do jogo de forças
dentro da política brasileira, que, muitas vezes, é politicalha? Muito
obrigado.

O Sr. Júlio Rodrigo - Dirijo-me ao Embaixador e à Dra. Ivana. A
restrição aos direitos básicos civis nos Estados Unidos não é indício
de que essa potência está falecendo, como ocorreu com grandes
impérios na Antigüidade e na Idade Moderna, sendo a Inglaterra o
caso mais recente?

Qual é o papel do Itamaraty nas conversações sobre a ALCA, o
MERCOSUL e outros acordos comerciais feitos pelo Brasil?

Por que os militares não mostram a sua insatisfação publicamente
por estarem alijados desse acordo? O que passa pela cabeça do
Presidente e dos parlamentares, que procuram ratificar esse acordo?
O que leva esses agentes a aprovar tais acordos lesivos à pátria?

A Sra. Coordenadora - Com a palavra, o Sr. Marcos Antônio da
Silva, do Sind-Saúde.

O Sr. Marcos Antônio da Silva - Exmo. Deputado Adelmo Carneiro
Leão, demais componentes da Mesa, é interessante ouvir a Ivana
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falar sobre a base de Alcântara. Vivemos na mesma era da década
de 60 do século passado. Sou aluno do projeto de ensino para jovens
e adultos da UFMG. Estou lembrado de um filme em que a missão da
nave era mais especial do que os próprios cientistas que se
encontravam dentro dela.

Os norte-americanos nos impõem as condições, e nós, latinos,
simplesmente as acatamos sem consultar nada. Eles aproveitam que
a maioria dos antropocentristas possuem a maior parte da
comunicação no País. Ou seja, ocorrem várias questões seríssimas
em que a população não tem acesso. Existe legislação para punir os
meios de comunicação do País que não trazem a comunicação
correta, mas, lamentavelmente. os únicos programas que assistimos
hoje nos meios de comunicação são os programas de prostituição que
estão dentro da cozinha da nossa casa. E não existe nenhum meio
legal para que os Poderes Legislativo ou Executivo cobrem desses
meios uma forma melhor de trazer a comunicação para dentro da
casa do cidadão para que ele tenha uma informação mais correta.

A minha pergunta é para a Dra. Ivana e para o Embaixador: "o que
podemos fazer, juntamente com os nossos legisladores, para cobrar
da comunicação uma melhor forma de termos uma informação mais
completa para que o nosso povo tenha conhecimento do que está
ocorrendo no País?".

Para encerrar, participei, ontem, da abertura do Encontro Nacional
para Jovens e Adultos - ENERJA - e observei que fomos convidados
apenas para o coquetel. Sabemos das dificuldades por que passam
os professores e as dificuldades por que passamos dentro da sala de
aula para concluirmos o 2° grau e fomos convidados simplesmente
para a abertura. O Secretário da Educação do Estado de Minas
Gerais, que estava presente, sabe de todos os problemas que nós
todos sabemos mas que apenas os colocamos em determinados
momentos. Em outros momentos não conseguimos apresentar os
problemas onde a população esteja mais organizada para ter uma
melhor condição de vida. Precisamos fazer isso em todo o mundo
para termos uma cidadania melhorada daqui para frente. Muito
obrigado.

O Sr. Laertte Santos de Oliveira Brasil - Primeiramente, com relação
ao nome do Fórum Minas para um Outro Mundo, é como se Minas
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Gerais fosse um berço esplêndido. E um Estado rico, com
arrecadação do Primeiro Mundo, mas a população mineira está
relegada ao terceiro plano. E uma população ordeira e trabalhadora
que está sendo governada por ladrões, por traficantes de drogas e
terroristas. Somente no ano passado morreram mais pessoas aqui em
acidentes de automóvel do que americanos na guerra do Vietnã. E um
Estado que viola os direitos do cidadão, da mulher, com menores
abandonados e com uma corrupção que vem esmagando o povo.

A pergunta é endereçada ao Embaixador. Há dez anos registrei um
dossiê com 2 mil páginas no Ministério da Justiça denunciando o
desvio de cerca de 65% do dinheiro tomado como empréstimo ao FMI,
com R$75.000.000.000.00 da Previdência Social e
R$145.000.000.000,00 da Saúde, além do dinheiro desviado para
construir a Ponte Rio-Niterói. Oito meses depois, protocolei outro
dossiê na Polícia Federal denunciando a corrupção do Governo de
Fernando ColIor de Mello, inclusive o tráfico de drogas no Congresso
Nacional e aquelas contas da Casa da Dinda pagas pela União. A
mulher dele fez uma limpeza na LBA, desviando dinheiro até para o
exterior. Depois, o Congresso Nacional montou aquela comissão de
Deputados ladrões. Eles me isolaram e deram o dinheiro para o
Exército. Numa reunião, no dia 1° de janeiro, em Betim, na posse do
Prefeito Carlaile, estava o Vice-Governador e ele falou que o FHC
estava distribuindo R$15.000.000.000,00 e que a quantia de
R$2.000.000.000,00 seria para o Prefeito de Betim. Desse dinheiro,
R$1.000.000.000.00 seria para a Secretaria da Segurança Pública,
através do Secretário e do Comandante do Estado-Maior da Policia
Militar, fazendo esquema de perseguições. Enquanto eles promoviam
essa farsa, faziam os esquemas secretos para me perseguir e violar o
meu direito de cidadania. Existem crimes internacionais. O dossiê que
registrei denunciava o assassinato do Presidente Tancredo Neves,
que foi comandado pelo ex-Governador de São Paulo, Orestes
Quércia, que, na época, queria que José Sarney assumisse a
Presidência. Depois, a família do Presidente Tancredo Neves pegou
dinheiro através do Presidente do Congresso, o Deputado Aécio
Neves, hoje candidato ao Estado de Minas Gerais. E preciso
denunciar a farsa desses políticos ladrões comandados por FHC e por
esses dois ladrões daqui, que são o Itamar Franco e o Vice-
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Governador. Como vai ficar a situação do Pais? Era o que tinha a
denunciar. Muito obrigado.

O Sr. Guilherme Avelar Teixeira - Vou abrir mão da pergunta por
causa do tempo, mas sugiro à Mesa que peça às pessoas que não
façam palestras pessoais, que façam perguntas mais objetivas.

A Sra. Ivana disse que brasileiros é que foram propor esse acordo
para os Estados Unidos, mas que são, na verdade, estrangeiros que
tiveram o azar de nascer aqui. Eles ganham para defender um acordo
tão esdrúxulo e para tentar fazer com que isso passe pelo Congresso?

O Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães - Quanto à pergunta
relativa à dívida, foi pedida uma série de esclarecimentos. Há vários
tipos de dívida externa. Há a dívida externa do Governo brasileiro com
o FMI, com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, etc. Há a
dívida das empresas brasileiras com Bancos estrangeiros. Dívidas
que as empresas assumiram junto a instituições financeiras
estrangeiras. Há a dívida do Governo brasileiro em reais, de títulos
públicos, mas há uma dívida de títulos públicos que é corrigida em
dólar. Ela não é paga em dólar, mas é corrigida pelo valor do dólar.
Cada vez que o dólar aumenta, aumenta a dívida.

Portanto, aumenta a dívida, mas não é uma dívida em dólar, tanto
quanto é do meu conhecimento.

Ora, os empréstimos no exterior, em geral, são autorizados pelo
Senado Federal, ou seja, o Governo pode tomar recursos
emprestados, mas tem que obter a aprovação do Senado Federal,
para poder tomar os recursos emprestados. Por exemplo, o recente
acordo com o FMI será examinado pelo Senado, o que não quer dizer
muita coisa, mas esse é o procedimento legal.

Há toda uma dívida entre empresas estrangeiras no Brasil, que
fazem dívidas junto a suas matrizes, o que muitas vezes, pode
disfarçar remessas de lucros. Não conheço em detalhe a legislação,
mas essas dividas podem ou não ser legais. Trata-se de exame de
cada caso específico. Não sou especialista em divida externa, mas os
contratos das empresas particulares podem ter embutido uma
remessa de lucros. Os contratos de endividamento do Governo podem
ter obedecido aos critérios legais ou não. E uma questão de exame
específico saber se foram feitos corretamente ou não. A campanha
que há sobre a auditoria da dívida externa é de grande interesse,
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porque vai permitir verificar em que medida o endividamento é legal
ou não e saber até que ponto as dívidas já foram pagas ou não e
assim por diante.

Há uma pergunta se seria o caso de se recuperarem essas
empresas. Corremos o risco de nos venderem de volta as empresas.
Isso pode ocorrer, como, no caso da Light, que, no passado, era
pública. Antes era canadense. Então, os canadenses venderam para
o Governo, que vendeu para os franceses. Mais tarde, se as
empresas não se revelarem lucrativas o suficiente, devido às
dificuldades do próprio mercado e não conseguirem ter lucro em dólar,
não em real, porque lhes interessa a possibilidade de remeter os
lucros em dólar, por não conseguirem reajustar as tarifas, podem, às
vezes, considerar que as tarifas não são reais, como no caso da
energia elétrica, em que se paga imposto na conta de eletricidade
para que as empresas tenham o lucro esperado.

Não conheço os contratos em detalhe, mas podemos examinar se
obedeceram à legislação ou não ou em que medida são legais ou não.
E uma questão especifica para os advogados especialistas.

Outra pergunta, se não me engano, é sobre a saúde e os hospitais,
etc. "Como se falar em soberania quando se vê que o povo não
conhece os seus políticos em geral, e a importância de uma legislação
que levasse a um maior debate das questões políticas

O Sr. João Luiz de Castro - Só para lembrar: o povo não conhece os
seus direitos, os seus representantes locais e não sabe o que fazem
os seus representantes na Assembléia Legislativa. Como falar de
soberania e cidadania se não se incentiva a auto-estima e a livre
determinação dos povos, a começar do próprio município?

Aproveito ainda para lembrar, para o conhecimento das pessoas,
que há um "site", como diz a professora, que é o www.e.2002.com.br .,
para quem queira acessar a fim de conhecer os seus representantes.
Pode inclusive fazer comentários sobre a atuação deles. Muito
obrigado.

O Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães - Acho que há muita
coisa que pode ser aperfeiçoada nesse campo, como na questão de
parlamentares que mudam de partido. Pode haver uma legislação que
evite certos excessos. E preciso haver uma melhor legislação sobre o
financiamento das campanhas eleitorais. E é necessária também uma
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legislação de acesso à televisão. 1-lá algumas iniciativas como a da
TV Senado e a da TV Câmara. As pessoas, hoje, podem acompanhar
os debates que lá se realizam. Não sei se aqui em Minas Gerais há
uma TV Assembléia. De modo que há possibilidade de as pessoas
acompanharem a tramitação das leis.

Há um esforço sistemático de difusão. Essa questão também
depende de a Secretaria de Educação do município despertar o
interesse sobre a importância da política junto aos jovens. Ou se faz o
contrário. Normalmente se apresenta a política como uma atividade
nociva, ou seja, um indivíduo de bem não deve dedicar-se à política,
porque a política é atividade de ladrões. Se os indivíduos de bem não
se interessam pela política, naturalmente, o campo fica aberto.

Na minha opinião, há todo um esforço para o convencimento da
população em geral de que a atividade política não é digna, de que
deve ser deixada a outros. Naturalmente, isso beneficia os grupos
privilegiados que controlam o processo político, até por influência do
poder econômico. Pode-se fazer muita coisa nessa área. A população,
as organizações e os movimentos sociais podem pressionar o
Governo e seus representantes para que apresentem legislação
nesse sentido.

Com relação aos estudos nas escolas públicas relativos às questões
do Estado, ao sistema, ao processo político e à história do seu
município, do seu Estado e do País, é possível promovê-los e cobrar
dos próprios legisladores a sua atuação nesse sentido. "A restrição
dos direitos humanos não seria um sinal de que os Estados Unidos
estão em decadência?" "Qual o papel do Ministro das Relações
Exteriores nas negociações internacionais?" "Qual o papel dos
militares e o que passa na cabeça do Presidente da República ao
implementar determinadas políticas?" Não faço idéia do que se passa
pela cabeça do Presidente da República.

O Ministro das Relações Exteriores é apenas um executor da
política do Governo na área internacional. Quem comanda a política
econômica é o Ministério da Fazenda. O Ministério das Relações
Exteriores não comanda a política econômica, nem internamente, nem
externamente, O Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores são
a mesma coisa. Dizem que o Itamaraty fez isto e aquilo, mas, na
verdade, não fez nada. Quem fez foi o Presidente da República, que é
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quem comanda a política externa. Quem comanda as políticas
econômicas externa e interna é o Ministério da Fazenda. O Itamaraty
não tem poderes para reduzir e aumentar tarifas. Como outros órgãos,
participa das negociações e tem as suas representações no exterior,
mas segue o comando do Presidente da República, que é a
autoridade competente para orientar as relações do Brasil com os
demais países.

Quando tudo está dando certo, as pessoas atribuem a glória ao
Presidente. Quando tudo dá errado, culpam um órgão público, não o
Ministério da Fazenda. Preferem culpar o Itamaraty, porque, lá, o
pessoal fica calado. Culpam o Itamaraty por ter promovido a abertura
comercial, mas, na verdade, quem fez isso foi o Ministério da
Fazenda, com o Presidente da República da época. O Itamaraty não
cuida das tarifas. Ele pode até concordar com elas, mas não tem o
comando desse processo. As Forças Armadas, por um lado, sofrem o
estigma por um longo período de autoritarismo. Toda a culpa do que
ocorrera nesse período foi atribuída a elas. Esqueceram-se de que
havia próceres políticos civis muito engajados no processo. Vários
Ministros de Estado, à época, hoje, militam na política. Na verdade,
houve um regime autoritário militar e civil. Grande parte da Igreja e do
empresariado também esteve empenhada no apoio ao regime militar.
De forma geral, as elites conservadoras, militares, civis, empresariais,
religiosas e econômicas e as associações profissionais apoiaram os
regimes autoritários. Deixaram de fazê-lo quando esse regime se
excedeu e começou a prender os jovens da classe média, causando
uma grande indignação. Os jovens pobres sempre foram e continuam
sendo presos. Essa é a realidade. Os militares, sendo
responsabilizados pelo regime autoritário, estão em uma situação de
afastamento. Aparentemente, há grande insatisfação das Forças
Armadas com a atual política econômica e com a situação da perda
da soberania, porém essa sensação não é manifestada publicamente,
até por questões de disciplina interna.

Essas eram as perguntas que anotei. Espero que tenha respondido
razoavelmente a todas. Muito obrigado pela atenção.

A Sra. Ivana Monte Lima - Não há tempo para fazer certas
considerações, mas detenho-me na seguinte pergunta: "o que passou
na cabeça do político quando prometeu a nós todos esses acordos?".
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As pessoas agem esperando algo em troca. Elas se comprometem
nesse nível em troca de algo. O que podemos fazer para informar
melhor o nosso povo? Como informá-lo, fazendo com que tenha a sua
própria opinião? Na realidade esse é o meu objetivo. Há diversas
maneiras de conseguir isso. Referi-me a um romance de ficção
científica, mas, na realidade, relatei o que está ocorrendo.

Hoje, por exemplo, neste fórum, vocês ficaram responsáveis por
obter informações e puderam compreender outros ângulos das
mesmas questões. O que farão com isso? Aqui não há crianças de 13
a 14 anos. Ao saberem da verdade, devem assumir uma
responsabilidade de cidadão. Não cabe a nenhum de nós ficar
lamentando, dizendo que os professores não nos informaram. Eles,
por sua vez, sofrem os mesmos processos de desinformação e de um
total desinteresse e falta de respeito para com a formação dos jovens.
Eles também não têm tanto acesso e são massacrados, porque faz
parte do sistema tirar dos professores as possibilidades. Fui
despedida de um grande colégio, justamente porque desejava discutir
essas questões. Fui sumariamente despedida, por justa causa, por
desobediência à orientação do colégio. Quando estamos convictos,
arriscamos muito. Por que vocês da Faculdade de Direito Milton
Campos não fazem um exercício, estudando essas questões pelo lado
do direito? Não sei quase nada sobre Direito Internacional, mas
poderia fazer um exercício, utilizando a realidade e a cidadania. Vocês
começarão a entender o peso que é isso! Muito pouco sabemos sobre
essas questões, mas sentimos que já não dá para ficarmos calados.
Por isso, vim do Rio falar sobre esse assunto. Assim, assumimos essa
responsabilidade, no meu caso e no caso do Embaixador Samuel,
com muito prazer. Acredito que isso tenha ocorrido também com o
César Benjamim e com outras pessoas que já falaram aqui. Trata-se
de um trabalho.

Percorremos lugares, viajando muito, para informar. Há muito
tempo, concluí que os jovens e os idosos são os segmentos mais
discriminados da sociedade. Faz parte do sistema discriminar. Esse
grande sistema nos trata como se fôssemos um grande guarda-chuva.
E ele é o ar que respiramos. Parece o filme "Matrix". Alguém falou
sobre ficção científica. No "Matrix", bem depois, o herói descobriu que
não era nada em um sistema enorme, no qual não percebia estar
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inserido, sendo manipulado e encaminhado por diversas maneiras.
O idoso e o jovem são discriminados. As pessoas com 25 a 28 anos já
são consideradas velhas para o mercado de trabalho. Quem inventou
essa regra? E evidente que não foram vocês. Não consegui voltar
para o mercado de trabalho quando tinha 42 anos. Fui cuidar de filho,
ser professora, mas não consegui voltar nem para a área da
publicidade, porque fui considerada velha. Sinto-me uma ambulante.
O sistema começou a pensar que eu deveria me tratar, pois a pessoa
fica deprimida. Depois, começamos a reagir. Trabalhei, em 1968,
como Secretária da ( ... ), e sei como reagir.

Martin Luther King disse o seguinte: "Não me preocupo que muitos
poucos falem sobre os assuntos que interessam a todos, mas tenho
uma enorme preocupação com a multidão silenciosa". Essa enorme
multidão silencia-se, não se informa e não reage. Não importa que
sejam pouquíssimas as pessoas presentes, mas, quando chegarem
em casa, devem informar-se e fazer a relação daqueles Deputados
que, junto com o Deputado Zenaldo Coutinho, estão aconselhando o
Congresso a apoiar a ratificação na íntegra daquele acordo de
salvaguarda tecnológica Brasil-Estados Unidos.

Caso leiam sobre esse assunto, começarão a entender. Não faz
muita diferença eu ter 50 anos, pois o meu raciocínio não é diferente
dos seus. Já dispomos de um desenvolvimento intelectual. Talvez eu
tenha mais informações do que vocês nesse campo, mas tudo está
aberto. Pelos canais 10, 12 e 14, ou seja, os do Senado e da Câmara
e o da TV Universitária da NET, vocês podem acompanhar todas as
audiências públicas. Acontecem na Câmara, em Brasília, vários
seminários internacionais de altíssimo nível. Tudo está sendo
divulgado, mas vocês não foram educados para fazer uma análise
crítica. Quantas vezes cheguei à PUC, no Rio de Janeiro, e perguntei
aos estudantes: "Vocês sabem como se faz um jornal e o que significa
a divisão de um jornal, ou seja, o que tem na primeira página e onde
está a opinião do jornal?". As pessoas não sabem fazer uma análise
crítica dos meios de comunicação.

Darei uma dica. Comecem a dar muita força à mídia alternativa, que
está tentando vencer, como sempre esteve.

Não se tem acesso a nada, porque realmente a grande mídia está
completamente manipulada, comprometida, privatizada. Está
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conseguindo tudo e paga avião para os Deputados irem a Brasília
para votar. Mas vocês têm acesso a redes alternativas, que são
fantásticas. Comprometo-me, no caso da listinha que prometi dos
sítios sobre esse assunto de Alcântara, a colocar alguns sítios dessa
rede alternativa. Mas comecem a pensar nisso e a aprender a fazer a
análise crítica da informação. E comparem com o que estão vendo,
todo dia, no jornal oficial, digo, "Jornal Nacional', da TV Globo. Muito
obrigada.

A Sra. Coordenadora - Queremos agradecer a participação de todos
e lamentar que não tenha sido possível responder a todas as
perguntas, porque ainda ficaram 17 perguntas sem resposta. As que
foram dirigidas à lvana, passaremos a ela, e poderão ser até
aprofundadas durante a oficina, conforme a proposta da Dirlene. As
que foram dirigidas ao Embaixador Samuel, depois veremos com ele
como poderá ser dado retorno àqueles que as fizeram.

Gostaríamos de lembrar que, às 14 horas, se iniciam as oficinas.
Teremos também, no CREA, a programação complementar da noite
de hoje: o ato em defesa à soberania da Palestina. Amanhã, no final
da tarde, teremos a marcha contra a ALCA.

Finalizando, farei um comercial, O Prof. Samuel Pinheiro Guimarães
tem este livro que se chama "500 anos de Periferia", no qual coloca,
de uma maneira mais aprofundada, a temática de hoje. O livro está à
venda no Hall das Bandeiras. Passo a direção dos trabalhos ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão, para que possa concluir a nossa
atividade desta manhã.

O Sr. Presidente - Quero agradecer imensamente ao Embaixador
Samuel Pinheiro Guimarães e à representante da Rede Praxis, Sra.
Ivana Monte Lima, pelos esclarecimentos e informações e pela
colaboração excepcional na construção da consciência política dos
mineiros e mineiras e principalmente dos jovens aqui presentes.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião especial de hoje, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 204 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 23/8/2002

Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra.
Dalgiza Andrade - Palavras do Sr. Dalmo de Abreu Dalari - Palavras
do Sr. Reinaldo Gonçalves - Palavras do Sr. Valério Arcary -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Anderson Adauto - Fábio Avelar.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 8h45m1n,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa a
Exma. Sra. Dalgiza Andrade, representante do Comitê Mineiro do
Fórum Social e Coordenadora dos debates, e os Exmos. Srs.
Reinaldo Gonçalves, professor de Economia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro - UFRJ -; Dalmo de Abreu Dalari, Jurista e
Professor da faculdade de Direito da USP; e Valério Arcary,
historiador.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento do II

Fórum Minas por um Outro Mundo. Uma outra América é possível
com soberania e integração. Nesta manhã será discutido o tema:
ALCA - Integração ou Anexação.

Palavras do Sr. Presidente
Senhoras e senhores, este tema é muito atual. Percebemos que

diversos países começam a discutir as necessidades de avançarmos
sobre perspectivas de um outro mundo, com outras concepções. Fui
Presidente desta Casa quando aconteceu o primeiro encontro na
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França, de onde se originou o 1 Fórum Social, com o objetivo de
fazer um contraponto ao Fórum Econômico, que acontecia todos os
anos. Participamos do primeiro em Porto Alegre. Não só a Assembléia
Legislativa, mas todo o Estado de Minas, por intermédio das entidades
da sociedade civil organizada, participou do II Fórum, também em
Porto Alegre. Principalmente no momento em que nosso País vai
passar por mais uma eleição presidencial, é muito importante a
discussão desse tema, a participação de todos, principalmente dos
jovens, ampla maioria neste Plenário. Temos de acreditar que a
construção de um novo mundo é possível. As coisas não podem
acontecer conforme vêm acontecendo, sem sermos considerados
pessoas, mas meros consumidores. E não pode uma personagem que
não tem forma, que não conhecemos, que é o chamado mercado,
colocar uma nação de quatro, como já colocou a Argentina, como está
prestes a colocar o Uruguai, e como nosso País também pode ser
colocado. E muito importante a discussão desses temas. Tomara que,
a cada ano, mais pessoas estejam comprometidas com a construção
de um novo mundo. Que a cada dia haja mais pessoas não
conformadas, muito pelo contrário, que cada dia mais adquiram
capacidade de resistir a esses avanços. Não é justa a maneira com
que o capitalismo atua sobre as nações e sobre as pessoas. Isso não
pode ser lógico. Temos de trabalhar para que isso não aconteça.

Há 20 anos, o Brasil provocou uma virada. Vivíamos em uma
ditadura militar. Primeiro, o País viu os exageros da ditadura militar,
percebeu que a ditadura estava exaurida, e fizemos virada naquilo
que podíamos. Não podíamos votar para Presidente da República,
mas o que podíamos fazer por meio do voto, a sociedade brasileira
fez; teve inteligência e sensibilidade suficiente e acabou com a
ditadura militar. Hoje, não tenho dúvida de que vivemos uma nova
ditadura, mais sutil, que é a econômica. Temos a obrigação de lutar
contra ela. Não tenho dúvida de que, 20 anos depois de derrubar uma
ditadura militar, o povo brasileiro tem consciência da necessidade de
atuar contra a ditadura econômica, que sufoca a maioria das famílias,
praticamente todo o Pais. Tenho a maior confiança nesse processo.

Acredito que teremos condições efetivas de avançar. Neste novo
milênio, em que as pessoas querem ser mais felizes, a felicidade
plena passa naturalmente por esse processo, que estamos



770
trabalhando, de não aceitar as atuais regras e tentar buscar
alternativas. O que não pode é o mercado, esse ser invisível, ter tanto
poder e tanta influência sobre os seres humanos como acontece hoje.

Quero, em nome do Poder Legislativo, da Assembléia, dar as boas-
vindas e dizer da satisfação, quando temos um tema tão importante,
de ver o Plenário e as galerias cheios de gente. Isso nos motiva,
mostra que a cada encontro em que discutimos esse tema um número
maior de pessoas surge para participar desta importante discussão.
Muito obrigado a todos vocês pela presença.

Palavras da Sra. Dalgiza Andrade
Bom dia a todos. Exmo. Sr. Presidente dos trabalhos, Deputado

Anderson Adauto; Profs. Dalmo de Abreu Dalari, Reinaldo, historiador,
e Valério Arcary, é com muito prazer que nós, do Comitê Mineiro,
estamos hoje no segundo dia do II Fórum e gostaríamos de saudar a
todos, lembrando a importância e a necessidade de um evento dessa
natureza.

Hoje, às 12 horas, ao final dos trabalhos desta manhã, teremos a
plenária para discussão sobre a mobilização do plebiscito da ALCA.
As 16 horas, na Praça das Bandeiras, em frente à Assembléia, haverá
um ato, esperamos contar com a presença de todos, depois de
participarem dos trabalhos da parte da manhã e das oficinas que
ofereceremos à tarde, entre 14 e 16 horas. Esperamos que o debate
da manhã seja rico, com a contribuição dos colegas aqui presentes e
das entidades que têm fortalecido o trabalho no Comitê Mineiro. Muito
obrigada.

Palavras do Sr. Dalmo de Abreu Dalari
Ilustre Presidente, Deputado Anderson Adauto; colegas que

integram a Mesa, caríssimos participantes deste encontro, quero,
antes de tudo cumprimentar a Assembléia de Minas, o Comitê
Mineiro, o Fórum Social Mundial e todos os que participaram da
organização deste evento pela oportunidade da iniciativa. Quero
cumprimentar a todos os participantes por essa demonstração de
interesse. A presença de vocês é muito animadora, no que diz
respeito ao fato de sermos brasileiros. E costume dizer que o povo
brasileiro é indiferente, desinteressado, e isso, muitas vezes, tem sido
usado como pretexto para não dar informações ao povo brasileiro. A
presença de vocês desmente a existência desse desinteresse.
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Quero também agradecer aos organizadores a oportunidade que

me dão de dizer algumas palavras a respeito de um tema de máxima
importância para o povo brasileiro. A ALGA é o acordo que está sendo
proposto, e significa Área de Livre Comércio das Américas. Será que
a ALGA é boa para o Brasil? O Brasil deve aderir ou não à ALGA? Já
estamos suficientemente informados para tomar decisões? O povo
brasileiro está suficientemente informado?

Como foi ressaltado pelo ilustre Deputado, acordos celebrados pelo
Brasil têm sido tremendamente danosos para o povo brasileiro.
Tomamos conhecimento desses acordos através das conseqüências.
Para não dar muitas voltas, lembraria uma delas, que é o nível de
desemprego que existe hoje no Brasil. Isso é resultado dos acordos e,
como conseqüência deles, o Brasil adotou essa política anti-social. E
muito importante saber que acordo é esse que está sendo proposto.

Minha formação é jurídica, os eminentes colegas são de outras
áreas, como economia e história, e certamente farão comentários
muito importantes sob a sua perspectiva. Sou professor de Direito,
advogado, militante antigo dos direitos humanos e vou privilegiar esse
tipo de enfoque.

Começo lembrando que a Constituição brasileira é de linha
democrática e humanista. Logo em seu início, fixa princípios. Na
situação atual do direito, a Constituição atua efetivamente como a lei
dotada de mais força, a lei mais eficaz. E importante dizer isso, porque
há muito tempo existe o discurso da Constituição como lei
fundamental, a lei mais importante do País. Entretanto, na prática, é a
lei mais desrespeitada do País. O primeiro a desrespeitá-la e agredi-Ia
ostensivamente é o Presidente da República. A tendência majoritária,
no mundo, é de que ela seja efetivamente uma lei, de que tudo que
está na Constituição seja respeitado.

A nossa Constituição estabelece princípios. O art. 4 0 diz quais são
os princípios das relações internacionais do Brasil - que as
autoridades, o Governo, as empresas e as pessoas devem obedecer -

e o primeiro deles é a independência nacional. Qualquer ato que
reduza a independência nacional é inconstitucional, porque a
independência nacional é um princípio constitucional expresso e uma
obrigação jurídica, uma obrigação para todos.

Como complemento dessa afirmação solene, mas não menos

rs



772
importante, da independência	nacional como	princípio,
encontramos, no art. 1° da Constituição, a indicação dos fundamentos
da República brasileira. E também uma afirmação de princípios e o
primeiro fundamento da República brasileira é a soberania nacional,
que é um conceito antigo, muito discutido.

Em síntese, soberania tem dois significados: um deles é exatamente
o significado da independência. Quem é soberano é independente,
quem não é independente não é soberano. Como segundo
significado, se o Brasil é soberano, nenhuma regra pode ser superior
a uma regra criada pelo Brasil, e as regras jurídicas, as regras de
comportamento e de relacionamento social criadas no Brasil, pelos
brasileiros, devem estar acima de regras que venham de fora. Isso
significa soberania.

Outro princípio importante que deve ser lembrado é o princípio da
dignidade da pessoa humana. Qualquer decisão que afete a dignidade
da pessoa humana não pode ser aceito no Brasil, é juridicamente
inconstitucional. Como exemplo, uma decisão que acarrete o
desemprego, é evidente que agride a dignidade da pessoa humana.

Vivo na cidade de São Paulo, se paro meu carro num cruzamento de
automóveis, é comum aproximar alguém, pode ser um homem ou
mulher, geralmente de meia-idade, que estende a mão
educadamente, e pede desculpas por estar pedindo, porque está
desempregado há dois anos e não tem como atender as
necessidades da sua família. Transformaram o trabalhador em
mendigo. Isso é ou não uma agressão à dignidade da pessoa
humana? Em grande parte isso é assim no Brasil, em conseqüência
de acordos internacionais.

Aí vem aquela cantilena: precisamos honrar os nossos
compromissos. Honrar o compromisso de fazer uma coisa desonrosa?
Que contradição é essa? Devo honrar aquilo que é digno, o que é
desonroso tenho que anular, tenho que contrariar, não posso
satisfazer. No entanto, vem aquela cantilena de honrar a dívida e não
dar calote. Tudo isso é manipulação, é uso malicioso de palavras,
para que o brasileiro fique com vergonha de não pagar o agiota
internacional. Por ter vergonha de não honrar a dívida, de não atender
ao agiota, o brasileiro manda o brasileiro ficar desempregado e virar
mendigo.
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Tudo isso é parte da nossa realidade e contra a Constituição.
Outro aspecto importante a ser lembrado está ligado diretamente ao

nosso tema de hoje, que é a discussão sobre a ALCA. No art. 4 0 da
Constituição, o parágrafo único diz: "O Brasil buscará integração
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina; e
"o Brasil procurará essa integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina". E uma determinação
constitucional, e o Brasil, especialmente através do seu Governo, já
deveria estar trabalhando para isso.

Outra iniciativa é a Associação Latino-Americana de Integração -
ALADI -, que está na geladeira e, de vez em quando, é lembrada pela
imprensa. E uma tentativa de fazer essa integração, mas nunca teve o
apoio dos governos nem dos empresários. Muitos empresários são
contra, porque o Brasil não tem interesse em abrir as suas fronteiras
para que países da América Latina venham vender os seus produtos.
Dizem ter medo da competição da indústria argentina, uruguaia e
paraguaia. Não interessa estimular isso. Foi exatamente esse tipo de
argumento que colocou na geladeira o MERCOSUL, porque o Brasil
nunca se esforçou para que o MERCOSUL fosse realidade, porque
teme a concorrência das indústrias latino-americanas. Ora, como já
ressaltou o Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, um dos
eminentes membros da diplomacia brasileira, chega a ser ridículo
dizer que têm medo da concorrência da indústria latino-americana, se,
ao mesmo tempo, abrem as portas para a concorrência daquela
indústria. Esta, sim, é que deveria assustar e amedrontar porque tem
possibilidades de competir com uma enorme vantagem: pelo seu
desenvolvimento extraordinário, pela possibilidade de grande
produção e produção mais barata, por causa da mão-de-obra de
países subdesenvolvidos. Por tudo isso, deveríamos ter muito mais
medo de abrir as fronteiras aos Estados Unidos e ao Canadá do que
aos nossos vizinhos latino-americanos. No entanto, por uma razão
misteriosa, ou nem tão misteriosa assim, bloqueamos a ALADI,
bloqueamos o MERCOSUL, e muita gente quer abrir as comportas
para a ALCA.

Neste ponto, quero fazer algumas observações sobre a ALCA. O
que é a ALCA? Ela é boa ou não para o Brasil? Vale lembrar que o
que se pretende com ela - e é isso que está em seu nome - é
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estabelecer uma área de livre comércio das Américas. Não haveria
fronteiras. Entraria e sairia quem quisesse. Aqui, já quero fazer uma
primeira advertência baseada em fatos. Ultimamente vocês têm visto,
lido e ouvido falar muito sobre a globalização. Dizem que o mundo
está globalizado e que agora não há mais fronteiras, que o comércio é
feito em plano mundial. A primeira questão que quero levantar,
invadindo um pouquinho, mas com muita prudência, a área do meu
eminente amigo historiador, é que, no período dos descobrimentos, já
no fim do século XV e escancaradamente no Século XVI, Portugal,
Veneza e Holanda já faziam intenso comércio com a China. E Veneza
era uma república de comerciantes. O dodge de Veneza era um
comerciante que governava a cidade, eleito pelos outros. A Holanda
veio ao Brasil na Companhia das índias Ocidentais, mas, no mesmo
momento, estava também no Oriente: na China e na Indonésia com a
Companhia das índias Orientais. E o comércio acontecia em nível
mundial. O que eu quero dizer é que essa famosíssima globalização é
uma novidade de pelo menos 500 anos, portanto muito antiga. Assim,
dizer que isso é novo no mundo é uma tremenda enganação. E uma
cortina de fumaça para esconder outros objetivos.

Além disso, é bom lembrar também que, ao mesmo tempo em que
se fala nessa abertura e dizem que não há mais fronteiras, se um
trabalhador brasileiro, por exemplo, tentar entrar nos Estados Unidos,
encontrará as fronteiras fechadíssimas. E não é só ali. Em todos os
países desenvolvidos a restrição à circulação de trabalhadores é
tremenda. Poderiam, então, perguntar: mas agora o mundo não está
globalizado? Não caíram as fronteiras? Mas elas só caíram para o que
interessa, e não para o que não interessa.

E ainda há outros aspectos importantes. A ALCA é uma iniciativa
dos Estados Unidos. Estou argumentando com fatos que mostrarei em
seguida. O fato de ela ser uma iniciativa dos Estados Unidos a torna
muito suspeita. No mínimo, exige muita prudência. Por que? Lembro
rapidamente alguns pontos. Em primeiro lugar, os Estados Unidos,
ultimamente mais do que nunca, têm se revelado verdadeiros inimigos
de acordos internacionais que lhes tragam qualquer restrição,
qualquer limitação. Poderia lembrar muitas coisas, mas vou lembrar
três. Vocês sabem que existe um importante acordo celebrado em
Kioto, no Japão, a respeito da proteção do meio ambiente, para que a



775
poluição de ar no mundo não aumente. O país que mais polui, de
longe, são os Estados Unidos. E eles se recusaram a participar dos
acordos de Kioto. Por que razão? Porque eles seriam obrigados a
reduzir a poluição atmosférica e não querem fazê-lo. Tudo aquilo que
implica alguma restrição aos interesses americanos é rejeitado por
eles. Por isso, não participam desse tratado. Se o mundo está sendo
envenenado, o problema é do mundo. E eles pensam que não têm
nada com isso.

Outro fato ocorreu recentemente na África do Sul, em uma reunião
internacional promovida para cuidar da questão do racismo, Os
Estados Unidos recusaram-se a participar e não foram a Durban.

E a razão disso é que eles são racistas. Nos Estados Unidos, é
muito comum o racismo contra os negros. Há poucos dias, a TV
americana mostrou um grupo de policiais, na Califórnia, chutando e
espancando brutalmente um negro. Ele não estava cometendo crime
nem se sabia a sua identidade, mas, por ser negro, suspeitava-se que
fosse criminoso. Isso é ou não racismo?

O preconceito contra os latino-americanos nos Estados Unidos é
muito grande, especialmente em Nova lorque, que é o centro
comercial mais rico do mundo e bastante procurado por imigrantes.
Depois do famoso dia 111912001, quando houve aquele atentado
terrorista, o preconceito contra os descendentes de árabes ficou
brutal.

Todos são suspeitos, até prova em contrário. Todo Mohamed é
criminoso, a menos que prove que não. Todos são criminosos até
prova em contrário. Por onde andam os acordos internacionais? Por
onde andam a Carta da ONU e os pactos de direitos humanos? Para
os Estados Unidos, eles não existem.

Quero lembrar a atitude americana de rejeitar todos os acordos
internacionais que sejam a favor da humanidade. A última recusa
americana foi em aderir ao Tratado de Roma, que cria o Tribunal
Penal Internacional. Os americanos aderiram, no primeiro momento,
para fazer um papel bonito. Chegaram a assinar o acordo, mas ele só
vale depois de ratificado e confirmado. Para isso, seria necessário que
o Congresso confirmasse a adesão. Ele não confirmou, e, pior que
isso, há pouco tempo o Presidente Bush retirou a assinatura
americana. Por quê? Porque o acordo obriga ao respeito à pessoa

-
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humana, ao direito humano, às leis da guerra. E ele sabe, assim
como seus compatriotas, que estão agindo criminosamente perante o
mundo, praticando crimes contra a humanidade. Por isso, rejeitaram o
Tratado de Roma. Eles pediram à ONU, de maneira coercitiva, que
fosse estabelecida a imunidade para os soldados americanos no
exterior, alegando que eles apenas garantiam a paz. Se algum deles
se exceder, cometer algum ato violento ou praticar um crime, não
deverá ser punido por isso. Ora, é com esse país que vamos negociar.
Esse país não tem o mínimo respeito pelo direito internacional, porque
somente age em função dos seus direitos econômicos. Há uma
mistura, muito conhecida dos brasileiros, que, na verdade, é a base de
toda a ação norte-americana: petróleo e armamento. Os Estados
Unidos vivem e agem em função disso, que, no fim, acaba sendo só o
interesse econômico. Por isso, os Estados Unidos não fazem acordo
e, quando fazem, não o respeitam.

Há um dado que tem muito a ver com a ALGA: os Estados Unidos
praticam o protecionismo em favor dos seus produtos. E um
escandaloso protecionismo. Agora mesmo o Brasil está lutando na
Organização Mundial do Comércio para derrubar o protecionismo que
impede o aço brasileiro de entrar, em condições de competir, nos
Estados Unidos. E Minas sabe muito bem o que isso significa. A
produção brasileira de aço sofre uma taxação especial, uma
sobrecarga tributária para que chegue muito mais cara, a fim de não
competir com a indústria norte-americana. E um protecionismo muito
escancarado. Todos esses dados são objetivos, e chamo a atenção
para isto: é com esse país que vamos negociar. Vamos ser parceiros
de um país muito mais rico, muito mais forte e poderoso, que pratica a
lei do mais forte. E a única lei que respeitam, sempre em função dos
seus próprios interesses.

Caminhando um pouco mais, perguntaria se a ALGA trará ganhos
para o Brasil, se trará perdas ou trará ganhos e perdas. Vamos
analisar rapidamente alguns aspectos. Fala-se na possibilidade de
que haja ganhos, porque serão abertos mercados para os produtos
brasileiros. Alguns setores da indústria brasileira têm enorme
entusiasmo com a perspectiva de que sejam abertos os mercados
americanos ao Brasil. Isso, antes de tudo, é uma grande ilusão,
porque são pouquíssimos os produtos brasileiros com possibilidade
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efetiva de competição no mercado norte-americano. Além disso, os
norte-americanos têm uma série de mecanismos que poderão ser
utilizados para bloquear a entrada dos nossos produtos, apesar dos
acordos, fazendo valer a sua soberania e prevalecerem as suas
regras internas, os seus interesses internos.

Lembro dois aspectos importantes. Existe já um acordo, que é
normalmente citado como NAFTA. NAFTA é uma sigla que significa
Tratado Norte-Americano de Comércio, unindo Estados Unidos,
Canadá e México. Um ponto que tem sido ressaltado pelos analistas
desse sistema é que os três países do NAFTA reunidos representam
88% do PIB de todas as Américas. Então, na verdade, isso é absoluta
prioridade para os Estados Unidos e demais países do NAFTA. A
ALCA viria como uma espécie de apêndice.

Os norte-americanos consideram a ALCA um NAFTA ampliado,
mas, na verdade, seria um "sub-NAFTA", O NAFTA atende aos
interesses fundamentais dos Estados Unidos, e, certamente, nada
farão que reduza ou anule seu alcance.

Além disso, foi recentemente aprovado no Congresso americano
outro documento importante, o chamado Trade Promotion Authority ou
"fast track". O TPA é uma autorização que o Congresso deu ao
Presidente da República para fazer negociações internacionais no
plano comercial. Diz-se que haverá maior liberdade: se o Presidente já
não depende do Congresso, poderá negociar o que quiser. Bom para
a ALCA, porque não haverá as barreiras que o Congresso americano
costuma impor. Que ilusão! Quem, como eu, acompanhou a
discussão do Congresso americano e quem leu as decisões finais
sabe que o Congresso deu ao Presidente a oportunidade de negociar
rapidamente, mas estabeleceu salvaguardas. Prestem atenção à
palavrinha "salvaguardas". Significa "exceções".

O Congresso definiu uma série de produtos de especial interesse
para o mercado interno, para a agricultura e para a indústria norte-
americana que não podem ser objeto daquela negociação. Mais de
500 produtos formam a lista, em relação à qual é impossível a livre e
rápida negociação sem o controle do Congresso. Recebem proteção.

Salvaguardas e protecionismo são dois instrumentos de garantia da
preferência para os produtos norte-americanos. Protecionismo
significa, por exemplo, criar barreiras alfandegárias, ou seja, taxas
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elevadíssimas para os produtos brasileiros. O aço, os calçados e
outros produtos de boa qualidade que o Brasil tem para a competição
internacional são exemplos de itens barrados pelas salvaguardas
alfandegárias.

Tenho em mão uma publicação de "O Estado de S. Paulo", jornal
conservador, ligado às áreas industriais. Chamo a atenção para isso
porque, quando ouvimos uma restrição desse tipo, logo dizemos: "olha
lá, é conversa de petista", mas, no dia em que "O Estado de S. Paulo"
for petista, saberemos que o mundo mudou.

A publicação de 14/8 reproduz trechos do relatório recentíssimo feito
pela ALADI. (- Lê:) "A criação da ALCA, planejada para ocorrer até
2005, com a participação de 34 países, representa mais ameaças que
oportunidades para o Brasil". E chamo a atenção para um detalhe: na
ALADI, há grande participação de empresários. Não se trata, portanto,
de visão de partido da Oposição ou de um antiamericano por princípio.
São pessoas que têm interesse na autenticidade e na liberdade, com
respeito recíproco.

Continuando a citação: "O motivo é claro. A concorrência dos
produtos dos Estados Unidos e do Canadá, que entrariam nos
mercados dos países latino-americanos em condições de igualdade. A
principal ameaça ao Brasil está no setor de manufaturados. Máquinas
e equipamentos, veículos, papel e celulose, produtos químicos
poderiam perder mercado para as exportações do Canadá e Estados
Unidos".

Essa área, portanto, oferece pouquíssima possibilidade de ganho ao
Brasil e enorme possibilidade de perda. Assim como se abririam, com
restrições, as fronteiras americanas para os produtos brasileiros, as
fronteiras brasileiras estariam escancaradas para os produtos
americanos, com maiores condições de competição.

Adiante, prossegue a ALADI: "Setenta e nove produtos brasileiros
poderiam se beneficiar do Acordo Hemisfério, entre eles alimentos,
café, frutas, açúcar, aço e calçados. A questão, porém, é saber se,
além da redução tarifária, os norte-americanos irão retirar entraves,
como barreiras fitossanitárias e salvaguardas".

As salvaguardas, como já mencionei, são aquelas proteções
especiais para determinados produtos.

E o que são as barreiras fitossanitárias, que os Estados Unidos já
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utilizaram muitas vezes, assim como a França utilizou, no início
deste ano, para bloquear a entrada de produtos agrícolas do Caribe?
Criar barreiras fitossanitárias significa alegar um risco para a saúde e,
com isso, impedir a entrada do produto agrícola estrangeiro. Vou
exemplificar com algo bem concreto: como todos sabem, a produção
brasileira de suco de laranja é muito grande - o Brasil é um importante
exportador desse produto -, mas a produção de laranja do Estado da
Florida também é muito importante para a economia norte-americana.
Pois bem, no momento em que a entrada da laranja brasileira estiver
ameaçando os lucros dos produtores da Florida, os Estados Unidos
vão dizer, pura e simplesmente, que a laranja brasileira é suspeita de
ter alguma praga e que, portanto, será melhor impedir que entre no
País. Quer dizer, a laranja será classificada na mesma categoria dos
Mohameds - ali, se alguém se chama Mohamed, deve ser terrorista;
se a laranja é brasileira, deve estar contaminada. Isso é barreira
fitossanitária. E claro que não vão dizer que não querem que a laranja
brasileira entre no País; ao contrário, dirão que gostariam muito, que
não têm nenhuma restrição, mas que é uma pena que a laranja
brasileira esteja sob suspeita e que, para garantir os laranjais
americanos e a saúde do povo americano, será melhor que, por
enquanto, fique proibida a entrada desse produto brasileiro. Isso não é
fantasia, e já foi feito muitas e muitas vezes. E os precedentes nos
autorizam a concluir que certamente será feito novamente, no
momento em que houver uma ameaça aos interesses econômicos
norte-americanos. Então, é extremamente importante que pensemos
nesse aspecto, que, repito, foi lembrado pela ALADI, uma organização
internacional que trabalha pela integração americana.

Também lembraria, mais uma vez, da questão do aço, bastante
atual. Tenho em mãos publicações em que se fala no assunto. Nesta,
por exemplo, do dia 14/8, diz-se que o Brasil continua, na
Organização Mundial do Comércio - OMC -, contra as barreiras
americanas ao aço, e os americanos insistem nas barreiras
alfandegárias, nas salvaguardas, contrariando acordos internacionais
e acordos da própria OMC, de que participam o Brasil e os Estados
Unidos. Além disso, quero fazer outra referência, para que tenhamos
ainda mais dados concretos, e o faço com base em observações de
um eminente professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio
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Vargas, além de árbitro da OMC, o Prof. Durval Noronha Goyos
Diz ele: 'A partir de observações sobre o NAFTA, o acordo de livre
comércio que vigora entre Estados Unidos, Canadá e México, é
possível fazer previsões pouco animadoras para a advocacia e outros
serviços". O Prof. Noronha está fazendo uma comparação de grande
interesse para nós, porque volta e meia há quem diga que o NAFTA
foi bom para o México e que nós, brasileiros, seríamos "trouxas" de
não entrar em acordo semelhante. Há muitos pontos para serem
observados, como a dependência do México em relação à economia
norte-americana, que é brutal, mas o professor, falando nos serviços,
observa: "Enquanto hoje os prestadores norte-americanos podem
entrar livremente no México, os mexicanos são barrados por cotas
fixadas pelos serviços de imigração". Especialmente depois dos
acontecimentos terroristas, o aumento das barreiras à entrada de
imigrantes nos Estados Unidos foi brutal. Quer dizer, além das
famosas cotas, agora há uma extensão a regiões, religiões e etnias
sob suspeita. Então, como anda a disposição para a integração, para
o livre comércio? Não anda, na verdade; não há essa disposição.

A última observação que quero fazer, ligada diretamente à minha
área, mas que interessa a todos nós, é uma advertência feita por um
eminente magistrado brasileiro, Dr. Urbano Ruiz, Presidente da
Associação dos Juízes para a Democracia. O Dr. Ruiz chama a nossa
atenção para o fato de que, entre outras cláusulas da ALCA, está
prevista, em primeiro lugar, uma participação menor, secundária, da
justiça de cada país. Então, o Judiciário brasileiro teria menor
possibilidade de estar presente e de proteger os direitos dos
brasileiros - porque, aceito o acordo, a justiça perde várias
competências. Além disso, o Dr. Ruiz chama a atenção para o fato de
que os acordos da ALCA prevêem que, em caso de conflitos ou
desacordos sobre a aplicação de cláusulas, a decisão deverá ser
entregue fundamentalmente a comitês de arbitragem.

Estamos vendo isso no Brasil. Por coincidência, sou árbitro,
pertenço à Câmara de Arbitragem Argentino-Brasileira. Estou
acompanhando essa questão, e é importante saber - não sei se em
Belo Horizonte isso está acontecendo. Existem em São Paulo
empresas privadas, que visam ao lucro e que adotaram o nome de
tribunal. Existe uma empresa que se chama Tribunal de Arbitragem,
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que atua na área trabalhista e que está agindo violentamente na
retirada de direitos dos trabalhadores. Fazem a arbitragem e, através
dela, alegam que é melhor fazer o acordo, pois assim a pessoa
recebe depressa; senão, serão anos de espera. Trabalhadores estão
abrindo mão até de salários, além de outros direitos fundamentais,
que, pela Constituição, são irrenunciáveis. Isto é o que se quer impor:
a arbitragem. Então, especialmente na área trabalhista, as perdas
brasileiras seriam mais do que evidentes.

Por todas essas razões - e muita coisa mais poderia ser dita -, acho
que a questão da ALGA é extremamente grave e séria. Podemos, sim,
aceitar a discussão do assunto e vamos debater. Mais uma vez, quero
dizer que um acontecimento como este é de enorme importância
porque os brasileiros ficam mais informados, mais motivados para que
a decisão seja efetivamente aquela de interesse do povo brasileiro.

Concluindo, quero ressaltar dois pontos. O primeiro é a observação,
que também vem da ALADI, de que ganhar ou perder com a ALGA
depende de negociações em áreas hoje pouco discutidas e por isso
mesmo pouco claras, ou seja, as de investimentos, compras
governamentais, serviços e propriedade intelectual. Afinal, o que é
que se está propondo, o que se vai decidir? O Brasil vai ganhar ou
perder?

A última observação, que faço com muita franqueza, refere-se às
declarações de um personagem norte-americano muito importante,
John Williams, que é muitas vezes lembrado como o pai do Consenso
de Washington, que foi um acordo tremendamente danoso a toda a
América Latina. Ele disse há pouco, em 1218, que tudo irá bem para o
Brasil se os candidatos à Presidência efetivamente garantirem o
respeito às atuais metas fiscais. Se fizerem isso, desaparecerão os
temores de que não irão honrar os pagamentos da dívida. Traduzindo,
estão querendo - e foi isso que o Presidente Fernando Henrique quis
fazer - fazer com que os candidatos à Presidência aceitem desde já
esses acordos, essas imposições, que são muito prejudiciais ao
Brasil. Se for para os candidatos chegarem à Presidência de mãos
atadas, obrigados a respeitar tudo isso, qualquer um serve. E melhor,
em vez de gastar dinheiro com eleições, com campanha eleitoral,
contratarmos um gerente, porque é só para aplicar aquilo que já foi
decidido. Então, para que a campanha eleitoral, as discussões?
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Com isso, quero concluir dizendo que, segundo meu

entendimento, a ALCA é uma tremenda ameaça à soberania brasileira
e à dignidade do povo brasileiro. Por essa razão, é possível aceitar a
discussão, mas exigindo muitas explicações, informações e,
sobretudo, exigindo que nenhuma decisão seja tomada antes que seja
ouvido o povo brasileiro. O povo brasileiro deve ser o senhor do seu
próprio destino. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Reinaldo Gonçalves
Bom dia a todos! Primeiramente, quero agradecer ao Comitê Mineiro

do Fórum Social Mundial, em particular à minha amiga Dirlene
Marques, grande liderança dos economistas. Cumprimento também a
Dalgiza, companheira de lutas, o Valério Arcary, o Deputado Anderson
Adauto. E um privilégio e uma honra estar aqui com o Prof. Dalmo de
Abreu Dallari, um dos mais importantes juristas do País, homem de
estatura moral e profissional ímpar. E uma honra para mim estar aqui
com ele, agradecendo também ao público, cuja presença é a mais
importante de todas.

A minha intervenção será dividida em três partes. Na primeira,
tentarei justificar por que devemos rejeitar a ALCA. Não há meio-
termo, é solução de canto: ou "sim" ou "não". No plebiscito da Semana
da Pátria, na realidade, temos que dar três "nãos" rotundos, redondos
às perguntas colocadas no plebiscito. Não às negociações, não ao
tratado e não a Alcântara. Então, demonstrarei as razões, do ponto de
vista econômico, pelas quais temos que dar um "não" rotundo ao
projeto da ALCA.

A segunda parte da minha intervenção será para discutir a rejeição
da ALCA, do ponto de vista social. Qual o efeito que o projeto ALCA
teria, caso implementado, sobre o cotidiano do cidadão? Razões
econômicas fundamentalmente se prendem a um Brasil com os
chamados "efeitos macroeconômicos", mas quero, em seguida, fazer
uma discussão das razões de natureza social. Cada um de nós, no
nosso cotidiano, será afetado pela ALCA. Ela não é uma abstração,
um macroprojeto de Brasil cujos efeitos ocorrerão em 2010 e em
2020. Não. Eles terão impacto no cotidiano. Você se forma na escola
agora e no ano que vem ou em 2003, 2004 vai para o mercado de
trabalho ou caminhar na rua. Isso vai ser afetado significativamente
por um projeto da ALCA, que temos de rejeitar sem deixar margem à
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ambigüidade.

Finalmente, há a questão da dinâmica política e econômica. Isto é,
quem são os ganhadores? No fundo, quem são os nossos
adversários? 1-lá pessoas que defendem a ALCA. Temos de entender
por que há indivíduos, classes e grupos na sociedade que defendem a
ALCA. Precisamos identificar quem são os inimigos, quem são os
adversários. Partindo do princípio de que os americanos estão
defendendo os interesses deles, os nossos inimigos estão aqui dentro.
E temos de reconhecê-los como inimigos, apesar do princípio cristão
de amor ao próximo, e combatê-los implacavelmente.

A nossa intervenção será dividida em três partes. Vamos começar.
Por que a ALCA tem de ser rejeitada do ponto de vista da lógica e

da economia? Por uma questão bem simples. Vocês sabem que o
Fernando Henrique é o pior Presidente do Brasil dos últimos 100
anos. (- Palmas.) Isso não é uma opinião. A evidência empírica e
histórica do Brasil mostra que, se considerarmos indicadores
econômicos como inflação, crescimento, dívida externa e interna,
vulnerabilidade externa, vamos observar que o Brasil está andando
para trás. Foram oito anos de desempenho medíocre. Não há registro,
na história do Brasil, de Campos Sales, em 1898, até hoje, de
resultados econômicos tão medíocres quanto os do Governo
Fernando Henrique, do ponto de vista de gestão macroeconômica,
sem considerar que os direitos sociais estão regredindo e os direitos
civis, retardatários. Resultado: esse Presidente medíocre colocou o
País na trajetória de instabilidade e crise que estamos vivendo. O que
significa essa trajetória? Esse Governo fez uma abertura, uma
liberalização, uma desregulamentação da economia brasileira que é
absolutamente incompatível com a nossa realidade. Fernando
Henrique acha que o Brasil é a Suíça ou os Estados Unidos. Isso
gerou um problema de vulnerabilidade externa. Temos uma
baixíssima capacidade de resistência a pressões, a fatores de
desestabilização e choques externos. O Brasil é um país frágil, débil,
acocorado frente ao cenário internacional. Qualquer problema externo
num país da América Latina e da Ásia afeta o Brasil. Isso não causa
impacto na Espanha, em Portugal, mas impacta no Brasil. E o
resultado de um projeto predatório, medíocre, que foi implementado
pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, pelas forças que o apoiaram e o
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apóiam.

O resultado da vulnerabilidade externa são as crises cambiais
decorrentes. O dólar subiu ontem. Qual a tendência? O dólar explodir.
Numa semana sobe, noutra desce, com uma tendência de crise
cambial decorrente. Aí, vem a "lorotagem" do superávit primário para
desaquecer a economia e colocá-la em recessão para economizar
dólar. A balança comercial, neste ano, dará superávit. Qual o
resultado? As exportações não cresceram, mas as importações
caíram 12%, porque o Brasil está andando para trás. A renda
disponível no Brasil caiu de 1998 para cá, e o desemprego aumentou,
com todas as suas conseqüências. As crises cambiais decorrentes
geram problemas: desemprego, recessão, falta de investimento,
degradação da saúde e da educação. O resultado dos programas
econômicos são as graves conseqüências sociais, o esgarçarnento do
serviço social. O Brasil está fragmentado, tensionado, esgarçado no
seu plano social, com a miséria, a violência, a perda de esperança e
de perspectiva. Estamos num momento ímpar dos últimos 100 anos.

No Brasil, havia uma tradição: toda vez que o pai olhava para o filho,
ele tinha a certeza de que o seu filho estaria melhor que ele. Hoje,
quando olhamos nos olhos dos nossos filhos, temos medo de que o
futuro deles seja pior do que o presente. Isto é, a próxima geração
estará em situação pior do que a da atual. Isso é um legado da elite
predatória, criminosa, vagabunda, irresponsável e incompetente que
temos, que é representada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso. (-
Palmas.) Isso não é uma observação normativa, é evidência, é a
história de hoje, lamentavelmente. Problema social gera
tensionamento na política. Por que hoje há essas traições
permanentes? Por que, em passado recente, dois Presidentes do
Senado foram expelidos? Eles eram membros da classe mais
reacionária e conservadora do País. Temos uma traição atrás da
outra. O próprio Governo faz isso. Esse tensionamento na política
significa o quê? Risco crescente de crise institucional. No Brasil, o
risco de crise institucional cresce exponencialmente. Em outras
palavras, com relação à trajetória, há uma abertura, uma
desregulamentação, uma liberalização irresponsável e incompatível
com a realidade brasileira. A vulnerabilidade externa é o passo
seguinte. Em seguida, problemas econômicos gravíssimos, resultado
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do esgarçamento do serviço social, tensionamento na política e
risco crescente de crises institucionais. Essa trajetória é a
africanização do Brasil e da América Latina. Detalhe técnico:
Argentina, Paraguai, Uruguai, Equador, Colômbia, Venezuela, Peru
estão nessa trajetória. E alguns deles, se não a totalidade dos países
que mencionei, chegaram a uma crise institucional. Segundo o detalhe
técnico, não somos mais inteligentes, espertos ou bonitos que os
Argentinos; eles têm nível de renda, educação e quatro Prêmios
Nobel, e estão numa profunda crise institucional. A última bomba de
efeito retardado desse Presidente medíocre, Fernando Henrique, é o
potencial extraordinário de crise institucional. Tem que haver uma
ruptura para esse modelo. E a ALGA? Simplesmente significa maior
abertura, liberalização e desregulamentação, significa acelerar,
aprofundar e ampliar a raiz fundamental do nosso processo de
africanização. Mesmo que os americanos decidam dar uma colher de
chá para esses cucarachos que somos nós, na visão deles, abrindo o
mercado para nós, para o aço, para a soja, mesmo que façam isso, a
ALCA transcende a questão de acesso ao mercado. Na lógica do
americano, a questão de venda de mercadorias é a coisa menos
importante; o fundamental para eles é a questão da proteção de seus
investimentos e a venda de serviços. E isso que querem. Significa
mais liberalização para seus capitais e para suas empresas, menos
regulamentação para seus capitais e empresas, maior abertura para a
entrada e saída de seus capitais e maior garantia para suas
propriedades intelectuais. E isso que querem. Por isso, temos que
rejeitar a ALGA.

Mesmo que dêem melhores condições de acesso aos nossos
produtos lá fora, não vale a pena. A questão de acesso a mercado de
produtos, de bens físicos tangíveis e armazenáveis é a coisa menos
importante. A menos que reduzam as barreiras tarifárias e não
tarifárias a zero, a ALGA não vale a pena para o Brasil, porque
transcende a lógica do comércio internacional de bens. Ela tem uma
lógica de investimento, financeira, de serviços, de propriedade
intelectual e de proteção ao emprego que é contrária aos interesses
brasileiros em curto, médio e longo prazos. Por isso, temos que
rejeitar a ALGA.

O problema da ALGA é que produz impactos sociais altamente
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negativos. Vamos ilustrar, falando sobre o desemprego. O
aprofundamento da abertura econômica significará o que aconteceu
no Canadá, quando fizeram o NAFTA com os americanos. Estamos
falando sobre o Canadá, não é Argentina, Colômbia ou Brasil. Os
americanos fizeram o NAFTA para a reestruturação produtiva, porque
estavam perdendo competitividade nos anos 80. Na ocasião, fizeram
essa reestruturação no quintal preferencial deles: o Canadá. Um ano
depois do NAFTA, 25% dos empregos na indústria canadense
desapareceram. Estamos falando em indústria canadense, e não em
indústria decadente de São Paulo. Lá, como têm um país rico, há rede
de proteção, o que não existe no Brasil. Então, o desemprego será a
primeira coisa que entrará nos dois dígitos.

Outra questão é a desnacionalização da economia brasileira, com
todas as implicações econômicas que isso traz, em termos de
vulnerabilidade, reestruturação de emprego, perda de soberania, etc.

Precariedade das relações de trabalho, que aconteceu no México,
com o NAFTA.

Enfraquecimento das organizações sindicais. Com o desemprego e
flexibilização, as organizações sindicais perdem força.

Destruição da agricultura familiar, com o avanço dos "agrobusiness",
exportadores de "commodities".

A idade ALCA significará um retorno do Brasil a uma economia
primária exportadora, o que já está acontecendo. O Brasil volta ao
século XIX, ao século XVIII, ao século XVII. Queremos a abertura no
mercado norte-americano para exportar o quê? Açúcar, minério de
ferro, aço plano, recurso natural, por excelência. No Brasil, a ALCA
significa um processo de "reprimarização" do comércio exterior
brasileiro, que, por sinal, já está acontecendo. Isso tem que ser
rejeitado.

Perda de renda, pobreza, é outro aspecto importante. O Brasil se
transformará em uma plataforma de exportação, sem valor agregado,
e verá o aumento da pobreza, da perda de renda e da internalização
da produção.

Expulsão de populações rurais, trabalhadores e população indígena:
com a expansão do "agrobusiness" e da mineração, no caso do
projeto da ALCA, o Brasil, no fundo, virará uma economia cada vez
mais complementar à economia americana. Não será substituta, volta



787
o Brasil das "plantations", dos encraves e da disputa de terra para
produzir "commodities" para exportar para os Estados Unidos. E a
garantia de que o Brasil será um quintal fornecedor de matérias-
primas.

Degradação do meio ambiente: o agronegócio, o "agrobusiness", de
que este Governo tanto se orgulha, desenvolve efeitos sobre o
ambiente. As empresas de transgênicos norte-americanas "nadarão
de braçadas" na economia brasileira.

Desigualdade regional de renda e riqueza, em razão da redução do
nível de emprego e da queda de renda: a violência e o tráfico de
drogas aumentarão, porque a mercantil ização, o desemprego, a
queda de investimento, a redução do aparelho repressivo do Estado e
o enfraquecimento das contas públicas significam que o aparelho
repressivo retrocede, assim como o nível de emprego, e, portanto,
aumenta o nível de violência, do tráfico de drogas, do tráfico de
armas. E o processo de africanização do Brasil.

Vamos falar sobre a emigração. Há dez anos, havia 1 milhão de
brasileiros fora do nosso País. Hoje, são 2 milhões. O Brasil está
expulsando seus cidadãos, que têm de sair para manter o nível de
dignidade. O resultado é a fragilização dos laços familiares e
comunitários. Com a emigração, a expulsão das pessoas das áreas
rurais, a migração interna acelerada, temos uma fragilização das
comunidades e das famílias, além da insegurança, incerteza e
desesperança diante da instabilidade econômica. Finalmente, a
emigração aumenta o risco de ruptura institucional em razão dos
problemas sociais, econômicos e do tensionamento dos processos,
das estruturas e das relações públicas.

Sob o ponto de vista social, a ALCA tem, de ser rejeitada "in totum".
Não há meio-termo. E zero ou um. E problema binário: se a
aceitarmos, nós nos africanizaremos e terminaremos em uma brutal
crise institucional em curto prazo. Podemos rejeitá-la, romper o
modelo e procurar novo caminho.

Se a ALCA é tão ruim, por que existem defensores? Vamos começar
pelo empresário, este animal em extinção no Brasil. Os empresários
são os menos tontos. A pesquisa com eles é curiosa: ao
perguntarmos se estão preparados para a ALCA, 80% responderão
que sim; mas, se perguntarmos se os outros empresários estão
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preparados, 80% responderão que não. Obviamente, existe um
problema de falácia de composição, pois estão mentindo ao dizer que
estão preparados para a ALGA.

Quem ganhará com a ALGA? O setor exportador, porque irá
defender a redução das barreiras. Por isso, esse setor está
defendendo a ALGA. A burguesia industrial decadente também
ganhará. Com a ALGA, os investimentos norte-americanos no Brasil
ficarão mais protegidos. Conseqüentemente, as empresas brasileiras
terão um valor mais elevado. Aí, venderão suas empresas para os
americanos e deixarão por lá o dinheiro. A ALGA significa maior
valorização do capital dessa burguesia industrial decadente, que está
vendendo suas empresas, mandando seu capital e seus filhos para
fora do País. Façam uma pesquisa na Av. Paulista. Cem por cento
dos empresários são a favor da ALGA porque venderão suas
empresas, que seriam mais valorizadas.

Também ganharão os barões da privatização: esses
"empresariozinhos", por meio do tráfico de influência e acesso ao
dinheiro fácil, conseguiram comprar empresas estatais, multiplicando,
assim, o seu capital. Com melhor proteção do investimento, captarão
recursos, comprarão empresas, irão revendê-las com lucro e depois
mandarão o dinheiro para fora. Dessa forma agirão esses baronetes
da privatização. O latifúndio improdutivo também ganhará, porque as
terras brasileiras, com a ALGA. funcionarão como reserva de valor. O
maior latifundiário da Argentina é o Soros, que tem milhões de
hectares. Sabem por quê? Reserva de valor. Com recursos de 200,
300 ou 400 milhões, podem ser comprados milhares de hectares no
Brasil, que depois serão deixados como reserva de valor. Esse
latifundiário improdutivo e essa oligarquia predatória brasileira -
assentada em milhões de hectares improdutivos - venderão suas
terras para o capital internacional. Isso será um grande problema na
época de se fazer reforma agrária.

As multinacionais americanas e européias também ganharão. A
Volkswagen será beneficiada com a diminuição da restrição do acesso
ao mercado americano. A FIAT também ganhará. Os Bancos, não só
os americanos, também ganharão muito por causa das melhores
condições de entrada e saída de capital. Os grandes meios de
comunicação também irão ganhar, porque estão quebrados. Agora, a
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legislação brasileira foi alterada, permitindo a compra pelo capital
estrangeiro. Por que justamente agora? Porque estão doidos para
vender e venderão 30% do capital, mandando o dinheiro para fora.
Por isso, os grandes meios de comunicação são favoráveis à ALCA:
venderão 30% de suas ações, de suas cotas para o capital norte-
americano.

Finalmente, o Governo brasileiro é a favor da ALCA, porque o Brasil
está quebrado, está muito pior do que imaginam os Bancos
internacionais, que conhecem pouco da nossa realidade. Sabemos
que o Brasil está pior do que imaginam. O resultado é o Governo
desesperado, procurando dólares. Ontem e hoje, vendeu dólares. O
Governo Fernando Henrique precisa de dólares. Se em novembro a
reserva internacional do Brasil chegar a zero, haverá crise de
governabilidade. Se o dólar acabar, não teremos trigo. Também não
teremos petróleo e não poderemos sair de casa. A radiopatrulha não
sairá da delegacia. Isso provoca crise institucional.

Por isso eles fizeram esse "acordinho" com o Fundo Monetário. Em
síntese, o Governo brasileiro, de Fernando Henrique, é o principal
defensor do dólar. Argumento: eles querem mais que os próprios
americanos. Portanto, os americanos são adversários. Nosso inimigos
são: o Governo brasileiro de Fernando Henrique Cardoso; os meios
de comunicação; os Bancos; o "agrobusiness"; o latifúndio; a
burguesia industrial decadente. Esses são os donos do poder que
temos de combater, os nossos inimigos número 1. Não é pouca coisa.
Esse é o bloco histórico que temos que derrotar. Esses são os nossos
inimigos. Os americanos estão defendendo seus interesses. Os donos
do poder estão defendendo seus interesses particulares, privados,
contra o interesse do povo brasileiro. Pior do que agir contra meu
interesse, estão vendendo o futuro do Brasil, estão vendendo o futuro
de meus filhos, por isso não podemos perdoá-lhes. Podemos amá-los,
mas temos que reconhecê-los como inimigos, derrotá-los e persegui-
los implacavelmente. Não há perdão quando nosso futuro fica
comprometido, isto é, quando o risco é grande; perdemos dignidade,
felicidade e liberdade, com a crise institucional. Em outras palavras, o
que essa elite predatória está fazendo é colocar-nos em risco de
perder o sentido da vida. Isso nós não podemos, em hipótese alguma,
perdoar nem permitir que ocorra. Por isso temos que dizer um não
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rotundo às negociações da ALCA, um não rotundo a Alcantâra, um
não rotundo ao tratado da ALCA. Muito obrigado pela atenção.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Quero
agradecer ao Prof. Reinaldo Gonçalves, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, e dizer-lhe que aqui em Minas Gerais,
aproximadamente há dois meses, apresentamos a esta Casa as
conclusões de uma CPI que realizamos na indústria extrativa de
Minas Gerais, especialmente nas carvoarias. Analisamos as
condições de trabalho e a situação dos trabalhadores nas carvoarias.
O senhor fala de "precarização" do trabalho; isso já existe. Imagino o
que virá. Coloco à disposição de todos as conclusões da CPI que
tratou da indústria extrativa, talvez por meio do "site" da Assembléia,
que informaremos até o final da reunião. E uma situação de
verdadeira servidão humana. Não sei como essa informação estará
disponível no "site" da Assembléia. Não sei mais o quê significará a
"precarização" e a terceirização, um dos processos mais perversos de
"precarização" do trabalho, incluindo o setor público, com sua
conivência e omissão. Tudo o que foi exposto aqui pelo Prof. Reinaldo
agrega uma série de informações e valores que atiçam nossa
consciência. Estamos colocados, talvez, diante dessa mesma
concepção que o Marcuse fez, a qual gostaria de levar a nossa
reflexão. Marcuse tem uma frase muito interessante. Diz que a
primeira condição para um escravo se libertar é ter consciência de que
é escravo. Acho que nós, o povo brasileiro, estamos tomando
consciência da nossa situação, do que somos. A Ivana fez ontem uma
reflexão nesse sentido: "Que somos nós? Quem é o povo brasileiro?
O que queremos?". Esse desafio está sendo colocado em cada ponto,
em cada palestra, em cada momento na Assembléia Legislativa.

Palavras do Sr. Valério Arcary
Bom-dia a todos, é uma satisfação estar em Belo Horizonte.
Acho que não há controvérsia sobre estar o Brasil diante de uma

encruzilhada histórica. E um dos aspectos dessa encruzilhada é a
questão da ALCA. Não é sempre que os países estão numa
encruzilhada. Nós nos habituamos à idéia de que o Brasil está em
crise. Essa idéia ficou vulgarizada; porém há crises e "crises". A
situação que coube à nossa geração é uma situação excepcional. E
uma encruzilhada histórica com toda a sua gravidade. Ou seja, há
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uma bifurcação de caminho que se coloca diante da nossa
geração. De um lado, o Brasil pode regredir, como nos lembrou o
Reinaldo, à condição de colônia, sofrendo todas as conseqüências
econômicas, sociais, políticas e militares; de outro lado, o Brasil e a
América Latina podem ser os protagonistas de um processo histórico
inédito em nosso subcontinente. Pode ser que na América Latina
esteja comem çando uma segunda vaga da luta pela descolonização,
ou seja, de uma luta revolucionária. Talvez esse processo já tenha
começado. Como sempre, na história, os acontecimentos são
apreendidos com um certo atraso.

O Reinaldo falava sobre a crise de institucionalidade. Essa crise já
foi aberta. As instituições, a forma dos regimes políticos e a forma de
se organizarem as relações de poder na sociedade latino-americana
estão profundamente abaladas. Estamos assistindo a acontecimentos
únicos na história. O acontecimento mais importante na América
Latina, para ilustrar os desafios que estão sendo impostos ao Brasil,
foi o seguinte: no primeiro semestre, o alto comando das Forças
Armadas da Venezuela aplicou um golpe para destituir o governo
eleito de Chávez. Isso faz parte da rotina latino-americana. Sabemos
que, quando certos interesses são contrariados, mesmo que
limitadamente, um dos recursos seria apelar para as Forças Armadas,
como uma guarda pretoriana da ordem, que impõe a disciplina no
país. A embaixada americana foi o centro da conspiração.

O que é extraordinário e inédito, que a geração do Prof. Dalari não
viu antes e que nos coube foi o seguinte: o povo pobre das favelas de
Caracas, mais de dois milhões e meio de pessoas, começou a descer
às 10 horas da manhã. O golpe tinha acontecido durante a madrugada
da sexta-feira para o sábado. No início, não eram mais do que 400 à
porta do palácio, mas, às 18 horas, havia mais de 2 milhões de
pessoas. E as Forças Armadas não tinham mais o controle de 80% da
cidade.

A imprensa tenta reduzir esse episódio dizendo que os militares
leais a Chávez derrotaram a área golpista. Isso não tem nenhuma
relação com a realidade. Trata-se de uma ficção do jornalismo
internacional. Na Venezuela, existia uma pequena fração de oficiais
golpistas, uma minúscula fração de oficiais leais a Chávez e uma
gigantesca maioria das Forças Armadas completamente em cima do
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muro, sem saber o que fazer. Porém, depois das 3 horas da tarde,
essa maioria dos oficiais das Forças Armadas deu-se conta de que
havia começado uma insurreição operário-popular. O problema agora
não seria mais a preservação da ditadura ou a restauração do
governo eleito. O problema seria como convencer dois milhões e meio
de pessoas furiosas a voltar aos morros. Esse era o desejo da classe
dominante da Venezuela. Queriam que fossem da casa para o
trabalho e vice-versa. Mas, naquele sábado, aquela multidão,
mudando o caminho, disse: 'Com licença, não vamos trabalhar. Não
aceitamos o golpe militar".

A maioria dos oficiais foi buscar o Chávez, que já tinha entregue o
Estado. Estavam discutindo onde exilá-lo, se seria no México, em
Cuba, ou na Espanha. Discutiam uma alternativa. Nessas
circunstâncias, a maioria dos oficiais neutros das Forças Armadas
procurou o Chávez e disse-lhe: 'Como você sabe, não morremos de
amor pelo seu governo. Temos muitas tensões, mas a única pessoa
que, neste momento, pode convencer essa multidão a sair das ruas é
você. Então, devolvemos-lhe o poder".

A Embaixada Americana viveu o vexame do século. Esse foi o maior
vexame diplomático de que me recordo nesses últimos 30 anos.
Mesmo a fuga final do Vietnã não foi tão patética. A Embaixada
Americana teve de explicar o porquê da articulação do golpe e do
reconhecimento, em 24 horas, do governo golpista. O Fundo
Monetário, até agora, não liberou nem um centavo da renovação do
empréstimo para a Argentina em sua situação de colapso.
Alegremente anunciou que, diante da nova realidade muito favorável
da Venezuela, estava plenamente disposto a apresentar um plano de
emergência e novos empréstimos para esse pais. Os golpistas tinham
2 horas de posse e já contavam com a garantia do Fundo Monetário
de que teriam o seu apoio sólido.

Faço essa referência porque estamos diante de acontecimentos
novos. A história estuda o passado e pode iluminar o futuro. Quando
estamos diante de encruzilhadas graves, como essa em que vivem a
América Latina e o Brasil, é bom procurar referências históricas.

O que vemos atualmente não é novidade. Já existiram duas vagas
de colonização do mundo anteriores a essa que se iniciou na década
de 90. A primeira é a da expansão marítima, à qual o Prof. Dalari se
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referiu. A Europa assumiu o domínio marítimo e obteve uma
liderança sobre o comércio mundial, pela primeira vez na história.
Esse foi um dos desenlaces históricos possíveis. Lembrem-se de que,
durante milênios, a Europa esteve acossada pela África e pela Ásia, e
não o contrário, devido à maior densidade demográfica desses dois
continentes. Houve o horror europeu diante das vagas das invasões
asiáticas, dos hunos, dos mongóis e do Islã.

Porém, no século XVI, pela primeira vez, surpreendentemente, a
Europa inverte a correlação de forças históricas que havia mantido
com a Africa e a Ásia e conquista o domínio dos mares. Mas, nesse
momento, essa vaga de colonização, em que se estabeleceram
feitorias, foi comercial. Ainda assim, as relações comerciais eram
deficitárias para a Europa. A China comprava muito pouco da Europa.
Ela recolhia a prata que a Europa trazia para levar as mercadorias de
luxo.

No final do século XIX, assistimos a uma segunda vaga de
colonização e também de conquista, em que há uma hegemonia
político-militar sustentada por uma base qualitativa e imensamente
mais poderosa e avançada, já que havia ocorrido a Revolução
Industrial. Trata-se da partilha e da conquista do mundo pelos grandes
monopólios, e os Estados nacionais são a forma política de defesa
dos interesses dos países imperialistas. Então, constituem-se os
impérios modernos.

São duas vagas de colonização, que permitiram gigantescas
vantagens econômicas, políticas e militares para os países europeus,
para os países centrais, dentro do sistema mundial do Estado. Os
países que ficaram na periferia do sistema pagaram a conta. Foram
condenados, reduzidos e sacrificados à condição de colônias.

Mas a história também nos ensina que, assim como existiram duas
vagas de colonização, também existiu uma vaga de descolonização.
Isso é muito importante, porque praticamente todos os partidos da
classe dominante, no Brasil e no mundo, dizem que não há outro
caminho. O único caminho é aceitar a ordem imposta pelo mercado
mundial, as condições delimitadas pelo neoliberalismo e pela
hegemonia americana.
Atenção: ai daqueles que decidirem não obedecer à

institucionalidade imposta pelo governo americano! Sobre esses se
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abaterão as sete pragas do Egito Antigo. Coisas terríveis e
imprevisíveis podem acontecer. Os corintianos vão ver todos os seus
filhos virarem palmeirenses. As filhas não vão mais beijar os pais.

Os quatro cavaleiros do Apocalipse se lançarão sobre aqueles
Estados, nações e povos que ousarem dizer não à ordem. Temos
essas terríveis ameaças e essas chantagens, que, como lembrou o
Prof. Dalari, desqualificam até uma conquista recente do povo
brasileiro, que exigiu tanto sacrifício e vidas destruídas, como o
sufrágio universal.

Mas, como disse o Prof. Dalari, que eleição, se o FMI exigiu que os
candidatos à Presidência, antes da eleição, assinassem um
documento em que assumem o compromisso de ter superávit fiscal de
3,75%? O povo brasileiro não sabe, mas trata-se de um número
mágico. Se tivermos esse superávit fiscal, teremos rios de leite e mel,
porque o FMI vai proteger o nosso futuro.

Não há cláusulas secretas para acelerar a implantação da ALCA,
porém, ai de nós se vencer as eleições um candidato que não respeite
o número mágico dos 3,75%! Não importa que o novo Presidente seja
eleito pela vontade da maioria do povo brasileiro, porque, se não for
respeitado o superávit fiscal, o Brasil não vai poder honrar o
pagamento das dívidas externa e interna. Aí se abaterão sobre nós as
maldições dos templários, as pragas bíblicas, o Armagedom e todas
as catástrofes vistas e por ver na história da humanidade.

Como há essa chantagem, é bom lembrar a história. Não houve
apenas duas vagas de colonização. Houve uma vaga histórica de
descolonização. Uma vaga revolucionária que foi o orgulho da
geração anterior. Foi nessa vaga revolucionária que os ingleses foram
postos para correr da índia, sim, a Inglaterra, o império invencível,
construído em cima dos 67 anos do reinado da Rainha Vitória. Viu-se
um povo inteiro unificado e mobilizado derrotando os ingleses, com
grandes lutas.

Em outro debate me perguntaram: "Valério, não há nenhum setor da
classe dominante disposto a liderar uma resistência contra a ALCA?".
Infelizmente, não. Oxalá surgisse um grande líder no Brasil. Oxalá
surgisse das classes dominantes um líder político que dissesse: "Sou
a favor do capitalismo". Acho que é inexorável a desigualdade e a
grande propriedade privada dos meios de produção. As coisas são
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como são, mas não aceitam a ALCA. Acho que o Brasil deve fazer
uma segunda independência. Há que unir o povo brasileiro, para
impedir a redução do Brasil á condição colonial. Só que não surge um
grande líder. Estão todos rendidos.

Como disse o Reinaldo, estão transferindo toda a poupança líquida
que puderem para os paraísos fiscais. E estão desesperados e
apavorados com a instabilidade das pesquisas eleitorais. Há um clima
de enorme intranqüilidade, porque, aparentemente, o herdeiro de
Fernando Henrique se prepara para um desastre eleitoral.

Por outro lado, não é nenhuma surpresa porque, depois do que
aconteceu com o Fujimori, no Peru, com De La Rua, na Argentina, e,
recentemente, no Uruguai, é impossível que o resultado do Serra não
seja uma catástrofe eleitoral. Como disse o Reinaldo, são oito anos
em que se produziu um desastre nacional.

A vaga revolucionária do pós-guerra não ocorreu só na índia, mas
também na China. A China viveu, na seqüência da 28 Guerra Mundial,
possivelmente a maior revolução camponesa da história. Nunca uma
revolução camponesa havia sido triunfante como a chinesa. Não que
não tivessem ocorrido as "jacqueries", como ficaram famosas, porque
"jacques" é o termo que se usa, na França, para denominar o "zé-
povinho". E as "jacqueries" foram as primeiras revoluções antifeudais,
já no século XIV. Quando se fala "zé-povinho", na França, fala-se "le
jacque", referindo-se ao povo; e Ia jacquerie", ao levante do povo.
Essa foi a primeira revolução camponesa, após a qual existiram
muitas: as alemãs, no século XVI, em que as forças camponesas
foram dramaticamente derrotadas, e, em conseqüência, prolongou-se
a servidão durante 250 anos na Alemanha. Na China, vimos o triunfo
da maior revolução camponesa da história. O país, que tem a maior
densidade demográfica do mundo, conquistou a independência; além
disso, viveu um processo revolucionário que foi além da propriedade
privada.

E bom lembrar a história, porque há 20 anos não há grandes vitórias
revolucionárias dos povos. Houve, então, a última grande vaga
revolucionária: a Argélia derrotou a França. A OAS, que era o núcleo
forte das Forças Armadas francesas, impôs De Gaulle, por volta de
1958-1959; como Bonaparte, ela faz a mudança da Constituição,
instaura-se a 5a República, com enorme concentração de poderes nas

rs



796
mãos da Presidência para vencer a guerra colonial. A França foi
derrotada, sendo seus soldados, anos após anos, derrotados na
Argélia.

A América Latina já havia tido sua independência quando os países
centrais não eram impérios modernos capitalistas, e sim impérios
comerciais, muito mais frágeis. A América Latina, ao viver movimentos
de independência precocemente, na seqüência das guerras
napoleônicas, aproveitou uma janela aberta, uma encruzilhada
histórica favorável, tendo a possibilidade de conquistar a
independência em condições mais favoráveis do que o foram para a
África e a Ásia. O que estamos vivendo, hoje, é a terceira vaga da
colonização capitalista do mundo. E o terceiro processo da
colonização: o primeiro, no século XVI; o segundo, no final do século
XIX; e o que ora estamos vivendo. Esse processo é histórico. Todo o
mundo capitalista, toda a periferia da economia capitalista está sendo
recolonizada pelos países centrais. Não se trata de um projeto só para
a América Latina, já que também envolve a Ásia. A recolonização é
um projeto global.

A que responde esse projeto? A duas causas fundamentais: de um
lado, a crise crônica, que se abriu em 1973-1974 na economia
capitalista, que se desenvolve em ritmos qualitativamente menores do
que os do período pós-guerra, perdendo o impulso do crescimento
sustentado, a que os ingleses denominavam 'os 30 anos de ouro".
Depois de 1973, 1974, a superacumulação de capitais se expressou
em taxas de crescimento muito baixas e longos ajustes recessivos
brandos - não como os de 1929 -' que evitaram depressões
destrutivas catastróficas, como foram as dos anos 30. Mas,
essencialmente, a economia capitalista anda de lado há vinte e
poucos anos. A recuperação de taxas de crescimento exige que os
países da periferia sejam reduzidos a um estatuto distinto dentro do
Sistema Mundial de Estados. Os Estados não se relacionam
igualmente, há uma hierarquia de poder. Há países independentes na
periferia. Nessa condição encontram-se Cuba, Irá, China, Rússia, por
exemplo. Isso, independentemente da avaliação subjetiva, mais ou
menos favorável, que façamos dos regimes políticos. Trata-se de
análise fria e objetiva de qual é o lugar de cada Estado nacional no
Sistema Mundial de Estados. Há países dependentes. São aqueles
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que têm, por alguma razão socioeconômica, enorme importância
estratégica para os países centrais, ainda que tenham Estados
nacionais frágeis, Forças Armadas débeis. Há países que são
semicolônias, que formalmente têm independência, mas
essencialmente são colônias comerciais. Há países que já foram
reduzidos à condição de colônia. E a realidade do Equador, por
exemplo, que perdeu sua moeda nacional e utiliza o dólar. O estatuto
do Equador não é muito diferente do de Porto Rico.

Avançam os protetorados no mundo. Trata-se de um fenômeno
novo, uma regressão histórica. No século XIX, eram comuns os
protetorados; diminuíram no século XX e aumentaram no início do
século XXI. Há protetorados americanos no Afeganistão, na Bósnia,
no Kosovo. Aumentam os encraves do mundo. Fenômeno típico do
século XIX, ressurge a segunda vaga da colonização capitalista. Os
americanos vão estabelecendo encraves militares em várias regiões
estratégicas, sobretudo no nosso continente. Cercam a Amazônia, por
isso o interesse estratégico em Alcântara. Existem outras bases
militares que fecham o cerco, sendo parte desse processo a invasão
da Colômbia. E parte do processo da recolonização do mundo a
guerra de Sharon contra o povo palestino, uma espada de Dâmocles
sobre a cabeça de todos os outros Estados do mundo árabe, que
compreendem o que significa desafiar a ordem americana. E onde se
insere a ALCA, que fecha a área do dólar e reduz o Brasil a um papel
de neocolônia, que será anexada.

O problema é que existe muita crise na América Latina. Não vejo a
América Latina indo alegremente para a ALGA. Não vejo assim esse
processo, mas sim uma crise tremenda no horizonte. Na Colômbia há
uma guerra civil. A notícia de hoje é que o governo decidiu recrutar 20
mil camponeses para enfrentar a guerra contra as FARCs, uma guerra
declarada sob o pretexto de que seria uma luta contra o narcotráfico.
Digo "pretexto" porque qualquer pessoa minimamente informada
compreende que, se forem tomadas duas medidas simples, resolve-se
o problema do narcotráfico: acabe-se com os paraísos fiscais, por
exemplo, suspendam-se os paraísos fiscais; estabeleçam-se limites
para o sigilo bancário; estatize-se a produção de toda a acetona do
mundo - não há como produzir cocaína sem acetona, e não há como
fazer os movimentos bancários do narcotráfico se se acabarem os
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paraísos fiscais e se, pelo menos, for limitado o sigilo bancário, ou
seja, for permitido quebrar sigilo bancário e fazer investigações.
Acaba-se o narcotráfico. Mas sabemos que o bilhão de dólares que o
Congresso americano votou - primeiro, reivindicado por Clinton e,
agora, recebido por Bush, um enorme impulso também para a
indústria armamentista americana - é, na verdade, para transformar o
exército da Colômbia no mais poderoso exército da América Latina e
para vencer a guerra contra a guerrilha camponesa mais perene da
América Latina. Vencerão a guerra na Colômbia? Isso está por ser
visto. Veremos se vencerão. Há uma luta terrível que se anuncia.

O mesmo processo atinge outros países. De La Rua aplicou na
Argentina - falo da Argentina porque é o processo mais avançado - o
projeto até o fim. De La Rua foi eleito como Oposição, dizendo que iria
combater o desemprego. Foi eleito como paladino contra a corrupção
da era ( ... ), com o apoio de quase toda a esquerda argentina, com
poucas exceções honrosas. E, pouco mais de um ano depois da sua
eleição, foi derrotado pela maior insurreição popular que já ocorreu na
história da Argentina. Na madrugada de 19 para 20 de dezembro do
ano passado, em toda a Argentina, sabe-se hoje, algo em torno de 3
milhões de pessoas saíram às ruas em 24 horas. Só para termos o
sentido das proporções, a maior mobilização de massas da história do
Brasil, no século XX, foi a mobilização das diretas. Em 90 dias, entre
25 de janeiro e 25 de abril de 1984, 8 milhões de pessoas foram às
ruas no Brasil. Naquele momento, esses 8 milhões correspondiam a
pouco mais de 10% da população economicamente ativa. A Argentina
é hoje um país de 36 milhões de habitantes, com uma população
economicamente ativa pouco superior a 17 milhões, ou seja, mais de
20%, em vez de saírem às ruas em 90 dias, saíram em dois dias.

Isso é novo na América Latina. Nunca havia ocorrido. Como isso é
possível? E possível quando o último torcedor do Boca Júniors, que
passou 25 anos dizendo "não quero saber das causas coletivas, não
me falem de política, não me tragam os dramas do mundo. Quero ir
de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tomar vinho, ouvir o
Ultimo Tango e torcer pelo Boca Juniors", na madrugada de 19 para
20 de dezembro disse: "Basta, agora vou porque não agüento mais".

Isso é profundo. Mudou a América Latina. O último torcedor do Boca
Juniors e do Riverpiate está dizendo? "Quero tomar os destinos do
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meu país na minha mão". Isso teve um custo histórico: uma das
ditaduras mais sangrentas que o século XX conheceu, o fracasso de
Alfonsin, a hiperinflação, nove anos de ajuste neoliberal de Menen, o
fracasso da esquerda a auxiliar De La Rua, O custo foi gigantesco,
mas o gigante adormecido se levantou.

O problema para os americanos é que não são só os argentinos. No
Paraguai, ocorreu uma mobilização camponesa que impediu um
processo de privatização. Destaco aquele que me parece o mais
extraordinário de todos, que foi o de Arequipa, no Sul do Peru. O
governo recém-eleito, menos de um ano de mandato de Alejandro
Toledo, com o apoio do FMI, apresentado como o homem da
recuperação da União Nacional depois da corrupção, depois da
repressão, enfim, de todo o drama histórico dos mandatos de Fujimori,
iria restaurar o orgulho da nação peruana. O Presidente eleito tinha a
cara do povo peruano: "Vote num índio igual a você", e estava no
poder aplicando os ajustes do Fundo Monetário e as privatizações. O
Prefeito, de direita, do grupo de Alan Garcia, em Arequipa, uma
cidade obscura no Planalto Andino, no Sul do Peru, onde estava a
empresa de energia que seria privatizada, disse: "Aqui não!". Uma
surpresa! Quem é esse Prefeito? Prefeitos não são para ter opiniões
políticas. Prefeitos são para garantir o bom funcionamento do trânsito
e o asfalto das ruas. Estão ali para que os negócios se façam. O
Prefeito disse que, em sua cidade, não privatizavam, e chamou o povo
à luta. Resultado: 24 horas de greve. Para surpresa, foram 200 mil
pessoas para as ruas de Arequipa, que nunca tinha entrado no mapa
político do século XX. Quando se passava de Cuzco para Lima,
pulava-se direto para Santiago. E, nos últimos 100 anos, não
aconteceu nada de muito importante na cidade. Nem o Sendero
Luminoso tinha influência lá, apesar de ter-se metido nos lugares mais
inacessíveis e inimagináveis para fazer a guerrilha maoísta.

Alejandro Toledo disse: "Esse Prefeito do Alan Garcia é macho, mas
eu sou mais". Declarou estado de sítio e enviou uma tropa de elite do
Exército, o que não é pouca coisa: é uma intervenção estatal na
Prefeitura. Entretanto, o Prefeito era danado. Era de direita, mas era
danado. Ele disse: "Ah, vão intervir!!? Mandaram tropas. Então, agora
será assim: greve geral por tempo indeterminado. Chamarei o povo
para abraçar o palácio da Prefeitura, para ver se as tropas entrarão lá.
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Podem desembarcar no aeroporto, que quero ver se chegam aqui".

Assim, meio milhão de pessoas abraçou o Palácio da Prefeitura, e
houve greve geral por tempo indeterminado. Em menos de uma
semana, suspenso o estado de sítio, a tropa recuou para Lima e a
privatização foi suspensa. Essa foi a primeira mobilização popular que
derrotou um processo de privatização planejado e discutido. Ou seja,
é possível vencer.

Temos que estudar o que ocorre no mundo. Estamos fazendo um
seminário, e as inteligências a serviço do capital também fazem os
seus; têm seus professores, acadêmicos e computadores e, além
disso, muito mais recursos. Eles estão estudando, e temos que
estudá-los, pois quem não sabe contra quem luta não pode vencer.
Essa é uma máxima chinesa que está na moda. O Felipão utilizou-a
na Coréia. Então, deve ter alguma sabedoria.

Não sou filho de orientais: meu pai era catarinense e filho de
iletrados italianos. Mas quiseram as circunstâncias da vida que ele
fosse para a Marinha na década de 30, onde descobriu as idéias
igualitaristas, as idéias socialistas, e aprendeu a jogar pôquer, o que
lhe foi bastante útil para sobreviver. E me ensinou que, se você está
numa mesa de pôquer e não sabe quem é o trouxa, na verdade, você
é o trouxa. Essa não é uma sabedoria oriental, mas uma profunda
sabedoria brasileira. Acreditem: a grande maioria do povo brasileiro
sabe que o acordo da ALGA não lhe interessa. Mas é preciso saber se
somos capazes de transformar essa força social, que já existe no
Brasil, em uma força política, para derrotar o projeto de colonização,
derrotar a ALGA. Revolução ou colônia?! Pelo triunfo da revolução
brasileira! Que a nossa luta não seja vã! Obrigado. (- Palmas.)

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Coordenadora (Sra. Dalgiza Andrade) - Depois dessas

brilhantes exposições, antes de proceder ao debate, gostaria de fazer
alguns lembretes em nome do Comitê.

Primeiramente, a cartilha que o Comitê Mineiro elaborou sobre a
questão da ALGA está disponível, para quem quiser em maior
quantidade, na barraca da consulta popular, no "Hall das Bandeiras",
na entrada da Assembléia.

Há um consenso da Mesa em razão do tempo e do número de
perguntas que já chegaram à Mesa: infelizmente, vamos suspender o
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recolhimento delas no Plenário, pela exigüidade de tempo e da
agenda dos palestrantes que estão conosco e terão que viajar. Ainda
em relação aos lembretes, na banca há livros de alguns dos
palestrantes que estão conosco e de outros autores que abordam a
questão da ALCA. Sobre os certificados, o Deputado já falou.

Gostaríamos de reforçar, para as pessoas que chegaram atrasadas,
a convocação para a plenária que faremos depois do encerramento
dos trabalhos da manhã, aqui mesmo, neste Plenário, sobre a
organização do plebiscito da ALGA, razão maior para a nossa
mobilização.

Durante as oficinas que ocorrerão à tarde, será distribuído um
questionário de avaliação e de proposição de tema para o próximo
ano, o III Fórum, o qual é muito importante que seja preenchido. Por
gentileza, quem for participar das oficinas preencha-o.

Faremos, agora, um bloco de perguntas, intercalando as questões
orais. Inicialmente lerei duas perguntas; depois, passarei a palavra
para ser feita uma pergunta oral. Logo em seguida, será dada a
resposta, para, então, repetirmos o processo.

Debates
A Sra. Coordenadora - A primeira pergunta é de Roberto Carlos

Rodrigues, da própria Assembléia Legislativa, e foi direcionada ao
Prof. Dalmo Dalari: "Professor, no caso da adesão do Brasil à ALCA,
como ficaria a situação do consumidor brasileiro?".

A segunda pergunta é da Lúcia Diniz, do Conselho da Cidade de
Belo Horizonte, e foi direcionada ao Prof. Dalmo e ao Prof. Valério: "Já
estou convencida de que o Brasil sairá perdendo com a ALCA; porém
já não estamos discutindo as conseqüências de o Brasil não entrar.
Agüentaríamos o isolamento?".

Para fazer sua pergunta, com a palavra, o Sr. Zózimo Franca
Drumond, aposentado do Tribunal Regional Eleitoral.

O Sr. Zózimo Franca Drumond - Estive recentemente no Uruguai e
resolvi pesquisar o índice de conhecimento sobre a ALGA. A princípio,
senti-me decepcionado por constatar que 100% a desconheciam.
Passei a pensar que o meu espanhol não estava sendo bem falado e
fiz as perguntas por intermédio de uma conhecida que é professora de
Espanhol. Mesmo assim, 100% a desconheciam. Assim, a minha
pergunta à Mesa é: "como está o nível de conhecimento do resto da
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América Latina em relação à ALCA, em mobilização?". Em caso
negativo, o que poderíamos e deveríamos fazer para incentivá-los ou
coisa parecida? Obrigado.

O Sr. Dalmo de Abreu Dalari - A pergunta é muito oportuna e
importante. Comecei minha explanação dizendo que achava
extremamente oportuna a realização deste evento, entre outras
coisas, para que houvesse mais informação, divulgação. Isso é
necessário porque há interesses econômicos, evidentemente ligados
à economia norte-americana, que tem muito espaço na imprensa
brasileira e na de toda a América Latina. O que eles fazem é divulgar
uma versão totalmente favorável à ALCA. E uma forma de
desinformação. Ou as pessoas estão desinformadas ou mal-
informadas propositadamente, porque se divulga uma imagem não
correspondente à realidade. Tenho sentido no Brasil, e pelos meus
contatos com a América Latina também, que, de fato, há um
desconhecimento grande do que seja a ALCA. O mais grave é que, se
há conhecimento, é sempre no sentido de ser algo favorável.

Vou chamar a atenção para uma coisa que se divulga e é muito
interessante: mesmo entre os empresários o conhecimento é precário.
A idéia deles é a de que os empresários brasileiros e os de toda a
América Latina vão ter acesso fácil, aberto, ao mercado norte-
americano. Todos já estão se sentindo muito ricos. Lembro-me de um
motorista da Prefeitura de São Paulo que, certa vez, me disse: "Meu
sonho é ir para os Estados Unidos". Perguntei-lhe: "Por quê?" Ele
respondeu: "Porque lá todos recebem em dólar". Evidentemente, não
se lembrou de que lá todos pagam em dólar também. E assim está
acontecendo. Os empresários, com a ilusão de que o Brasil, aderindo
à ALCA - o argentino pensa assim, ouvi isso também de um peruano -

no dia seguinte os mercados americanos estarão abertos para todos.
Diria que há um desconhecimento grande, por isso, além do benefício
e da oportunidade, há a necessidade de um trabalho permanente de
divulgação.

Foi bem inspirada pela Assembléia a realização deste evento, mas
seria necessário multiplicar eventos desse tipo nos sindicatos, nas
associações e onde for possível, para despertar o interesse das
pessoas em conhecer mais, a fim de, conhecendo, tomarem uma
posição em relação ao assunto. Aqueles que tiverem um bom
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conhecimento serão contra, não tenho dúvida, e isso é o que
convém ao Brasil. Obrigado.

A Sra. Coordenadora - Passo a palavra ao Prof. Valério.
O Sr. Valério Arcary - Vamos responder uma a uma?
A Sra. Coordenadora - Não. Só este primeiro bloco. Vamos fazer

encaminhamento.
O Sr. Valério Arcary - Recebi uma pergunta à qual responderei de

maneira breve, para podermos ter acesso ao bloco. Um estudante de
Direito da PUC-Minas, Alexandro, pergunta: "Chegamos ao ápice do
capitalismo, vivemos em uma época de modernidade ou pós-
modernidade. Isso explicaria a onda de violência e a crise existencial
que a humanidade vive nas últimas décadas?".

Se chegamos ao ápice do capitalismo: durante muito tempo, a
esquerda marxista revolucionária - Rosa Luxemburgo, por exemplo,
há 100 anos - trabalhava com o critério de que existiria um limite
histórico para o capitalismo. Em outras palavras, que o capitalismo,
em virtude de suas contradições internas, chegaria a um momento de
impossibilidade de continuidade, de reprodução ampliada, de
continuar o processo de acumulação, ou, enfim, de que o capitalismo
teria uma morte natural, uma grande catástrofe econômica, uma
espécie de gigantesco momento de ruptura que independeria da
vontade dos homens. Naquele momento histórico, isso poderia ser um
prognóstico, era uma hipótese teórica, mas vivemos 100 anos. Então,
temos de fazer uma leitura crítica dos clássicos. Em Marx e em todos
os outros grandes economistas, existe uma análise das contradições
internas do sistema. Todo pensamento de Marx é que existem várias
contradições - não vou me referir a elas aqui por não achar apropriado
-, mas existem contratendências, existem tendências à crise, sendo o
mais importante a baixa tendencial da taxa de lucro, más há inúmeras
contratendências que operam em outra direção. Em resumo: não é
uma boa idéia fazer prognósticos catastróficos sobre a morte natural.
Não acredito que o capitalismo morra de maduro, caia de maduro. Ele
precisa de uma vontade consciente que tenha outro projeto alternativo
para colocar no seu lugar. E preciso que haja um sujeito social, ou
vários aliados, que transformem a ordem capitalista e derrotem o
capitalismo. E certo que vivemos um momento em que, no horizonte,
estão 20, 30 anos de crescimento sustentado ou, no horizonte, está,
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em curto prazo, uma perspectiva de crise e ruína provocada pelo
capitalismo. O que vemos, em curto prazo, é um horizonte de crise.
Isso é indiscutível. Só se avalia se ela será recessiva, branda, se vai
haver o duplo mergulho ou, quiçá, se transformar numa depressão
como a de 1929. Não há nenhum analista sério que não considere a
perspectiva como de crise.

O Sr. Presidente - Gostaria de fazer um encaminhamento. Sendo
urna solicitação do fórum, é pertinente.

As vezes há perguntas com valor extraordinário, que nos levam a
reflexões importantes, mesmo que não tenham respostas imediatas.

Inicialmente, formularemos todas as questões, a fim de garantir que
todas sejam feitas. A coordenadora Dalgiza Andrade lerá três
questões e, em seguida, convidará três pessoas para formularem as
questões oralmente, e esse ciclo se repetirá até o final. Então,
passaremos a palavra aos conferencistas, que farão as considerações
devidas.

Gostaria de chamar a atenção dos conferencistas para que
anotassem as perguntas desde o primeiro momento, pois a fala de
cada um será no final da formulação das questões.

A Coordenadora - Faremos ao contrário, chamando, primeiramente,
os oradores inscritos. Sra. Carlúcia Maria Silva, representante da
CNBB Leste li.

A Sra. Carlúcia Maria Silva - Antes de dirigir a pergunta ao Prof.
Dalmo Dalari, registrarei a minha indignação e repúdio pela ausência
da grande maioria dos Deputados, que se encontram em processo de
reeleição, revelando, assim, o seu descaso e descompromisso com
essa temática.

Gostaria que o senhor abordasse a questão da legitimidade dessa
campanha e desse plebiscito, pois sabemos que nem tudo que é legal
é legítimo e moral. Além disso, gostaria que fossem abordadas as
questões da inconstitucionalidade do acordo, da participação do
Governo nesse acordo e do descumprimento do que é garantido pela
nossa Constituição.

A Coordenadora - Frei Gilvander Luís Moreira, representante da
Comissão Pastoral da Terra.

O Frei Gilvander Luís Moreira - Manifesto, primeiramente, minha
imensa alegria de poder estar debatendo com esses importantes
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conferencistas. Dirijo minha pergunta ao Prof. Dalmo Dalari.

Sabemos que o Sr. George Bush, antes de chegar ao império do Tio
5am, apoiado pelas indústrias armamentistas e petrolíferas, foi
Governador do Texas, ocasião em que mandou para a cadeira elétrica
ou para a injeção letal mais de 5 mil pessoas. E pior: não houve
demência de nenhum dos condenados à pena de morte. Quatro mil
eram latino-americanos ou seus descendentes ou negros. Dessa
forma, George Bush provou não ter nenhuma sensibilidade pela
dignidade humana.

Por outro lado, vemos o agravamento da crise social no Brasil e a
estúpida violência social, fazendo crescer o número de pessoas que
defendem a pena de morte.

Então, pergunto ao Prof. Dalmo Dalari se a efetivação da ALCA
representaria um passo forte para, no futuro, o "Imperador" Bush
querer impor pena de morte a quem fosse contrário ao seu império.

O Sr. Evaristo Garcia de Manos - O Consenso de Washington -
Banco Mundial e seus financistas americanos - colocou, entre os dez
pontos que nos são impostos e que devem ser cumpridos pelos
países latino-americanos que queiram manter relações amistosas com
as nações mais ricas, a reforma da Previdência, as reformas
administrativa e judiciária e a abertura dos Estados ao capital
internacional, ou seja, pode-se chegar aqui, comprar o que quiser e
investir dinheiro.

A dívida de título público é em dólar. Quem possuía U$1,00 passou
a ter U$3,00. Esses pontos estão sendo cumpridos fielmente. E mais:
quanto menos política houver, melhor; quanto menos direito houver,
melhor, pois o que vale é a chamada lei de mercado. As leis que são
elaboradas pelo Congresso, pelos representantes do povo não
funcionam. Daí, a inexistência de leis. Entretanto, dizem que há
muitas leis no Brasil.

O Congresso vota o orçamento, mas o Sr. Malan, não sei a mando
de quem, corta os recursos da educação, da saúde, etc. Dos
R$17.900.000.000,00 dos recursos da educação, votado para o ano
de 2001, R$8.000.000.000,00 foram cortados da universidade. Não só
da educação, mas também do meio ambiente e outros. Onde está a
dignidade dos congressistas que aceitam isso? Acabou-se com a lei
elaborada pelos Deputados Federais, e quem manda é o Presidente
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do Tesouro Nacional.

A população deve tomar conhecimento dessas informações.
Obrigado.

A Sra. Coordenadora - Dando continuação ao nosso
encaminhamento, procedo à leitura de três perguntas: a primeira é da
Zilinha, da Pastoral Operária de lpatinga, dirigida ao Prof. Dalmo
Dalari. A primeira pergunta é a seguinte: "Gostaria que você
explicasse como ficaria a quebra de patentes com o acordo do livre
comércio".

Reubem Fonseca, da PUC-MG, pergunta todos os expositores:
"Qual o potencial e o papel do terceiro setor no desenvolvimento de
uma nova ordem social e econômica do Brasil?".

Pergunta de Paulo Schimberk, estudante de economia da PUC, ao
Prof. Reinaldo Gonçalves: "Os Estados Unidos, o Japão e outros
países industrializados oferecem uma taxa de juros muito baixa, mas
ainda assim conseguem reter cerca de 80% dos investimentos
mundiais. O Brasil oferece uma taxa básica de juro de 18% ao ano
para conseguir dólares para honrar os compromissos internacionais.
Quais seriam as conseqüências, em curto prazo, caso o Presidente
eleito decidisse reduzir drasticamente as taxas de juros?".

O Sr. Fidélis - O historiador Valério Arcary fez comentários brilhantes
sobre o assunto. mas gostaria que os três palestrantes comentassem
sobre a posição dos movimentos de resistência latino-americanos
nesse contexto de atentado à soberania dos povos da América Latina,
a soberania popular brasileira consagrada na nossa Constituição.
Gostaria também que comentassem sobre a perspectiva de um
acirramento de embates, caso o processo da recolonização, que é a
ALCA, não seja barrado pelas vias democráticas e sobre o
posicionamento da mídia. Obrigado.

O Sr. Sílvio Batista - Na verdade, a pergunta inclui também o Prof.
Reinaldo. E a seguinte: "a ditadura econômica realmente vem batendo
de frente com toda a sociedade. Gostaria de saber qual seria a
perspectiva econômica, ou seja, a alternativa para que a sociedade
civil pudesse esperar, certa de que não seria surpreendida por golpe
econômico. Tenho outra pergunta dirigida ao Prof. Dalmo: "como o
senhor vê o descaso, há anos, pela Constituição de 1988, muitas
vezes guardada no bolso, sendo até mesmo esquecida por nossos
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parlamentares, e como o senhor vê o Supremo Tribunal Federal,
que deveria ser o guardião dos nossos tão preciosos direitos, muitas
vezes sendo conivente com idéias contrárias ao sufrágio popular,
apoiando atitudes absurdas dos nossos representantes?". Muito
obrigado.

A Sra. Maria lida de Carvalho - Maria lida de Carvalho, professora e
supervisora pedagógica. Identifico-me como professora, pedagoga,
cidadã e ambientalista. Estou aqui, usando minha matemática, para
lembrar que estamos a 131 dias da data da posse dos novos
governantes. Dirijo-me ao historiador Arcary, considerando o seguinte:
a veemência da sua exposição mostra que é hora de assumir. Dom
Hélder Câmara dizia que as mãos devem ajudar a acionar o vôo, mas
não podem ocupar o lugar das asas. Questiono a Mesa, considerando
as afirmações do sábio economista Reinaldo Gonçalves, sobre tudo o
que vamos perder. Teremos comunicação mais defasada, aumento da
pobreza. E só perda. E o símbolo da perda. Dirijo-me também às
considerações do jurista consagrado Dalmo Dalari, sobre as
disposições constitucionais, aliás, os artigos, não apenas o 40 . Q
senhor mencionou o art. 1 0 da Constituição Federal. Poderíamos
mencionar o 70, o 30, o 370, numa seqüência de perdas. Pergunto
objetivamente: tornos eleições em 2002, temos uma ditadura - eu digo
"dita dura"-, temos a compreensão de que o não-cumprimento do que
é devido é fraude. Senhor jurista, apesar de tudo o que ocorre, o
Presidente não é preso. Temos encaminhamentos jurídicos omissos.
Temos até Juízes compactuando com isso. Juizes, advogados,
patrocinadores dos malandros, dos agiotas.

Eu, por fim, compreendo que já não é hora de disfarce. A verdade
tem que vir nua e crua. Quem está falando é uma professora, lotada
no Instituto de Educação de Minas Gerais há mais de 18 anos. No dia
de São José, 19 de março, fui removida "ex-ofticio" sob a alegação de
ser feliz, porque sou autora de um processo de sindicância que
incrimina, até mesmo a vice-Diretora-Geral do Instituto de Educação
de Minas Gerais. Sou brasileira com resignação.

A Sra. Coordenadora - Agora, vamos ao último bloco de perguntas.
De Melquíades Limas Filho, do Instituto São Tomás de Aquino,
dirigida ao Prof. Reinaldo Gonçalves: "Professor, se o Brasil precisa
desesperadamente de dólares, qual seria a iniciativa do próximo
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Presidente para não ter que recorrer ao FMI?".

De João Evangelista Cordeiro, do Sindicato dos Trabalhadores do
Judiciário Federal - SITRAEMG -' ao Prof. Dalmo Dalari: "Com a
ALGA, o Brasil pode ganhar algo? Como? Se o Governo brasileiro não
respeita a Constituição quando é para retirar direitos, mas cumpre à
risca os acordos de reajuste de tarifas e tudo o que seja contra o
povo, em favor das empresas; se, quando faz uma lei a favor do povo,
ela é ignorada como nos casos do atendimento bancário e do Código
de Trânsito, que só vale no que se refere às multas; se não cumpre as
leis nem em questões internas, como se posicionará a nosso favor em
acordos internacionais?"

De Alessandro, estudante de Direito da PUC Minas: "Sr. Dalmo de
Abreu Dalari, cabe um mandado de segurança, no Supremo Tribunal
Federal, contra o uso da Base de Alcântara pelos Estados Unidos, já
que isso fere o art. 40 da Constituição? Se é possível, por que a OAB
e as outras entidades sociais ainda não o fizeram?".

De Silvestre, do SINTSPREV-MG, ao Prof. Dalari: "O povo brasileiro,
dizendo "não" à ALCA no plebiscito, tem como obrigar este Governo
autoritário a desistir do projeto?".

De Jonas William da Costa, cidadão comum, em luta, a todos que
compõem a Mesa: "Primeiro ponto, parabéns pela explanação.
Segundo, percebemos que a luta é muito mais acentuada e que há de
ser enfrentada. A ALGA será mais um complemento da nossa história.
E a nova formação da ONU? FHC Secretário-Geral?".

O Sr. Dalmo de Abreu Dalari - Há uma série de perguntas
importantes. Vou procurar ser sintético nas respostas, pois há assunto
para muitas horas. Começo pelas perguntas orais, a primeira delas a
respeito da legitimidade do plebiscito sobre a ALCA. Queria chamar a
atenção para um fato: a Constituição Brasileira de 1988 foi a primeira
em toda a história do Brasil a prever o exercício do poder diretamente
pelo povo. Todas as Constituições anteriores diziam que o poder
emana do povo e será exercido por representantes eleitos. A atual diz
que todo poder emana do povo e será exercido diretamente por ele ou
por representantes eleitos. Como nós não temos a tradição de um
exercício direto, muita gente ainda não percebeu isso. Na história
recente, nós, brasileiros, estivemos muito mobilizados para a
Constituinte, conseguimos uma boa constituição, mas nos
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desmobilizamos depois. Foi como se todos os problemas
estivessem resolvidos, por termos uma boa Constituição. Muita gente
não prestou atenção ao fato de que, no Congresso Nacional, foram
estabelecidas muitas barreiras a essa participação do povo. Em
relação ao plebiscito, por exemplo, ele é um instrumento de
participação popular, dá legitimidade democrática às decisões, que
são tomadas em nome do povo, destinadas ao povo. Ninguém melhor
que ele para dizer sua vontade. Aprovaram uma lei, dita lei
regulamentadora do plebiscito, estabelecendo que ele só pode ser
feito se antes o Congresso Nacional aprovar sua realização. Basta
que o Congresso não aprove, para não haver plebiscito. Foi uma
forma de esvaziamento. Mas, quando houver plebiscito, ele será
importante, pois é um elemento legitimador.

Durante a Constituinte, onde fui convidado a falar, dizia que o
projeto de constituição que fosse aprovado deveria ser submetido à
aprovação do povo, como foi feito, por exemplo, na Espanha e
Portugal. O Deputado mineiro Bonifácio de Andrade me contestou
com ironia: "Surpreendo-me por um professor de Direito dizer isso,
pois os Deputados fomos eleitos pelo povo; portanto, somos o povo.
Caso queiram saber o que o povo pensa, perguntem-nos". Lembrei-
me de um tato ocorrido em uma aula, na Faculdade de Direito da
USP, em que se discutia a deficiência da representação. Perguntei:
"Quem se sente representado pelos Deputados Federais?". Apenas
um aluno manifestou-se, e os demais riram, pois o pai dele é
Deputado. O plebiscito, fator de aferição da verdadeira vontade do
povo, é uma forma de corrigir, pelo menos em parte, as deficiências
da representação. Infelizmente, o plebiscito está muito bloqueado no
Brasil, pela necessidade da aprovação do Congresso. Como eles
dizem que são o povo, sempre acharão desnecessário realizar
plebiscitos.

Os acordos de Alcântara e da ALCA apresentam muitas
inconstitucionalidades. Quero chamar a atenção para alguns fatos não
percebidos. Publiquei um artigo cujo título e "Ditadura Constitucional".
Depois dessa publicação, perdi espaço na imprensa por interferência
do Presidente Fernando Henrique. Portanto, há uma ditadura
constitucional. Foi feita uma montagem para que o Presidente tenha a
Maioria no Congresso Nacional. Há um Ministro no STF, que é, a meu
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ver, líder do Governo no Supremo Tribunal: Nélson Jobim. Quando
se trata de analisar um projeto de grande interesse do Governo, que
pode ser rejeitado por ser inconstitucional, afetando, por exemplo, a
área financeira, o Ministro Jobim, ex-Deputado, Ministro do Governo
Fernando Henrique e, em seguida, Ministro do STF, usa uma técnica
de obstrução parlamentar. Se o processo estiver sobre a mesa para
julgamento, ele pede vista dos autos, pois, segundo o Regimento do
Tribunal, qualquer Ministro pode fazê-lo, desde que os devolva até a
segunda sessão ordinária seguinte, no máximo em 15 dias. O Ministro
tem autos em sua posse há três anos, tornando-se campeão absoluto
nesse tipo de procedimento. Isso representa a interferência do
Executivo no STF. Uma mulher foi indicada para esse cargo, ElIen
Gracie. A primeira advogada brasileira, Maria Augusta Saraiva,
formou-se na Faculdade de São Paulo, em 1900. Já era então,
apropriado ter uma mulher no STF. Mas essa foi indicada por Nélson
Jobim, e as advogadas não fizeram nenhuma festa. O último indicado,
Gilmar Mendes, era Advogado-Geral da União, auxiliar do Presidente
da República. Quando a seleção ganhou o pentacampeonato mundial,
não estava prevista sua passagem por Brasília, pois, anteriormente, o
Presidente desprezou a Seleção. Quando ganhou a taça, ele queria a
presença dos jogadores na Capital. Então, o Ministro do STF, Gilmar
Mendes, contactou a direção da Seleção e mudou o quadro. O
Ministro do STF tem essas funções. Ele é o Ministro quebra-galho; o
outro é o Ministro Líder do Governo.

Quando se falou em reforma do Judiciário, mencionou-se o Banco
Mundial como mandante da reforma. Uma das propostas é a súmula
vinculante: quando o STF decidir, todos os Juízes de Tribunais têm de
ter a mesma decisão, tirando a independência do Juiz. Logo, o STF
decidirá o que o Governo quiser. E o Governo quer o que o FMI quer.
O próprio STF ficou como auxiliar do FMI. Quanto à questão de
Alcântara e da ALCA, já existe uma ação no Supremo, proposta por
um advogado de Brasília, contra o uso da Base de Alcântara. Mas
essa ação está no subterrâneo, escondida na gaveta.

Outra coisa que eu queria propor, completando essa resposta, é
que, em relação ao próprio Fernando Henrique, cinco advogados
brasileiros pediram a instauração de comissão parlamentar de
inquérito devido à prática de inúmeras irregularidades; fui um dos
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subscritores. Nós éramos cinco. O que ocorreu? Esse nosso
pedido, que estava todo fundamentado - nós tivemos o cuidado de
reunir uma série de fatos -, foi distribuído a uma Comissão Especial do
Congresso que recomendou o arquivamento, dizendo que não via
ilegalidade.

Para esses casos, o Regimento Interno do Congresso prevê
recurso, e nós recorremos. Vou dizer o milagre e o o santo. Houve a
interferência do Presidente Aécio Neves, que engavetou o nosso
recurso e usou de um subterfúgio, que é uma fraude na verdade. O
que ele fez? Está escrito que o recurso é para o Plenário. Ele ficou
com aquilo na gaveta. Em um dia em que havia três Deputados no
Plenário, pôs o recurso na pauta para dizer que não tinha a maioria
para acolhê-lo. Ainda disse: "Que pena que não há como acolher". Aí,
arquivou o recurso. Então, há conivência no Supremo e no Congresso
Nacional, por isso há absoluta necessidade de que o povo participe.
Um dos ilustres participantes chegou a mencionar a ausência de
Deputados. Também acho isso grave. Estamos avançando, vamos
avançar, mas penosamente. E vamos avançar na medida em que
houver maior participação popular. E esse o nosso caminho. A
Constituinte de 1988 mostrou isso. Avançamos muito, porque o povo
estava presente, por exemplo, na proibição de discriminação contra as
mulheres. Hoje a Constituição prevê isso expressamente. Será que é
porque o homem brasileiro deixou de ser machista? Não é nada disso.
E porque as mulheres brigaram, brigaram organizadamente, foi uma
conquista. E, em relação a todos esses assuntos, é indispensável a
participação popular. Estou um pouco preocupado, vou me apressar
porque daqui a pouco o meu avião sairá. Mas acho que, da forma
como respondi, já abrangi vários pontos: a legitimidade, a
constitucional idade, a conivência. Há tentativas contra as ilegalidades
do Presidente, mas há um esquema fechado, formado pela elite que
está encastelada em pontos estratégicos do Poder. E a única maneira
de furarmos esse esquema é por meio da participação popular.

Há uma questão a respeito da mídia que acho importante, e é o que
tenho dito, e digo agora outra vez, com todas as letras: a grande
imprensa brasileira é, antes de tudo, grande empresa; ela se orienta
por critérios econômicos. Então, não tenhamos ilusões. Sou professor
há muito tempo e, na verdade, estou no mundo jurídico há 50 anos.
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Entrei para a Faculdade de Direito em 1953. No primeiro ano, já
comecei a trabalhar e nunca mais saí. E tenho visto muitas e muitas
coisas. Uma das conclusões a que cheguei é que nós não temos
liberdade de imprensa. Quem tem liberdade de imprensa não é nem o
dono do jornal, o dono do veículo, é quem paga, é o anunciante, o
grande anunciante. Isso, sim. Vivemos um cerceamento, e, mais uma
vez, eventos como este são muito importantes, para podermos furar
essas barreiras que estão aí. Durante o período das ditaduras
militares, nós - eu posso dizer nós, porque eu estive na linha de frente
- furamos muitas vezes a censura, mas à custa dessas reuniões, de
pequenos boletins. Por isso, é muito importante que haja reuniões,
boletins de associações, de sindicatos, isso tudo produz resultado. A
Igreja teve um papel importantíssimo por meio de grupos comunitários
e de pequenas publicações. Vamos difundir isso: participar, dialogar, é
uma forma da influirmos no Poder.

Em seguida, há uma outra questão. Curiosamente, recebi uma
minuta de artigo de um brasileiro notável, o Embaixador Samuel
Pinheiro Guimarães, que está sofrendo sérias restrições no Itamarati
por causa das suas posições. Ele foi retirado, do dia para a noite, da
direção de um instituto de estudos e pesquisa, que ele dirigia com a
máxima competência, exatamente porque fez pronunciamentos contra
a ALCA. O Governo disse que ele estava em posição contrária à linha
do governo, por isso foi retirado. Recebi ontem uma minuta, um artigo
que ele vai publicar, do qual vou ler um pequeno trecho, porque me
perguntaram: "Se o Brasil não aderir à ALCA, será ruim para nós?".
Lembro-me de duas coisas: primeiro, o fato de não aderir à ALCA não
impede que o Brasil mantenha acordos comerciais, mesmo com os
Estados Unidos. São os chamados acordos bilaterais. A ALCA é um
acordo multilateral, muita gente participa. Mas nós temos muitos
acordos que são bilaterais, eles continuarão em vigor. E um segundo
aspecto, que, na verdade, é uma espécie de complemento desse, está
num trecho do artigo que o Embaixador vai publicar. Ele diz: "São de
tal forma variados e importantes os vínculos e os interesses
americanos no Brasil, ocasião e lugar para importantes oportunidades
de investimento e de lucros muito significativos para suas
megaempresas, que os Estados Unidos jamais teriam interesse em
brigar com o Brasil porque este não deseja participar da ALCA". Além
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de tudo, ele diz que os Estados Unidos não teriam direito de impor
qualquer sanção, porque o Brasil é soberano e adere se quiser. A
decisão é dele. Mas o que é de fato importante é que é falso e
ingênuo dizer que o Brasil, pobrezinho, é totalmente dependente. Ele
é dependente porque os governos criam a dependência. Mas, mesmo
do ponto de vista econômico, o Brasil é importante para os Estados
Unidos. Basta lembrar que é um mercado potencial de 160 milhões de
consumidores. Só uma parte é realmente grande consumidor, por
causa das injustiças internas, da má distribuição das riquezas. Mas é
um potencial que está crescendo. Nenhum produtor capitalista briga
com um mercado de 160 milhões de consumidores. Fiquem
tranqüilos. Ah, eles vão deixar de mandar os remédios! Não deixarão,
porque o remédio dá lucro para eles. Há uma velha história que
simboliza bem isso: o capitalista é quem não perde a oportunidade de
vender a corda com que será enforcado. De qualquer maneira, ele
terá vendido a corda. Terá ganho dinheiro. Terá dado lucro. Se será
enforcado, é outro problema.

Não há risco para o Brasil pelo fato de não aderir à ALCA.
Continuaremos com nossos acordos bilaterais. O México participa do
NAFTA, que é um acordo da América do Norte, O Brasil tem acordos
com o México que continuam vigorando. De maneira que isso não traz
nenhum prejuízo.

Basicamente, abrangi todas as perguntas. Lamento muito não poder
ficar até o fim. Aprendi bastante com meus queridos amigos e
colegas, que trouxeram perspectivas diferentes. Com  o Prof. Reinaldo,
com sua perspectiva econômica e com muito realismo, e com o Prof.
Valério Arcary, lembrando dados fundamentais da história. Não
vivemos fora da história. Por isso é muito importante o conhecimento
da história.

Mais uma vez, agradeço imensamente aos organizadores e a vocês.
Como brasileiro, beneficio-me da presença de vocês. Fico muito feliz
por verificar que há brasileiros, como eu, dispostos a lutar pela
independência do Brasil, por uma verdadeira independência, o que
significa que a vontade do povo brasileiro será livre e preponderante.
Que sejam tomadas decisões segundo o interesse do povo. Esse é o
caminho para que o Brasil efetive tudo o que está na Constituição,
sobretudo o que dê efetividade à exigência constitucional de respeitar
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a soberania e a dignidade do ser humano, um dos pontos mais
graves na questão da ALCA. Sem dúvida alguma, a ALCA aumentará
a dependência, o que provocará o aumento do desemprego, entre
outras coisas. E essa é uma forma de agressão à dignidade do ser
humano. Muito obrigado.

O Sr. Reinaldo Gonçalves - E possível reduzir juros? E. Mas, na
realidade, por que o Governo brasileiro não reduz? Porque está na
armadilha desse modelo. Na realidade, para reduzir juros no Brasil, há
que se fazer uma mudança da liberalização cambial, monetária e
comercial. Não há nenhuma possibilidade de se reduzirem juros se
não se mudar a situação de abertura econômica de casa-da-mãe-
Joana que é o Brasil hoje. Dizer que se vai reduzir juros sem mudar o
modelo é lorota pura. Só vamos conseguir reduzir juros quando
mudarmos o modelo, fundamentalmente quando reduzirmos o grau de
abertura da economia brasileira.

A segunda questão diz respeito à iniciativa para não recorrer ao FMI.
Claro que tem saída. Na realidade, esse acordo com o FMI é uma
tolice completa, do ponto de vista do desinteresse da economia
brasileira. Ele é prejudicial ao Brasil em curto, médio e longo prazos.
Qual é a alternativa? Hoje, em curto prazo, o Governo brasileiro teria
de deixar o câmbio flutuando e não vender um dólar sequer à iniciativa
privada. Ontem, o Governo vendeu centenas de milhões de dólares,
aparentemente para a ELETROPAULO comprar o dólar a R$3,10 e
pagar suas dívidas. Só que daqui a 15 dias esse dólar estará a
R$3,40, daqui a um mês estará a R$4,00, daqui a três meses estará a
R$6,00, e daqui a seis meses estará a R$7,00. Aí, na hora de importar
petróleo e trigo, teremos de comprar o dólar a R$7,00.

Deixando o dólar flutuante, o Brasil congela as reservas. Não vejo
um dólar sequer para o setor privado. O setor privado compra com o
preço que o mercado dá e se vira. Empresário que achou que o dólar
ia ficar a R$1,00 nos próximos 20 anos é incompetente e
irresponsável, tem de quebrar mesmo, não há que socializar perdas.
Deixando o dólar flutuando, congelam-se reservas, esse é que deveria
ser o pacto de transição, obrigar Fernando Henrique a não vender
dólar e a não falar besteira, pois, toda vez que ele fala, o "spread" do
Brasil sobe. Quando o próximo Presidente entrasse, faria a reversão
da liberalização cambial, monetária e financeira do Brasil, em janeiro.
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Há risco de ruptura institucional. Quem diz que não há é

irresponsável. O dia em que as reservas chegarem a zero e o FMI
colocar reserva de US$5.000.000.000,00, esta é a importação do
Brasil de um mês e quatro dias. Isso fará com que o dólar aumente
durante um mês e quatro dias; em janeiro, e com a série de
compromissos que Fernando Henrique está deixando para janeiro,
fevereiro e março, o Brasil estará quebrado. O Brasil quebrado é o
dólar a R$10,00, a R$15,00, e o Banco Central não tendo nenhum
dólar para vender para a PETROBRAS importar ou para os
importadores de trigo. Aí, o Brasil quebra. Quebrando, haverá
confusão, crise institucional. Quem diz que não haverá crise
institucional é de um otimismo irresponsável. Temos de fazer tudo
para ter uma blindagem institucional que passe pelo congelamento
das reservas, pela rejeição do acordo com o FMI. Em curto prazo,
congelam-se as reservas e, em janeiro, começa a reversão da
liberalização monetária cambial e financeira que está sufocando e
matando a economia brasileira.

O Sr. Valério Arcary - Em primeiro lugar, a questão decisiva é
compreender que o resultado dessa luta não se decide somente
dentro do Brasil. O processo começou como ofensiva recolonizadora,
que atinge o conjunto da América Latina e da Ásia. A resposta a essa
ofensiva se desenvolve de formas desiguais. O Brasil está na
retaguarda, em relação à intensidade da resistência a que assistimos
em outros países da América Latina. Na década de 80, o Brasil esteve
na linha de frente, durante anos seguidos. Mas, na última década,
está na retaguarda.

Estamos inseridos numa totalidade que é superior a nós. Essa
totalidade exige nova solidariedade internacional, por isso estamos no
Fórum Social de Minas, que é preparação do Fórum Social Mundial. A
esperança é que nós, na América Latina, não fiquemos somente neste
momento da campanha da ALCA, que foi a organização do plebiscito
em nosso País e em outros países. A nossa esperança é desenvolver
um calendário que vá além. Eles têm a reunião de Quito, no final de
outubro e no início de novembro. O Equador, da CONAE, diz que se
depender deles a reunião não será em Quito.

A Organização Mundial do Comércio se reuniu num obscuro
Emirado Arabe, que é uma cidade construída no meio do deserto, em
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frente ao Golfo Pérsico, porque não tinha condições de se reunir
em nenhuma Capital do centro do sistema, depois de Gênova.

Recentemente, em Barcelona, os Presidentes da União Européia
foram recepcionados por 500 mil pessoas. Isso passou numa nota de
rodapé da imprensa brasileira; no entanto, 500 mil pessoas, em
Barcelona, é algo espantoso. Quando o Real Madrid ganhou o último
campeonato nacional, não havia metade disso nas ruas de Madri. Boa
parte das delegações internacionais foi barrada nas fronteiras. Na
seqüência, em Sevilha, houve uma reunião de Ministros da União
Européia para aprovar um novo estatuto unificado de controle de
fronteiras e de tratamento dos temas da imigração, inspirados no
nefasto Berlusconi. Novamente, em Sevilha, os números são
espantosos, mais de 100 mil pessoas, onde dificilmente há 1 milhão
de habitantes.

Nos países centrais há uma realidade nova. Desde a Guerra do
Vietnã, não existe, no mundo, um movimento de solidariedade com a
resistência do Sul, como vimos nos últimos dois anos. A última vez
que nos países centrais surgiu um movimento de juventude unificado
com o movimento popular e com o movimento sindical, com grande
capacidade de mobilização, foi na resistência contra o Vietnã. E teve
um papel decisivo. Não se decidiu a sorte da Guerra do Vietnã na
ponta dos fuzis dos vietcongues. Criaram-se condições internas nos
Estados Unidos que impediram a continuação da guerra.

E preciso apostar numa saída internacionalista, que tenha uma
saída fundamental, que é o crescimento dessa nova esquerda que se
solidariza com o Sul, que condena o FMI, que exige a anulação da
divida externa e que denuncia a ALCA.

Esses são aliados estratégicos, e temos de construir um plano de
ação, como eles. Ou seja, em Gênova, 300 mil contra a União
Européia. No próximo ano, no calendário de mobilizações, queremos
ver como entra a bandeira da luta contra a ALCA. Também temos que
avançar na nossa articulação no Sul, que é muito pequena.

Em nosso caso, não se trata de mobilização de solidariedade.
Temos de mobilizar o nosso povo pelas suas reivindicações, porque
as condições de vida do nosso povo estão dramáticas. Infelizmente, a
perspectiva, em curto e médio prazos, é pouco animadora. O Fundo
Monetário impôs, como condição, só liberar novo empréstimo, antes
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das eleições, se for parcelado, US$3.000.000.000,00 antes das
eleições e US$3.000.000.000,00 depois. Lembra o coronelismo
brasileiro, em que uma das técnicas dos coronéis era dividir a nota em
duas. Dava metade da nota antes da eleição e a outra metade depois.
O Fundo Monetário não está inventando nada novo. Esse é o jeitinho
brasileiro de exercer uma chantagem, US$3.000.000.000,00 antes,
US$3.000.000.000,00 depois, e os outros US$24.000.000.000,00 só
no próximo ano, com uma condição: tem de se ajoelhar, tem de dizer
que o piso é de 3,75%. Esse é o número mágico. E eles dizem:
"Talvez precise mais".

Vários consultores dizem que 3,75% de ajuste fiscal não fecham,
são necessários S%.

Sou um curioso das metáforas históricas e fui ver que tipo de ajuste
fiscal era imposto como reparação à Alemanha no final da Primeira
Guerra Mundial e que produziu a superinflação de 1923 e 1924. Os
números são inferiores a 5%. Então, 5% era terra arrasada, corte
brutal dos serviços públicos em uma escala como não vimos nada até
aqui.

Infelizmente, vocês viram que todos os quatro candidatos foram a
Brasília e posaram para fotos. O importante era a foto aparecer no
"New York Times". Vejam que estágio superior de civilização temos no
Brasil. A Oposição e a Situação aqui estão de acordo, apesar de todas
as suas diferenças, em que o acordo do FMI está acima de tudo e
deve ser respeitado. Com ele, a crise social se aprofunda. Não há
mágica. E como disse o Reinaldo há pouco. Daqui até dezembro
haverá fuga de dólares, e, se o resultado for desconfortável para as
grandes corporações capitalistas, essa fuga será mais intensa, assim
como a desvalorização do real. E, como o piso das divisas está em
US$5.000.000.000,00, temos cinco semanas para pagamentos e
importações em janeiro. Depois disso, a situação é imprevisível, ou
seja, trata-se da exigência da capitulação. Se houver a capitalização,
liberarão uma nova fatia dos US$24.000.000.000,00.

Então, trata-se de uma condição neocolonial, de imposição de uma
política econômica, independentemente de qual for o resultado do
sufrágio universal. Tanto assim é, que os quatro principais candidatos
sabem disso e foram a Brasília. Esses são os termos do jogo. Isso
mudou tudo. No Brasil, trata-se de uma novidade, mas será que é
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novo na América Latina? O que houve na Argentina em 2001? O
De La Rua não tinha sido eleito como oposição violenta ao Menen e
não foi ele que, sob chantagem do Fundo Monetário, convidou o
Ministro da Economia do Menen para seu Ministro, a fim de que
continuasse aplicando o plano econômico que o povo argentino havia
derrotado nas urnas? E isso não ocorreu no século XIX, foi há dois
anos. E não ocorreu no Turcomenistão, na Quirguízia, nem em algum
lugar estranho do mundo. Ocorreu no segundo país decisivo da
América do Sul: a Argentina.

Então, o desenho estratégico do ponto de vista de lá está claro. O
desenho é: precisamos de um governo que tenha legitimidade e que,
se possível, cumpra o papel de bombeiro social, mas é fundamental
que respeite os acordos. E, respeitando os acordos, estarão
acelerando a ALGA. E simples assim. Neste momento, nem sabemos
- porque o texto não foi divulgado - se há uma cláusula secreta. Trata-
se de um assunto supernebuloso. Mas saiu em notas jornalísticas que
O'Neil teria comentado em uma reunião com empresários na sua
rápida visita ao Brasil que um dos elementos para essa mudança de
linha do Fundo Monetário ocorreu por pressão do governo americano.
A notícia teria vazado para colunistas econômicos, e não tenho
nenhuma segurança sobre o assunto. Relato o que veio na imprensa,
porque essa é minha obrigação profissional. Exigiram a liberação dos
US$3.000.000.000,00 já e uma negociação. E essa ainda não é a
posição do Fundo Monetário em relação à Argentina. A chantagem ali
continua. E O'Neil disse: "Mudamos de linha em relação ao Brasil".
Mas essa mudança se deu porque apostam que ainda há uma
possibilidade eleitoral. E a cláusula secreta é a aceleração do
calendário da ALGA, porque Bush aposta que a ALGA estará fechada
antes da conclusão de seu segundo mandato. Ele pretende ser
reeleito e vai inventar uma nova guerra. Como vocês já sabem, há
uma nova guerra para ser feita para tentar pavimentar o caminho de
reeleição do Bush filho. E ele quer terminar a ALGA Ainda não
sabemos se isso é certo ou não. O que é certo e evidente é que, haja
ou não a cláusula secreta, os termos do acordo com o FMI já são uma
ante-sala da ALGA. O acordo já impõe condições de monitoramento,
de chantagem e de controle sobre a economia brasileira, o que
significa um aprofundamento da dependência, preparando o terreno



819
para sua implantação.

Despeço-me fazendo uma última analogia histórica. Quando se
começa uma grande virada histórica, as grandes metas, os grandes
projetos parecem fantasia. Quando os revolucionários, no último
quartel do século XVIII, em Boston, disseram que não iriam mais
pagar o imposto do chá e começaram essa rebelião contra a tirania
inglesa... Vejam que ironia, nessa época, a carga fiscal era redobrada.
O ajuste fiscal foi imposto pela Inglaterra por causa dos custos da
guerra que haviam empreendido contra a França. E eles desovaram
sobre as 13 colônias americanas o custo da guerra do império inglês
contra os burbons. Mas quem ia pagar eram as 13 colônias da
América do Norte. Era o ajuste fiscal.

Como eles poderiam imaginar que estavam construindo para o
século XVIII o Estado mais livre, a república mais avançada que a
história conhecia até então? Eles não sabiam. No final do século XVI,
as Províncias Unidas se levantaram contra Carlos V. Imaginem que
Amsterdã era uma cidade com 300 ou 400 grandes comerciantes,
uma colônia do império de Carlos V, o império mais poderoso de seu
tempo, que englobava tudo o que conhecemos hoje como Alemanha,
Bélgica, Holanda, Espanha e todo o seu império colonial. Aqueles
comerciantes foram à guerra, libertaram as Províncias Unidas e
fizeram a primeira revolução burguesa. No início, parecia uma loucura,
mas triunfaram, O Japão aprendeu com as lições do drama da China,
depois da Guerra do ópio, quando os ingleses destruíram o exército
chinês para obrigar a China a comprar o ópio que plantavam e
produziam no Afeganistão. O Afeganistão entrou no centro do mundo
duas vezes na história. Uma, na ante-sala da Guerra do ópio, na
época da grande plantação da papoula, e outra, no ano passado, em
virtude do episódio de 11 de setembro.

Os japoneses aprenderam a lição, dizendo: "O que fizeram no
Império do Meio não irão fazer na Terra do Sol Nascente". Fizeram a
revolução "made in". Acabaram com "shogunata", acabaram com os
privilégios medievais dos samurais, constituíram um Estado
centralizado, poderoso. Reforçaram a autoridade do imperador,
promoveram uma nova fusão social, a monarquia absoluta com a
burguesia ascendente. Em 30 anos, o Japão escapou da condição de
país de periferia e entrou no clube dos países centrais.
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Nas encruzilhadas históricas, joga-se o destino de uma nação.

Nas circunstâncias em que nos encontramos, o destino latino-
americano se joga, em grande medida, em vista da situação brasileira.
O Brasil, juntamente com a Argentina, com o Equador, com a
Venezuela, com a Colômbia, pode encabeçar uma resistência global
ao império americano. Podemos estar assistindo a uma segunda vaga
de descolonização do mundo, mas, desta vez, com o epicentro não na
Ásia, mas na América do Sul. Pela primeira vez na história da
humanidade, talvez este nosso perdido Cone Sul se transforme no
centro do mundo. Mas isso depende de uma mobilização
revolucionária de nossos povos. Não se derrota a ALCA sem uma
mobilização revolucionária. O plebiscito que iremos fazer na Semana
da Pátria é uma semente para plantar uma revolução na consciência
do povo pobre trabalhador e da juventude brasileira. Mas essa
revolução na consciência tem que se transformar numa disposição de
luta para derrotar o sistema que nos estão impondo. Uma disposição
que já podemos encontrar nas ruas de Buenos Aires. Quando
conseguirmos unir essa resistência da América Latina, os americanos
verão que existe uma gigantesca força política que pode derrotar os
seus planos de ter uma renovada hegemonia no sistema mundial.
Muito obrigado. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - João Luiz nos encaminhou a seguinte música: "O
grito dos excluídos é grito do cidadão, que grita por justiça nesta terra,
neste chão. Esse grito toca forte todo, todo o mundo vai ouvir. Tudo o
que queremos nós iremos conseguir. O grito dos excluídos é o grito do
cristão, que quer reforma agrária para ter seu próprio chão. Esse grito
toca forte, toca no seu coração e acaba com a miséria, gerando
libertação. O grito dos excluído é grito do cidadão, que luta por saúde,
moradia, educação. Vamos juntos nessa luta, sejamos audaciosos,
sacudindo a poeira, derrubando os poderosos. Quem tem globo, tem
tudo, eis a grande ilusão, já chega de mentira e de manipulação.
Vamos juntos nesta luta lutar por um novo dia, em que seremos
felizes com a nossa soberania". (- Palmas.)

Ivana Monte Lima, que ontem fez reflexões importantes sobre o
fórum, disse, entre outras coisas, que uma de suas preocupações é
convidar as pessoas a pensar o que querem para si, para suas
famílias e para o País no futuro. Segundo ela, os jovens, que precisam
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desse parâmetro, serão os mais sacrificados pelos atos da
maldição de FHC.

Disse, ainda, que este trabalho foi muito gratificante, uma grande
oportunidade, e que, no final, gostaria de ter todo o material sobre o
fórum.

Nada adianta reclamarmos dos ausentes; por isso, quero falar para
vocês sobre algo que considero muito importante. Conheço todos os
Deputados desta Casa. Há parlamentares honrados, que defendem os
pobres e excluídos e que, na identidade da luta, estão próximos de
nós. Não podemos condenar todos apenas por sua ausência do
Plenário. O grave é a ausência deles desse grande projeto. E muitos
estão ausentes. Mas aprendi, com a história, uma coisa muito valiosa:
parlamentar, sem povo, não faz revolução; mas povo, sem
parlamentar, faz revolução. (- Palmas.)

Para concluir, quero dizer uma coisa. Nesta Casa há 77 cadeiras
para parlamentares, que não surgirão das profundezas do inferno nem
carregados por anjos. São pessoas do povo, com qualidades e
defeitos. Ninguém chega aqui perfeito. Temos mais de 600 candidatos
a esta Casa. Se tiver as informações adequadas, porque quer
escolher os melhores candidatos, se não for influenciado apenas
pelas informações da grande mídia e do poder econômico, o povo
colocará nesta Casa os seus verdadeiros representantes, que
poderão fazer a revolução necessária. Sem isso, vamos ficar
reclamando.

João Luiz está pedindo que divulgue um 'site" sobre eleição:
www.e2002.com.br . Aqui você pode conhecer melhor e ter
informações sobre cada candidato.

A Sra. Carlúcia Maria Silva - Da mesma forma como quis registrar o
repúdio e a indignação pela ausência dos parlamentares, enquanto
cidadã e participante da construção de um Pais melhor, quero
registrar também a minha alegria, como de tantos outros, pela sua
presença. VExa, foi o único que não somente passou, mas também
esteve presente. As mudanças se dão por meio da presença física,
não somente espiritual, atuante e combativa. Muito obrigada,
Deputado Adelmo, continue assim.

O Sr. Presidente - Que Deus nos abençoe! A Presidência agradece
a presença dos convidados.
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Encerramento

O Sr. Presiente - Cumprido o objetivo da convocação, Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
especiais de segunda-feira, dia 26, às 8h30min e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

Terras Devolutas Rurais a Serem Legitimadas
* - A Tabela da Terras Devolutas foram publicadas na edição do

"Diário do Legislativo" de 28.9.2002.
- A Comissão de Política Agropecuária para os fins do art. 102,

inciso IX, alínea "e", do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
Transportes e Obras Públicas (3), encaminhando cópia dos convênios
que menciona, publicados no "Minas Gerais" de 6/7 e 2/8/2002. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,
encaminhando o Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente
Líquida referente ao período de setembro de 2001 a agosto de 2002,
em cumprimento ao que determina a Lei Complementar n° 101/2000.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Elmar Humberto Goulart, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba, encaminhando cópia do Requerimento n° 1.894, do
Vereador Tony Carlos, em que se solicita sejam implementadas
medidas que inibam o atendimento automatizado das empresas
concessionárias de serviço público. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, em
atendimento ao Requerimento n° 3.46312002, da Comissão de Política
Agropecuária, encaminhando cópia de expediente enviado ao
Presidente da FAEMG.

Da Sra. Denise Paiva, Diretora do Departamento da Criança e do
Adolescente do Ministério da Justiça, informando da celebração do
Convênio n° 150/2002, entre o referido Ministério e este Estado. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
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De Maria SouzaSantos e outros, solicitando a aprovação do

Projeto de Lei n° 1.886/2001. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.886/2001.1
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